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شكر وتقدير:

بدأت نشــأة هذا الكتاب يف أوائل الشــهر الســابع )يوليو/ آيار( من العام 2012 خالل 

مناقشــة مبقهــى يف أدنربة مــع روبرت روجــك )Robert Rojek( من رشكة ســايج للنرش 

)SAGE(. حيــث كنت قد اقرتحت عليه البحث عن شــخص لكتابــة مصّنف عن البيانات 

الكبــرية، والبيانات املفتوحة، والبنــى التحتية للبيانات، مع تقديم األفكار وإســداء النصح 

عن ذلك الشــخص الذي قد يكون مناسباً لصياغة النص يف مثل هذا املوضوع. وكان يرى يف 

حينه أيّن ذلك الشــخص املناسب لتلك املهمة. فقررت يف وقت الحق، بعد ميض عدة أشهر، 

املوافقة بني خطط كتابايت والجمع بينها، بحيث بدأت يف صياغة ما بدا يف متناول اليد خالل 

فرتة زمنية قصرية جداً ويتناول التحليل النقدي ملشهد البيانات املتغري باطراد. تطور الكتاب 

مع مرور الوقت إىل مخطوط كامل يســعى إىل الدراسة املستفيضة لالتجاهات واملناقشات 

الناشئة بتأّن وإنصاف. وبالتزامن مع ذلك، بقي روبرت متابعاً متحمساً ومصدراً للعديد من 

املواد املثرية لالهتامم، وكانت مساعدته موضع تقدير كبري جداً. ويف سايج أيضاً، ساعد زميله 

كريي ديكنز )Keri Dickens( يف الدفع بالكتاب إىل عملية اإلنتاج والنرش، التي تّم توجيهها 

.)Katherine Haw( عىل نحو مثري لإلعجاب من قبل كاثرين هاو

 )Tracey P. Lauriault( وتريــيس ب. الوريولــت )Martin Dodge( قــام مارتــن دودج

بقــراءة مفصلة ونقد هــادف للمخطوط بالكامل وعىل نحو متناه يف السالســة واللطف. وقام 

 Gavin( بقراءة كامل املســودة الثانية، كام قّدم غافــن مكاردل )Mark Boyle( مــارك بويل

McArdle( وإيفلــني روبريت )Evelyn Ruppert( نقــداً مفيداً لبعض فصول الكتاب، وإضافة 

لذلك شارك عدد من الزمالء واألصدقاء يف مداخالت نافعة ومناقشات مفيدة، حيث دّلني العديد 

 Taylor( تايلور شــيلتون ،)Mark Graham( منهــم إىل مواد ذات صلة، منهم مــارك غراهام

 Lev( ليف مانوفيتش ،)Matt Wilson( مات ويلســون ،)Matt Zook( مات زوك ،)Shelton

 Sung-Yueh( ســونغ - يــوه برينج  ،)Cian O’Callaghan( ســيان اوكاالهان ،)Manovich

Perng(، أيلــني أوه كارول )Aileen O’Carroll(، جــني جراي )Jane Gray(، ســاندرا كولينز 

)Sandra Collins(، جون كيتنغ )John Keating(، شــارون ويب )Sharon Webb(، جوســتني 
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 Eoghan( يوغــان مكاريث ،)Aoife Dowling( أويــف داولنغ ،)Justin Gleeson( جليســون

McCarthy(، مارتن تشــارلتون )Martin Charlton(، تيم مكاريث )Tim McCarthy(، جان 

ريجبي )Jan Rigby(، روب برادشو )Rob Bradshaw(، آالن مور )Alan Moore(، دراش ماك 

دونشا )Darach Mac Donncha(، وجيم وايت )Jim White(. كام تلقيت ردوداً مفيدة أيضاً 

خــالل العروض التقدميية يف جامعة دورهام، وجامعــة كالرك، وجامعة هارفارد. واهتمت رونا 

برادشوو )Rhona Bradshaw( وأورال دان )Orla Dunne( بإدارة أعامل املكتب عندما كنت 

 Justin( أحاول االنكباب عىل إجراء البحوث وكتابة الفصول. كام تفضلت جوســتني جلســيون

Gleeson( بإنتاج بعض الرســوم البيانية. فأنا مدين لكم جميعاً بالعرفان. كام أود أيضاً شــكر 

الكثري من الناس املشاركني عىل موقع التواصل االجتامعي – التويرت وتغريداتهم التي أشارت إىل 

مواد مثرية لالهتامم، وانخراطهم يف مناقشــات علمية دقيقة ذات صلة. وأخرياً، الشكر موصول 

إىل كورا )Cora( التي قامت بتثبيتي وقدمت دعاًم رائعاً يل. 

وتــمَّ دعم جزء من األبحاث التي أجريت يف كتابة هذا الكتاب من خالل جائزة املجلس 

ERC-2012-AdG-323636; www.nuim.( "األورويب للبحوث املتقدمة، "املدينة املربمجة

ie/progcity( والتمويــل املقدم مــن هيئة التعليم العايل يف برنامج البحوث يف املســتوى 

الثالث للدورة الخامسة، والذي يهدف إىل إنشاء حاوية رقمية أليرلندا.

http:// :وميكــن االطــالع عىل نســخة مــن مراجع الكتاب مــن خــالل الرابط التــايل

مصــادر  إضافــة  بانتظــام  يجــري  كــام   .thedatarevolutionbook.wordpress.com

http://www.scoop.it/t/the- للمعلومــات وتجارب حول ثــورة البيانات عــىل الرابــط

programmable-city. وبالطبــع، فــإن التعليقــات والردود مرحب بهــا من خالل الربيد 

اإللكــرتوين Rob.Kitchin@nuim.ie  أو التغريد عىل حســاب موقع التواصل االجتامعي 

 .robkitchin@ تويرت –

لقد ســبق نرش بعض املــواد املوجودة يف هذا الكتاب عىل شــكل أوراق بحثية أو عىل 

النرشات اليومية، عىل الرغم من أنه قد تم تحديثها، وإعادة صياغتها، والتوسع فيها. ومنها:
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مالحظة:

ُيعــربرَ عــن مصطلح البيانــات )Data(  يف هــذا الكتاب يف صيغة الجمع، مع اســتخدام 

مصطلح وحدة بيان )Datum(  للداللة عىل املثل املفرد )Singular Instance(. بحسب ما 

 :)Oxford English Dictionary- OED( هو موضح يف قاموس أوكسفورد للغة اإلنجليزية

يف اللغة الالتينية، البيانات هي صيغة جمع لكلمة بيان، وتاريخياً ويف املجاالت العلمية 

املتخصصــة، عىل الخصوص، يتمرَ التعامل أيضاً مــع مصطلح »البيانات« للداللة عىل الجمع 

يف اللغــة اإلنجليزية، حيث يأيت يف ســياق فعل الجمع )were(، كــام يف »تمرَ جمع البيانات 

وتصنيفها«.

ومع ذلك، يســتخدم هذا املصطلح عىل نحو متزايد يف صيغة املفرد يف وســائل اإلعالم 

العامة واملحادثة اليومية، كام جرى تفصيل ذلك يف قاموس أوكسفورد للغة اإلنجليزية: 

ومــع ذلــك، يف العموم ال يجــري التعامل مع مصطلــح »البيانات« بصيغــة الجمع يف 

االســتخدام غري العلمي الحديث، ولكن بدالً من ذلك، يجرى التعامل معه كاســم إجاميل - 

للبنــد غري املعدود – عىل غــرار كلمة »معلومات«، التي تأخذ الفعل بصيغة املفرد. وأصبح 

من املقبول يف اللغة اإلنجليزية القياســية عىل مدى عدد من الســنوات وعىل نطاق واسع 

 .»was« الجمل من قبيل: »تم جمع البيانات« يف سياق فعل املفرد

لذا، يتبع هذا الكتاب االصطالح العلمي املعمول به. ومع ذلك، تم إبقاء النص عىل حاله 

حيثام اتفق ورود استخدامه بصيغة املفرد عند االقتباس. ودون الجدل يف أي الصيغتني هو 

األصح، فإن انحياز النحاة هو لصيغة فعل الجمع، ولكن االســتخدام العام الشــائع هو أكرث 

انفتاحاً ومرونة.
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مقدمة:
هناك تاريخ طويل للحكومات، واألعامل، والعلوم، واملواطنني فيام يتعلق بإنتاج واستخدام  

البيانــات من أجل رصد العامل، وتنظيمه، واالنتفاع منه، وجعله أكرث منطقاً وذا مغزى. وقد 

كانت البيانات يف العادة مكلفة وتستغرق وقتاً طوياًل يف اإلنتاج والتحليل والتفسري وتوفر يف 

العموم صورة ثابتة، غالباً مشوشة، وجزئية عن الظاهرة قيد الدراسة. ونظراً للندرة النسبية، 

كانت البيانات ذات الجودة العالية سلعة ذات قيمة، وعىل هذا األساس كان التكتم الشديد 

والحرص عليها وتداولها وتبادلها بأمثان باهظة. ولكن هذا الوضع بدأ يتغري بشــكل جذري 

متامــاً. فالبيانات مل تفقد شــيئاً من قيمتهــا، ولكن جرى يف نواح أخــرى تحول يف طبيعتها 

وطــرق إنتاجها من خالل مجموعة ما وصفهــا )Christensen )1997 باالبتكارات املربكة، 

والتي شــكلت تحدياً للوضع الراهن يف كيفية إنتاج البيانــات وإداراتها وتحليلها وتخزينها 

واالستفادة منها. فبدالً من أن تكون البيانات نادرة ومحدودة يف قدرة الوصول إليها، غدت 

عىل نحو متزايد طرق إنتاج البيانات كالطوفان؛ ســياًل عميقاً وواســعاً من البيانات املتنوعة 

يف طبيعتها، واملرتبطة منطقياً، واملتوافرة عند الحاجة إليها يف الوقت املناســب، واملنخفضة 

نسبياً يف التكلفة، وخارج نطاق األعامل يف طبيعتها، مع تنامي فتحها وازدياد قابلية وسهولة 

الوصــول إليهــا. فثورة البيانات جاريــة يف الوقت الراهن، وهي تعمــل بالفعل عىل إعادة 

تشكيل كيفية إنتاج املعرفة، وإجراء األعامل، وحوكمة الترشيعات والقوانني. 

 ،)ICTs( لقد تأسســت هذه الثورة يف املوجة األخرية من تقنيات املعلومات واالتصاالت

وذلــك من خالل عدد كبري مــن األجهزة الرقمية التــي نصادفها اليوم يف املنــازل، وأماكن 

العمل، واألماكن العامة؛ كأجهزة االتصال املحمولة، والحوسبة املوزعة، والحوسبة السحابية؛ 

ووســائل التواصل االجتامعي؛ وإنرتنت األشــياء )أجهزة ووسائل استشعار مرتابطة ومتصلة 

من خالل الشــبكة العاملية -اإلنرتنت(.  فهذه الوسائط واملنصات التقنية الجديدة  أضحت 

تقود وتوجه أكرث من أي وقت مىض املزيد من جوانب الحياة اليومية – العمل، واالستهالك، 

والســفر، واالتصال، والرتفيه – وأضحت العوامل التي نعيش فيها ُتفهم بهيئة بيانات وُتســري 

من خالل التقنيات املعتمدة عىل البيانات. وعالوة عىل ذلك، فإن هذه الوســائط واملنصات 

التقنيــة الجديــدة تعمل مادياً ومنطقياً عىل إعادة تشــكيل طرق إنتاج، وتداول، وتفســري 



متهيد

ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها 16

البيانات، وإنتاج ما اصطلح عىل تسميته »البيانات الكبرية Big data«، حيث كميات هائلة 

مــن البيانات الرقمية املتغرية واملتنوعة، والتي من الســهولة مبــكان الجمع بينها، وتبادلها، 

وتوزيعها من خالل شبكات تقنية املعلومات واالتصاالت، وتحليلها بواسطة جيل جديد من 

ة لتتالءم مع وفرة البيانات عىل العكس  أســاليب تحليل البيانات )Data Analytics( املعدَّ

مــن ندرة البيانات املعتادة.  ويتضح حجم طوفان البيانات الناشــئة من خالل االدعاء بأنه 

 )Exabyte( مــن فجر الحضارة وحتى العام 2003، أنتجت البرشية خمســة إكســا بايت"

 Hal( "من املعلومات فقط؛ يف حني نحن بصدد إنشــاء القدر نفسه من البيانات كل يومني

.)Smolan and Erwitt 2012 مقتبس من  ,Varian, chief economist with Google

وال ُتعــد البيانات الكبرية املكــون الوحيد لثورة البيانات، فباألحــرى كان هناك العديد 

من املبــادرات املتصلة بعضهــا ببعض من قبيل التحــول الرقمــي )Digitization(، ربط 

وتوســيع مجموعات البيانات املنتجة تقليدياً )البيانات الصغرية( مع بعضها عرب بنى تحتية 

شــبكية؛ وحركة البيانات املفتوحة التي تســعى لجعل أكرب قدر ممكن من البيانات متوفرة 

بشــكل مفتوح للجميع لالستخدام؛ والهياكل املؤسسية الجديدة التي تسعى لتأمني املبادئ 

التوجيهية والسياســات املشــرتكة فيام يتعلق بأمناط تنســيق البيانات، ومنــاذج هيكلتها، 

والبيانات الوصفية عنها، وحقوق امللكية الفكرية، وتراخيص االستخدام القانوين لها، ومعايري 

املشــاركة بها.  وُتشــكل هذه املبادرات مجتمعة مجموعة من مجاميــع البيانات الجديدة 

– مزيج من نظم الفكر، وأشــكال املعرفة، والتمويل، واالقتصادات السياســية، والترشيعات 

الحاكمــة والجوانب القانونيــة واملادية الناظمة، والبني التحتية، واملامرســات، واملنظامت 

واملؤسسات، واملجتمعات املحلية والشخصيات االعتبارية، واألماكن، واألسواق – التي تؤطر 

لكيفية إنتاج البيانات والحدود القصوى الستخداماتها املمكنة.   

ويظهر أثــر البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات بشــكل جيل 

يف مجــاالت العلوم، وقطاع األعــامل، والقطاع الحكومي، واملجتمع املــدين.  فالتخصصات 

الجديدة التي تم اســتحداثها بــدأت اآلن بالتعامل مع تدفق البيانــات الهائل بعد التعود 

عىل العمل يف جزر البيانات املتفرقة، والسعي نحو استخراج املعلومات، واستخالص النتائج 

من عدد قليل نســبياً من املشاهدات )H.J. Miller 2010(.  وقد اقرتنت هذه التخصصات 
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 Social( والحوســبة االجتامعية ،)Data Science( مبجــاالت جديدة، مثل علــوم البيانات

Computing(، والعلوم اإلنســانية الرقمية )Digital Humanities(، والعلوم االجتامعية 

الحاســوبية )Computational Social Sciences(، والتي تعنى بشــكل واضح ببناء البنى 

التحتيــة للبيانــات وإيجاد طرق مبتكرة لتحليــل وفهم معنى البيانات عند توســعها وكرب 

حجمهــا.  ففي قطاع األعامل، توفر البيانات الكبرية وســائل جديــدة إلدارة جميع مناحي 

أنشــطة الرشكة بصورة مرنة وفعالة ويســتفاد منها لتحقيق أرباح إضافية من خالل تعزيز 

اإلنتاجية، والقدرة التنافســية، واملعرفة بالســوق. كام أضحت البيانات نفسها سلعة هامة، 

يتم رشاؤها وبيعها مراراً يف السوق العاملية مبليارات الدوالرات. وبالنسبة للحكومات، وعىل 

نطاق واســع، توفــر البيانات الديناميكيــة املتغرية رؤى جديدة حــول عملياتها، فضاًل عن 

إعادة تشكيل وسائل الحكم وتنظيم املجتمع.  فمن خالل تفحص قواعد البيانات املفتوحة، 

يســتخلص املواطنون واملنظــامت غري الحكومية )NGOs( النتائــج الخاصة بهم، متحدين 

املنظــامت التجاريــة الربحية واألجنــدات الحكومية، ويقدمون رؤى بديلــة للكيفية التي 

ينبغي بها تنظيم املجتمع وإدارته.

لقد أثارت هذه الفرص الجديدة طفرة حقيقية ملموسة يف ما ميكن تسميته  بـ "تعزيز 

البيانات" )Data Boosterism(؛ من خالل حشــد الدعوات املبرشة بفوائد وآفاق البيانات 

الكبــرية، والبيانات املفتوحة، والبيانات الصغرية املوســعة. والبعــض من هذه الدعوات له 

مــا يربره، وبعضها اآلخر مجرد غّث وتهويل دعايئ ال حقيقــة له البتة. يف املقابل، أصبحت 

مصطلحــات:  البيانات الكبرية والبيانات املفتوحة، أمناطاً ثقافية قوية يف االنتشــار والتأثري   

)ميامت -Memes(، وليست مجرد وسيلة لوصف البيانات ولكنها رمز لخطاب أوسع مدى 

ُيســتخدم يف حشــد الدعم  لها وانتشــار اعتامدهــا والبدء يف تطبيقها. فمــع هذا الرتويج 

والتعزيز  أضحى من الســهل االنجراف نحو تبني هذه املصطلحات دون انتقاد أو متحيص 

للتغريات التي تحدث والتي أثار العديد منها مخاوف أخالقية، ومحاذير سياســية وقانونية. 

ورغــم ذلك، فقد كشــف التاريخ فيام مىض عن ســوابق من االبتــكارات املربكة املتعلقة 

باملعلومات – عىل سبيل املثال، التحول الجذري يف إنتاج املعرفة يف أعقاب اخرتاع الطابعة. 

ومــن حيث الواقع، فقد صاحب بداية كل عــر جديد من العلم تقنيات جديدة أدت إىل 

زيادة مفرطــة يف البيانات وكانت مبثابة رشارة التحول نحو طــرق جديدة إلنتاج، وتنظيم، 



متهيد

ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها 18

وتخزين، وتحليل، وتفســري البيانات )Darnton 2000(. عىل ســبيل املثال، من مالحظات 

)Strasser 2012(، فإن االستكشــافات يف عر النهضة، والتي تعززت بفعل أدوات علمية 

أفضل يف املالحة، ورســم الخرائط، قد أســفرت عن كميات هائلة من االكتشافات الجديدة 

التي أدت إىل وســائل جديدة للتصنيــف، وتقنيات جديدة يف التحليــل والتخزين، وأفكار 

علمية جديدة.

ونظراً للمرحلة املبكرة نســبياً يف ثورة البيانات الحالية، فإنه ليس من املؤكد متاماً كيف 

ستتكشف وتســتقر التحوالت الحالية، وما الذي سيكون عليه نطاق عواقب التغريات التي 

تحدث من منظور أوســع.  فالواضح هو أن هناك حاجة ملحة ملحاولة اإلدراك والشعور مبا 

يحــدث.  وهكذا، فإن الهــدف من هذا الكتاب هو تقديم إجــاميل، وتحليل مبديئ ودقيق 

للبيانات وثورة البيانات الجارية حالياً، فهذا الكتاب يســعى، من جهة، لبيان شــتى الطرق 

والوسائل املتعلقة بإعادة تشــكيل إنتاج ومعالجة وتحليل وتبادل البيانات، وما يعنيه هذا 

لكيفية إنتاج واســتخدام املعلومات واملعرفة؛ وهو من جهة أخــرى مُيهد للنقاش والتفكري 

النقدي حول البيانات: طبيعتها، وكيفية تأطريها من النواحي الفنية والفلســفية واألخالقية 

واالقتصاديــة والتجميعــات التقنية واملؤسســية املحيطة بها.  وبدالً مــن أن تتحدد فوائد 

البيانــات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنــى التحتية للبيانات من خالل حالة عاطفية، أو 

نقد الذع يشــجب نتائج العواقب األكرث ســلبية لها، يقدم الكتاب تقييــاًم نقدياً موضوعياً 

للتغيريات التي تحدث. 

ويســتند التحليل املقدم يف هذا الكتاب عىل مشــاركة واســعة النطاق مام ســبقه من 

مؤلفات يف مختلف العلوم، والعلوم اإلنسانية، والعلوم االجتامعية، ومن مطبوعات الثقافة 

الشــعبية، واإلصدارات الصحافية، والدوريات الصناعيــة، وعىل خربة مبارشة يف العمل عىل 

أنظمة حفظ أرشــيفية وبنى تحتية ومشــاريع تحليالت لبيانات عىل نطاق مؤسيس واسع.  

وينقســم الكتــاب إىل أحد عرش فصاًل.  يقــدم الفصل األول ملحة عامة ونقــداً فكرياً حول 

مفهــوم البيانــات وكيفية فهم قواعد البيانــات والبنى التحتية للبيانــات.  ويبحث الفصل 

الثاين يف الدور املستمر للبيانات الصغرية والكيفية التي تّم بها توسيع نطاقها إىل أرشيفات/

محفوظــات رقمية وبنى تحتية، إىل أن وصلت إىل درجة التداول وبيعها من خالل وســطاء 
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البيانــات.  كام يناقــش الفصل الثالث الدافــع للتوجه نحو اســتحداث البيانات املفتوحة 

والبيانات املرتبطة التي يجري تقاســمها ومشــاركتها وإعادة اســتخدامها عىل نطاق أوسع 

مبــرور الوقت.  ويبنّي الفصالن الرابع والخامس طبيعــة البيانات الكبرية بالتفصيل وعوامل 

التمكني للبيانات الكبرية ومصادرها املســاعدة عىل انتشارها، يف حني يقّدم الفصل السادس 

ملحة عامة عن مجموعة جديدة من تحليالت البيانات التي ترمي إىل فهم البيانات الصغرية 

املوسعة والبيانات الكبرية.  كام يدرس الفصالن التاليان )السابع والثامن( الحجج املستخدمة 

لتعزيز البيانات الكبرية والرتويج لها وبيان تأثريها يف الحوكمة واألعامل، والسبل التي تقوم 

بها ثورة البيانات عىل إعادة تشــكيل كيفية تصّور البحوث ومامرســتها.  ويناقش الفصالن 

التاســع والعارش التحديات التقنيــة والتنظيمية، واألخالقية، والسياســية، والقانونية لثورة 

البيانــات.  ويحدد الفصل األخري بعض االســتنتاجات الكلية ويقــّدم خارطة طريق إلجراء 

املزيد من البحث والتأصيل. 
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الفصل األول

)Conceptualising Data( تصور لمفهوم البيانات

يتّم فهم البيانات عادة عىل أنها املادة الخام التي تنتجها طرق تجريد العوامل من حولنا 

والتعب��ر عنها م��ن خالل فئات، ومقاييس، وأش��كال متثيلية أخ��رى – كاألرقام، والحروف، 

والرموز، والصور، واألصوات، واملوجات الكهرومغناطيسية، والثنائية الرقمية - تشكل اللبنات 

األساسية يف بناء رصوح املعلومات واملعرفة.  ومع أن البيانات ُتعد بطبيعتها ُمعربة وُممثلة 

لألش��ياء )عىل سبيل املثال، القياسات املتعلقة بظاهرة ما كعمر الشخص، طوله، وزنه، لونه، 

ضغ��ط دمه، رأيه، عاداته، م��كان إقامته، وما إىل ذلك(، إال أنه م��ن املمكن أن تكون أيضاً 

ضمنية )من خالل الغياب بدالً من الوجود(، أو ُمشتقة عىل سبيل املثال، البيانات التي يتم 

إنتاجها من البيانات األخرى كالنس��بة املئوية للتغر مع مرور الوقت والتي يتم احتس��ابها 

م��ن خالل مقارنة البيانات من فرتتني زمنيتني مختلفتني، وميكن أن تكون البيانات ُمس��جلة 

وُمخزنة إما يف ش��كل تناظري )Analog( أو من خالل ترميزها يف شكل رقمي كأرقام ثنائية 

)Bits(.  وتتص��ف البيان��ات بأنها ذات جودة جيدة إذا كان��ت منفصلة وواضحة مبعنى أن 

تكون كل وحدة بيان )Datum( مفردة، ومستقلة وقابلة لالنفصال، ومعرفة بشكل واضح، 

وتراكمية قابلة للحرص )ميكن أن تبنى يف مجموعات(، ومرتبطة ببيانات وصفية لها )بيانات 

ع��ن البيانات(، وميكن ربطها مبجموعات بيانات أخرى لتقديم رؤى وأفكار غر متوفرة من 

مجموع��ة بيانات واحدة )Rosenberg 2013(.   وتتمتع البيانات باس��تخدام قوي وقيمة 

عالية كونها توفر املدخالت األساس��ية لكافة مراح��ل التحليل التي يجري توظيفها من قبل 

األفراد، واملؤسسات، وقطاعات العلوم واألعامل لفهم وتفسر العامل الذي نعيش فيه، والتي 

ُتستخدم بدورها الستحداث االبتكارات، املنتجات، السياسات، واملعارف التي تشكل الكيفية 

التي يعيش بها الناس حياتهم.  

وم��ن هنا، تعد البيانات مورداً رئيس��ياً يف العرص الحديث.  ومع ذل��ك، ونظراً لفائدتها 

وقيمتها، ومقدار الجهد وامل��وارد املخصصة إلنتاجها وتحليلها، فمن الالفت للنظر كيف تم 

إي��الء القليل من االهتامم للتص��ور املفاهيمي واإلدراك املبديئ للبيان��ات يف حَد ذاتها، ويف 
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املقابل، هناك اآلالف من املقاالت والكتب املكرس��ة لفلسفة املعلومات واملعرفة.  فكام أننا 

منيل يف العادة للرتكيز عىل املباين واألحياء عندما ننظر إىل امُلدن، بدالً من الطوب واإلسمنت 

املس��تخدم يف بنائها، فكذلك هو الحال مع البيانات.  وعالوة عىل ذلك، وباملثل، كام اعتدنا 

التفكر بالطوب واإلسمنت بصفتها مجرد وحدات بنيوية بدالً من عنارص تم تصنيعها داخل 

مصانع من قبل رشكات ملزمة ضمن اعتبارات لوجستية ومالية وقانونية، وأنه يتم توزيعها، 

وتخزينها، وتداولها، كذلك حالنا إىل حد كبر يف التعامل مع البيانات.  ونتيجة لذلك، وعندما 

تكون البيانات هي محور التس��اؤل واالهتامم، عادة م��ا يتم النظر، باملعنى التقني إىل حد 

كبر، إىل الكيفية التي ينبغي بها إنتاج وتحليل البيانات، أو الكيفية التي ميكن بها االستفادة 

منه��ا يف إنتاج رؤى وقي��م، وليس زيادة النظ��ر يف طبيعة البيانات م��ن منظور مفاهيمي 

وفلسفي.  

وم��ع األخذ بهذه املالحظة يف االعتب��ار، فإن الهدف الرئييس من هذا الكتاب هو مركب 

ث��اليث األبعاد، فيه:  توفر رشح تفصييل عن طبيعة البيانات ومجاميعها عىل نطاق أوس��ع؛ 

وإيض��اح الكيفية التي تتح��ول فيها هذه املجاميع وتتحور مع تطوي��ر بنى تحتية جديدة 

للبيان��ات، والبيانات املفتوحة، والبيانات الكبرة؛ والتفكر املعمق يف اآلثار املرتتبة عن هذه 

املجاميع الجديدة للبيانات فيام يتعلق بكيفية استش��عار العامل املحيط بنا والتعاطي معه.  

ولتوف��ر منهاج مفاهيمي وتصور مبديئ أويل، س��يتم يف هذا الفص��ل فحص أمناط البيانات 

وأطره��ا، وطبيعتها، والقواعد الفلس��فية لها بالتفصيل.  وبعيداً ع��ن كونها وحدات بنيوية 

بس��يطة، تكش��ف املناقش��ة عن أن البيانات أكرث تعقي��داً مام كنا نظ��ن.  ففي حني يقبل 

العدي��د م��ن املحللني البيانات عىل ظاهره��ا، ويعاملونها كام لو أنه��ا محايدة وموضوعية 

وقابلة مس��بقاً للتخمني والتحليل يف طبيعته��ا، إال أن البيانات مؤطرة يف الواقع من الناحية 

الفني��ة، واألخالقية، واالقتصادي��ة، والزمانية، واملكانية، والفلس��فية.  فالبيانات ال ميكن أن 

توجد بش��كل مستقل عن األفكار، واألدوات، واملامرسات، والسياقات، واملعارف املستخدمة 

إلنتاجه��ا، ومعالجتها، وتحليلها )Bowker 2005; Gitelman and Jackson 2013(.  ولذا، 

ف��إن الُحجة امُلقدمة هي أن فهم البيانات وثورة البيانات الجارية حالياً يتطلب تحلياًل أكرث 

دقة من ذلك الذي تس��تعرضه الكثر من األدبيات ذات الصلة بالبيانات املفتوحة والبيانات 

الكبرة يف وقتنا الحارض.  
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ماهية البيانات:
 ،»Dare« مش��تقة من الكلمة الالتينية »Data« بشكل اش��تقاقي، فإن كلمة البيانات

التي تعني »أن ُتعطي«.  وبهذا املعنى، فإن البيانات هي عنارص خام ميكن استخراجها من 

أو ُتعطى بواس��طة ظاهرة معينة يجري قياس��ها وتسجيلها بطرق مختلفة.  ولكن البيانات 

ُتش��ر يف االس��تخدام العام إىل تلك العنارص التي ُتؤخذ وُتس��تخرج من خالل املالحظات، 

والحس��ابات، والتجارب، وحفظ الس��جالت )Borgman 2007(.  أما م��ن الناحية الفنية، 

فام نفهمه م��ن بيانات أنها يف الواقع التقاطات »Capta« واملش��تقة من الكلمة الالتينية 

»Capere«، والت��ي تعن��ي »األخ��ذ«؛ أي تلك الوحدات م��ن البيانات التي ت��م اختيارها 

وانتقاؤه��ا من مجموع كل البيانات املحتمل��ة )Kitchin and Dodge 2011(.  كام قال 

 : Becker 1952: 278( Jensen  مقتبس من ,ix :1950(

كان حادثاً مؤس��فاً يف التاريخ أن يستخدم املصطلح بيان »Datum« بدالً من 

مصطل��ح لقطة »Captum« للداللة عىل وصف وحدة الظاهرة يف العلوم.  وهي 

ليست املناوالت العلمية التي منحتها الطبيعة للعامل، ولكن املناوالت التي أُخذت 

أو انتقيت من الطبيعة من قبل العامل نفسه وفقاً لهدفه.  

من ث��م، وباملعنى الدقيق للكلم��ة، ينبغي عىل الكتاب أن ُيعن��ون بثورة اللقطة 

»The Capta Revolution«.  وم��ع ذلك، وألن مصطلح البيانات »Data« قد أصبح 

متأصاًل يف لغة االس��تخدام األكادميي وقطاع األع��امل لتعني اللقطة »Capta«، وبدالً 

من الخلط واللغط أكرث يف هذه املسألة فمن املنطقي املتابعة واالستمرار يف استخدام 

مصطل��ح البيانات »Data« مع أن اعتامد مصطلح اللقط��ة »Capta« أكرث مالمئة يف 

االستخدام.  وبعد تجاوز تس��ليط الضوء عىل جذور االشتقاق اللغوي لهذا املصطلح، 

فإن هذه املناقش��ة الوجيزة تبدأ يف تس��ليط الضوء عىل أن البيانات التي يتم جمعها 

م��ن خالل القياس هي دامئ��اً ملجموعة منتقاة من مجم��وع كل البيانات املحتملة – 

والتي اخرتن��ا التقاطها من كل املعطيات املمكنة.  وعىل ه��ذا النحو، تكون البيانات 

جزئية بطبيعتها، انتقائية، وممثلة، مع أهمية املعاير املميزة املستخدمة يف التقاطها.
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وق��د الحظ علامء آخرون أن ما تم فهمه عىل أن��ه »البيانات« قد تغر مع مرور الزمن 

وتط��ور العلم.  فقد بنّي )Rosenberg 2013( بأن مصطلح »البيانات« اس��تخدم ألول مرة 

باللغ��ة اإلنجليزية يف القرن الس��ابع عرش.  وارتبط كمفهوم إىل حد كب��ر بالحداثة والنمو 

والتطور املصاحب للعلوم، والطرق الجديدة يف إنتاج، وعرض، ومناقش��ة املعرفة يف القرنني 

الس��ابع عرش والثام��ن عرش والتي انتقلت بعي��داً عن الالهوت، والوع��ظ، والعواطف إىل 

 )Poovey 1998; Garvey 2013; الحقائ��ق واألدلة واختبار النظرية م��ن خالل التجرب��ة

)Rosenberg 2013.  وم��ع م��رور الوقت، جاء فه��م البيانات عىل أنها س��ابقة للتحليل، 

وه��ي ما قبل اتخاذ صفة الواقعية، وتختلف يف طبيعتها عن الحقائق، واألدلة، واملعلومات، 

واملعرفة، ولكنها عنرص مؤس��س يف تكوين جميع هذه العنارص عىل الرغم، يف الغالب، من 

اختالط التعاريف واملصطلحات املس��تخدمة يف وصف البيان��ات، الحقائق، األدلة، املعرفة، 

واملعلومات بحسب ما أشار إليه )Rosenberg 2013: 18(  حني ذكر أن: 

  ،)Epistemology( واألدل��ة معرفي��ة ،)Ontological( الحقائ��ق وجودي��ة

والبيانات بالغي��ة )Rhetorical(.  وتكون وحدة البيان »Datum« حقيقة أيضاً، 

 »Datum« كام قد تكون الحقيقة يف واقع األمر دلياًل....  عىل أن وجود وحدة البيان

 Corresponding( ُيع��د مس��تقاًل دون أي اعتبار للحقيق��ة الوجودية املقابل��ة

Ontological Truth(.  وعن��د نفي الحقيقة وإثبات عدم صحتها، فإنها تتوقف 

عن كونها حقيقة.  فالبيانات الكاذبة هي بيانات مع ذلك.  

وبحس��ب املصطلحات/التعابر البالغية، فالبيان��ات هي تلك التي توجد قبل النقاش أو 

التفسر الذي يحولها إىل حقائق، وأدلة، ومعلومات )Rosenberg 2013(.  ومن هذا املنظور، 

تحمل البيانات مفاهيم مميزة: فهي تكون بذلك مجردة، ومنفصلة، وتراكمية )ميكن الجمع 

بينها( )Rosenberg 2013(، وذات معنى مستقل عن الشكل، واللغة، وامُلنتج لها، والسياق 

)مبعنى، أن تحمل البيانات معناها س��واء تم تخزينها بصورة تناظرية )Analog( أو رقمية 

)Digital(، أو تم عرضها عىل الورق أو الشاشة أو تم التعبر عنها بأية لغة، أو تم تقييدها 

بأمناط محددة غر متغرة، مثل إشارة عدد الحلقات يف جذوع األشجار لعمر الشجرة والذي 

يكون دوماً مساوياً له( )Floridi 2010(.  ويؤكد )Floridi 2008( أن دعم استقالل البيانات 
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قائم عىل ثالثة أنواع من الحيادية هي:  التصنيفية )Taxonmic( كون البيانات مُتثل كيانات 

 )Typological( عالئقية معرفة تحديداً بالنس��بة إىل بيانات خاص��ة أخرى؛ والطوبوغرافية

ألن��ه ميكن للبيانات اتخاذ أش��كال مختلف��ة منفصلة بعضها عن بعض، عىل س��بيل املثال، 

الش��كل األسايس، الثانوي، الوصفي، التشغييل، واملشتق؛ والجينية )Genetic( كون البيانات 

متتلك دالالت مس��تقلة عن مدى فهمها، فعىل س��بيل املثال، تشكل الهروغليفية عىل حجر 

الرشيد بيانات بغض النظر عن حقيقة أنه عند اكتشافه مل ميكن ألحد أن يفرسها.  

ويف واق��ع األم��ر ليس كل من يفكر أو يش��تغل بالبيانات يحمل ه��ذه النظرة البالغية 

الضيقة.  ففهم البيانات مل يتطور مع مرور الوقت فحس��ب، بل اختلف هذا الفهم بحسب 

منظور الفهم ووجهة النظر للبيانات.  عىل سبيل املثال، أوضح )Floridi 2008( أن البيانات 

م��ن املنظور املعريف هي مجموعات م��ن الحقائق، ومن املنظور املعلوم��ايت البيانات هي 

معلومات،  ومن منظور الحوسبة التقنية البيانات هي مجموعات من العنارص الثنائية التي 

ميك��ن معالجتها ونقله��ا إلكرتونياً، ومن املنظور الع��ام )Diaphoric( البيانات هي عنارص 

مجردة بتميز واضح وملموس من البيانات األخرى، ففي الحالة األوىل، توفر البيانات األساس 

ملزيد من االس��تدالل أو تش��كل األدل��ة التجريبية.  ويف املجموعة الثانية، تش��كل البيانات 

معلوم��ات متثيلية/ممثل��ة ميكن تخزينه��ا ومعالجتها وتحليلها، ولكن ال تش��كل بالرضورة 

حقائق.  أما يف املجموعة الثالثة، فتشكل البيانات املدخالت واملخرجات من الحوسبة ولكن 

ينبغي معالجتها لتحويلها إىل حقائق ومعلومات عىل س��بيل املثال، يحتوي القرص الرقمي 

املدم��ج )DVD( عىل غيغابايت من البيانات، وهي ليس��ت وقائع أو معلومات بحد ذاتها 

)فلوري��دي، 2005(.  يف املنظور الرابع، تكون البيانات ذات مغزى ألنها التقاط وداللة عىل 

التنوع والتغير عىل س��بيل املثال، أمناط من النقاط، والحروف األبجدية واألرقام، واملوجات 

الطولية التي تقدم إش��ارة ميكن تفس��رها.  وكام هو مبني أدناه، قد يش��مل فهم البيانات 

مناظر أخرى مثل الفهم القائم عىل اعتبار البيانات بناء اجتامعياً، أو امتالك البيانات وجوداً 

نس��بياً، أو تحميلها مضامني إيديولوجية، أو اعتبارها س��لعة يتم تداولها  االّتجار بها، أو أنها 

تش��كل منفعة عامة، وغر ذلك من املفاهيم املوجودة.  والنقطة األساسية هنا، أن البيانات 

مل تكن أبداً ببس��اطة مج��رد بيانات.  حيث تختلف الكيفية التي يت��م فيها تصور البيانات 

واستخدامها من قبل أولئك الذين يجمعون، ويحّللون، ويستخلصون النتائج منها.  
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أنواع البيانات:
س��واء كانت البيانات بطبيعتها قابلة للتخمني )تم التكهن قبل التحقق منها( ومطابقة 

بالغي��اً أو ال، فمن الواض��ح أن البيانات متنوعة يف خصائصها، مام يح��ّدد بعبارات واضحة 

كيفية التعامل معها وما ميكن القيام به من خاللها.  وبصفة عامة، تختلف البيانات بحسب 

النم��وذج )النوعي أم الكّمي(، والهيكل )املنظم، أو ش��به املنظم، أو الغر منظم(، واملصدر 

)مس��ّجلة، أم مشتقة، أم مس��تنفذة، أم عابرة(، وامُلنتج )رئييس، أو ثانوي، أو عام(، والنوع 

)بيانات تأشرية، أو بيانات خاصية، أو بيانات وصفية(.  

:)Qualitative Data( والبيانات النوعية )Quantitative Data( البيانات الكمية

من املمكن أن تتخذ البيانات العديد من األشكال املادية متضمناً ذلك األرقام، والنصوص، 

والرموز، والصور، والصوت، واملوجات الكهرومغناطيسية، أو حتى الفراغ أو الصمت )فالفضاء 

الف��ارغ هو يف حّد ذاته بيانات(.  وتنقس��م ه��ذه البيانات يف العادة إىل فئتني رئيس��يتني: 

البيانات الكمية والبيانات النوعية، فالبيانات الكمية تتكون من سجالت رقمية، وبشكل عام 

تكون هذه البيانات واس��عة النطاق وتتعلق بالخصائ��ص الفيزيائية للظواهر )مثل الطول، 

االرتفاع، املسافة، الوزن، املساحة، والحجم(، أو تكون متثيلية وتتعلق بالخصائص غر املادية 

للظواه��ر )مثل الطبقة االجتامعية، املس��توى التعليمي، الحرم��ان االجتامعي، وتصنيفات 

مستوى املعيش��ة(.  وللبيانات الكمية أربعة مستويات مختلفة للقياس والتي تحدد كيفية 

معالجته��ا وتحليلها )Kitchin and Tate 1999، وانظر أيضاً الجدول 1-1(.  وميكن تحليل 

هذه البيانات باس��تخدام العروض املرئية، ومجموعة متنوع��ة من طرق اإلحصاء الوصفي 

واالستداليل، وتستخدم باعتبارها مدخالت للنامذج التنبؤية ومناذج املحاكاة.  
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الجدول )1-1(

مستويات قياس البيانات

املثالالتعريفمستويات القياس

البيانات االسمية 

)Nominal data(

فئوية بطبيعتها، مع تسجيل املشاهدات 

يف وحدات قياس منفصلة.

غر متزوج، متزوج، مطّلق، 

أرمل

البيانات النظامية الرتتيبية 

)Ordinal data(

ترتب املشاهدات يف فئات منظمة، حيث 

بعض املشاهدات هي أكرب من غرها.

منخفضة، متوسطة، عالية.

بيانات الفرتة )أو املسافة(

)Interval data(

متتد القياسات عىل طول مقياس يتضمن  

الفرتة أو املس��افة بني نقط��ة أصل ثابته 

وأخ��رى متغرة.  وال تتغ��ر طبيعة فرتة 

املش��اهدات يف هذا النوع من القياسات 

عند اإلضاف��ة أو املضاعفة مبقدار ثابت.  

وميكن أن تكون قيم��ة البيانات متصلة 

)عىل س��بيل املثال، الوقت أو الطول( أو 

منفصلة/متقطعة )عىل سبيل املثال، عدد 

مرات املشاهدة( يف الطبيعة.   

درجة الحرارة             

عىل املقياس املئوي 

.)Celsius scale(

البيانات النسبية

)Ratio data( 

مامثل��ة لبيان��ات الفرتة ع��دا أنها ذات 

نقط��ة أص��ل صفرية حقيقي��ة، كام أن 

املضاعفة مبقدار ثابت لن تغر الطبيعة 

النسبية للمشاهدة.

عالمة االختبار عىل مقياس 

من صفر-100

ويف املقابل، ف��إن البيانات النوعية هي بيانات غر عددية، مثل النصوص، الصور، الفن، 

الفيديو، األصوات، واملوس��يقا.  وبرغم أنه ميك��ن تحويل البيانات النوعية إىل بيانات كمية، 

إال أن ذل��ك يتضمن خفضاً وتجريداً كبرين وخس��ارة لرثاء البيان��ات األصلية نتيجة لعملية 

التحويل.  ولذا، فإن عملية تحليل البيانات النوعية مُتارس يف العادة عىل املواد األصلية، سعياً 

الستخالص وبناء املعنى والفهم بدالً من إخضاع البيانات ومجرد إمرارها لتقنيات حاسوبية.  

ومع ذلك، فقد تم إحراز تقّدم كبر فيام يتعلق مبعالجة وتحليل البيانات النوعية حاس��وبياً 

من خالل عدد من التقنيات مثل التعّلم اآليل والتنقيب يف البيانات )انظر الفصل السادس(.
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 ،)Unstructured Data( والبيانات غير المنظمة ،)Structured Data( البيانات المنظمة

:)Semi-structured Data( والبيانات الشبه المنظمة

البيانات املنظمة هي تلك البيانات التي ميكن تنظيمها، وتخزينها، ونقلها بسهولة من خالل 

من��وذج بيانات محدد، مثل قامئة األرقام والنصوص الواردة يف جدول أو قاعدة بيانات عالئقية 

ذات تنس��يق ثابت موّحد )عىل س��بيل املثال، االس��م، تاريخ امليالد، العنوان، الجنس،...  إلخ(.  

وميكن معالجة هذه البيانات، والبحث فيها، واالستعالم عنها، والجمع بينها، وتحليلها بشكل 

مبارش نسبياً باستخدام حس��اب التفاضل والتكامل والخوارزميات، كام ميكن متثيلها صورياً 

باس��تخدام أش��كال مختلفة من الرس��ومات البيانية والخرائط، ومعالجتها بسهولة من قبل 

أجهزة الحاسب اآليل.  أما البيانات الشبه املنظمة فهي بيانات ذات تنظيم/ هيكل فضفاض 

وليس لها منوذج أو مخطط مسبق، ومن ثم ال ميكن تقييدها ضمن قاعدة بيانات عالئقية.  

وتك��ون بنية البيانات الش��به املنظمة غر متس��قة، وضمنية، ومرنة، وغالب��اً ما تتداخل يف 

ش��بكة ذات ش��كل هرمي، ولكنها يف ذات الوقت تتمتع مبجموعة متس��قة بشكل كبر من 

حقول البيانات، ويتم متييز كل منها بوسم مميز، ومن ثم مُيكن فصل املحتوى بصورة داللية 

وتوفر بيانات وصفية ذاتية التعريف بصورة مرنة واستخدامها وسيلة لفرز وترتيب وهيكلة 

البيانات.  ومن األمثلة عىل البيانات شبه املنظمة صفحات الويب املوسومة بلغة التوصيف 

املوس��عة )Extensible Markup Language- XML( وهي الصفحات التي تستخدم لغة 

التوصيف املوسعة  )XML( لتنسيق وترميز املستندات بصورة قابلة للقراءة آلياً وبرشياً يف 

آن واحد؛ Franks 2012؛ انظر البيانات املرتبطة يف الفصل الثالث(.

يف املقابل، ال متتلك البيانات غر املنظمة منوذج بيانات محّدداً أو هيكاًل تعريفياً مشرتكاً.  

ولك��ن قد يكون لكل عنرص عىل حدة ش��كل أو هيكل محّدد خ��اص به، مثل عنارص النص 

ال��روايئ أو الص��ورة، ولكن ليس كل البيان��ات ضمن مجموعة البيانات لها الهيكل نفس��ه.  

ع��ىل هذا النحو، وبينام ميكن يف الغالب البحث واالس��تعالم ع��ن البيانات غر املنظمة، إال 

أنه ليس من الس��هل الجمع بينها وتحليلها باس��تخدام الحاسب اآليل.  وتكون البيانات غر 

املنظم��ة نوعية بطبيعتها، ولكن من املمكن يف أغلب األحي��ان تحويلها إىل بيانات منظمة 

م��ن خالل الفرز والتصنيف.  وحتى وقت قريب نس��بياً، كانت مجموعات البيانات الكبرة 
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ج��داً تحوي يف العموم بيانات منظمة كونها أس��هل بكثر يف املعالج��ة والتحليل والتخزين 

عىل هذه الحال.  أما يف عرص البيانات الكبرة، فقد تكونت العديد من مجموعات البيانات 

الضخم��ة التي تحوي بيانات ش��به منظمة أو غ��ر منظمة، مثل التي أنتجتها املش��اركات 

االجتامعية الجامعية عىل مواقع التواصل االجتامعي مثل الفيسبوك، التغريدات عىل تويرت، 

الصور ومقاطع الفيديو املرفوعة عىل الش��بكة العاملية، واملدونات )Blogs(، إذ تشر بعض 

التوقعات إىل معدل زيادة يف منو هذه البيانات غر املنظمة أو الشبه املنظمة مبقدار خمسة 

ع��رش ضعفاً عن البيانات املنظم��ة )Zikopoulos et al.  2012(، وقد صاحب ذلك تطوٌر 

يف تصمي��م قواعد البيانات مثل قواعد البيانات غر العالقية )NoSQL( والتي ال تس��تخدم 

الن��امذج الجدولية أو قواعد البيانات العالئقية، انظر الجدول رقم 5(، وتقنيات التعلم اآليل 

التي تساعد يف التخزين والتحليل )انظر الفصل السادس(.

البيان��ات الملتقطة )Captured Data(، والبيانات المس��تنفدة/ المس��تهلكة 

)Exhaust Data(، والبيانات العابرة )Transient Data(، والبيانات المشتقة/ 

:)Derived Data( المستمدة

 هن��اك طريقتان رئيس��يتان إلنتاج البيانات:  األوىل هي أنه م��ن املمكن الحصول عىل  

البيانات  بصورة مبارشة من خالل ش��كل من أشكال القياس مثل املالحظة، واملسح امليداين، 

والتجارب املخربية وامليدانية، وحفظ السجالت )عىل سبيل املثال، ملء االستامرات أو كتابة 

املدونات(، والكامرات، واملاس��حات الضوئية، وأجهزة االستشعار.  ويف هذه الحاالت، عادة 

م��ا تكون البيانات هي امُلنتج املطل��وب للقياس؛ أي أن النية هي إنتاج بيانات مفيدة.  ويف 

املقابل، يتم إنتاج البيانات املس��تنفدة  باألصل بواسطة جهاز أو نظام، وتكون ناتج وظيفة 

رئيس��ية وليست املخرج الرئييس )Manyika et al.  2011(.  فعىل سبيل املثال،  فإن جهاز 

تس��جيل الخروج اإللكرتوين املصمم الحتس��اب إجاميل البضائع التي ت��مّ رشاؤها ومعالجة 

عملية الدفع لها من املمكن أن ُينتج كذلك بيانات تستخدم ملراقبة املخزون، وأداء العاملني، 

وعمليات رشاء العمالء.  وُتنتج العديد من األنظمة املحوسبة مثل هذه البيانات املستنفدة 

والتي أصبح الكثر منها مصدراً قياًم للبيانات.  ويف حاالت أخرى، فإن البيانات املس��تنفدة 

تبقى بيانات عابرة بطبيعتها؛ أي أنه مل يسبق أن جرى فحصها أو معالجتها ولذا فإنه يجري 
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التخلص منها، إما ألنها ضخمة جداً أو غر منظمة بطبيعتها، أو مكلفة يف املعالجة والتخزين، 

أو أنه يوجد نقص يف تقنيات اس��تخالص القيمة منها، أو لقلة االس��تخدام اإلس��رتاتيجي أو 

التكتييك لها )Zikopoulos et al.  2012; Franks 2012(.  ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره 

)Manyika et al.  )2011: 3 من أن "مقدمي خدمات الرعاية الصحية....  يتجاهلون ٪90 

من البيانات التي ينتجونها )كالفيديوهات املسجلة أثناء العمليات الجراحية(".   

وُتعد البيانات امللتقطة والبيانات املستنفدة بيانات »خام« مبعنى أنه مل يتّم تحويلها أو 

ضّمه��ا مع غرها من البيانات.  ويف املقابل، يتم إنتاج البيانات املش��تقة من خالل عمليات 

إضافي��ة من املعالجة والتحلي��ل للبيانات التي تّم التقاطها.  فعىل س��بيل املثال، قد تكون 

البيانات هي تعداد حركة األفراد عىل أحد التقاطعات املرورية والبيانات املشتقة منها هي 

التعداد اإلجاميل أو التعداد لكل س��اعة، فالبيانات األخرة اس��تمدت من البيانات السابقة.  

وتك��ون البيانات التي جرى التقاطها يف كثر من األحيان مدخاًل إىل منوذج العملية، يف حني  

تكون البيانات املشتقة هي املخرج عن منوذج العملية.  فعىل سبيل املثال، قد تكون بيانات 

الكثافة املرورية مدخاًل إىل منوذج النقل واملواصالت عىل أن يكون املخرج هو بيانات التوقع 

أو املحاكاة )مثل حساب حركة املرور املتوقعة يف أوقات مختلفة أو يف ظل ظروف مختلفة(.  

فف��ي حال وجود منوذج، من املرجح أن تضم بيان��ات التعداد/ الكثافة املرورية مع بيانات 

أخرى ملتقطة أو مش��تقة )مثل نوع الس��يارة، وعدد الركاب،..  إلخ(  إلنشاء بيانات مشتقة 

جديدة قد تش��كل مدخاًل للنموذج.  ويتّم إنتاج البيانات املش��تقة لعدة أس��باب، مبا فيها 

الح��ّد من حجم البيانات والتقليل منها إىل ق��در مقبول من املمكن إدارته  إلنتاج مقاييس 

أكرث فائ��دة وذات معنى.  ويف بعض األحيان، قد تتّم معالجة البيانات األصلية امللتقطة إىل 

مستويات مختلفة من االشتقاق اعتامداً عىل االستخدام املقصود.  وُيعد نظام وكالة الفضاء 

األمريكية – ناس��ا الخاص برصد ومراقبة األرض من األمثلة عىل ذلك حيث ُيقدم بياناته يف 

س��تة مس��تويات تبدأ من البيانات امللتقطة وغر املعالجة، ومتىض خ��الل درجات متزايدة 

من مس��تويات املعالجة والتحليل وص��والً إىل مخرجات النموذج القامئة عىل تحليل بيانات 

املستوى األقل )Borgman 2007؛ انظر جدول 1-2(.  
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الجدول )1-2(

املستويات الستة لبيانات نظام رصد ومراقبة األرض الخاص بوكالة الفضاء األمريكية

الوصفمستوى البيانات

بيانات غر منظمة، وغر معالجة بالدقة الكاملة وبالحالة الخام وتحوي املستوى

كاف��ة إضافات بيانات االتصاالت )عىل س��بيل املث��ال، بيانات التزامن، 

ترويسة االتصال، البيانات املكررة(

بيانات غر منظم��ة، وغر معالجة بالدقة الكاملة، ولكن معنونة زمانياً املستوى األول أ

ومذّيلة أو متبوعة برشوحات إضافية، تشمل معامالت معايرة ومقاييس 

راديوية وجغرافية ومؤرشات تحتس��ب وتضاف للبيانات يف املستوى 0 

ولكن ال تطبق عليها.

هي بيانات املستوى األول أ ولكن تّم معالجتها إىل وحدات االستشعاراملستوى األول ب

متغرات جيوفيزيائية مشتقة بنفس دقة وموقع مصدر بيانات املستوى املستوى الثاين

األول

متغ��رات ت��ّم تعيينها يف مقاييس ش��بكة منتظمة للف��راغ - الزمن، يف املستوى الثالث

العادة مع بعض املكمالت والتدقيق عىل سالمتها

مخ��رج النم��وذج أو النتائ��ج من التحلي��ل لبيانات املس��تويات األقل املستوى الرابع

)املتغرات املشتقة من قياسات متعددة(.

املصدر: مقتبس من املوقع اإللكرتوين عىل العنوان :

https://earthdata.nasa.gov/data/standards-and-references/processing-levels  



الفصل األول

ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها32

 ،)Secondary Data( البيانات الثانوية ،)Primary Data( البيانات الرئيس��ية

:)Tertiary Data( والبيانات العامة

يتم إنتاج البيانات الرئيس��ية )األساس��ية( من قبل الباحثني وأدواتهم من خالل تصاميم 

البح��وث الت��ي يضعونها.  أما البيان��ات الثانوية فهي البيانات التي يتم إنش��اؤها من قبل 

ش��خص ثَم تتاح لآلخرين إلعادة استخدامها وتحليلها.  وعىل ذلك، ميكن أن تكون البيانات 

األساسية لشخص ما هي بيانات ثانوية عند شخص آخر.  أما البيانات العامة فهي شكل من 

أشكال البيانات املشتقة، مثل التعداد، والفئات، والنتائج اإلحصائية، وتصدر البيانات العامة 

غالب��اً من قب��ل الوكاالت اإلحصائية  بدالً م��ن البيانات الثانوية لضامن الرسية لألش��خاص 

الذين تش��ر إليهم هذه البيانات.  عىل س��بيل املثال، يحظر نرش البيانات األساسية للتعداد 

الس��كاين األيرلندي عىل أنها بيانات ثانوية إال بعد مائة عام من إنتاجها؛ ولكن يتم اإلفراج 

ع��ن البيان��ات عىل صورة ملخصات إجاملية وبيانات تصنيفية عامة.  ويس��عى العديد من 

الباحثني واملؤسس��ات إلنتاج البيانات األساسية ألنها مصممة خصيصاً الحتياجاتهم الخاصة 

ومرّك��ز عليها، يف ح��ني ال تتوفر خيارات التصميم هذه ألولئك الذي��ن يقومون عىل تحليل 

البيان��ات الثانوي��ة أو العامة.  وعالوة عىل ذل��ك، عىل أولئك الذين يس��تخدمون البيانات 

الثانوي��ة والعامة كمدخالت يف دراس��اتهم الخاصة أن يتوثقوا م��ن صالحية البحث األصيل 

وصحته.  

ويجمع الباحثون يف كثر من األحيان بني البيانات األساس��ية والبيانات الثانوية والعامة 

إلنتاج بيانات مش��تقة ذات قيمة أكرب.  عىل س��بيل املثال، قد تسعى متاجر التجزئة إلنشاء 

مجموعة بيانات مش��تقة تدمج بيانات املبيعات األساسية مع البيانات السكانية الجغرافية 

العام��ة )Tertiary geodemographics data(، وهي بيانات عن أي نوع من الناس الذين 

يعيش��ون يف مناطق مختلفة واملس��تمدة من التعداد الس��كاين والبيانات العامة والتجارية 

األخرى من أجل تحديد أماكن الس��تهدافها باملواد التسويقية.  إن البيانات الثانوية والعامة 

ذات قيمة ألنها مُتكن من إجراء الدراس��ات التكرارية وبن��اء مجموعات بيانات أكرب حجاًم 

وأكرث ثراء وتعقيداً.  وهي تنتج الحقاً ما أطلق عليه )Crampton et al.  2012(  مصطلح 

تضخيم البيان��ات )Data Amplification( والذي يعني أن الجمع بني البيانات يتيح رؤى 
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أكرب بكثر من خالل الكش��ف ع��ن الروابط، العالقات، واألمناط الت��ي تبقى خافية يف حال 

ظلت البيان��ات معزولة، ونتيجة لذلك، فإن بيانات الس��وق الثانوي��ة والعامة هي صناعة 

مبليارات الدوالرات )انظر الفصل 2(.

 ،)Attribute Data( البيانات الخاصية ،)Indexical Data( البيانات التأشيرية

:)Metadata( والبيانات الوصفية

تختل��ف البيان��ات أيضاً يف الن��وع، فالبيانات التأش��رية هي تلك البيان��ات التي تتيح  

التعريف بالبيانات وربطها بغرها من البيانات األخرى، وتشمل معرّفات فريدة من نوعها، 

مثل أرقام جوازات الس��فر وبطاقات الض��امن االجتامعي، وأرقام بطاقات االئتامن، واألرقام 

 ،)IP and MAC( التسلس��لية املصنعة، ومعرفات الكائن الرقمي، وعناوين الربط الشبيك

وأرقام الشحن وطلبات الرشاء، إضافة إىل األسامء، والعناوين، والرموز الربيدية.  إن البيانات 

التأش��رية مهمة ألنها تس��اعد يف حرص كميات كبرة من البيانات غر املفهرسة بعضها مع 

بعض وتتبعها من خالل معرّفات مش��رتكة، واملساعدة عىل التمييز بينها، وضّمها، وتقسيمها 

وإع��ادة تجميعها، والبحث فيها وغرها من أش��كال املعالج��ة والتحليل.  وكام هو مبني يف 

الفصل الرابع، فقد أضحت البيانات التأش��رية ش��ائعة عىل نحو متزايد وبصورة متخصصة،  

م��ام يزيد من درجة االرتباط والعالئقي��ة بني مجموعات البيانات.  أم��ا البيانات الخاصية 

فهي بيانات متثل جوانب من الظاهرة، ولكنها ليست تأشرية بطبيعتها، وعىل سبيل املثال، 

بالنسبة إىل شخص ما، قد تكون البيانات التأشرية هي بصامت األصابع أو تسلسل الحمض 

الن��ووي )DNA(، وق��د تكون بيانات الخاصية له مثل العم��ر، الجنس، الطول، الوزن، لون 

العين��ني، فصيلة ال��دم، وغرها.  مع مالحظ��ة أن الغالبية العظمى م��ن البيانات التي يتم 

إنشاؤها وتخزينها يف األنظمة هي بيانات الخاصية.  

البيان��ات الوصفي��ة هي بيان��ات عن البيانات، وميكن أن تش��ر البيان��ات الوصفية إىل 

محتوى البيان��ات أو مجموعة البيانات كاملة، وقد تش��مل البيانات الوصفية عن املحتوى 

أس��امء ووصف حقول بيانات محددة عىل س��بيل املثال، رؤوس األعمدة يف جدول البيانات 

وتعريفات البيانات.  وتس��اعد ه��ذه البيانات الوصفية مس��تخدم مجموعة البيانات عىل 

فهم مكونات البيانات وتركيبتها وكيف ينبغي اس��تخدامها وتفسرها، وتساعد يف الدمج بني 
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مجموعات البيانات، وقابلية التش��غيل البيني وتبادل البيانات بينها، واالكتش��اف، والقدرة 

عىل الحكم عىل مصدر البيانات وس��ندها.  أما البيانات الوصفية التي تش��ر إىل مجموعة 

البيانات كلها فلها ثالثة أش��كال )NISO 2004(.  فالش��كل األول يتعلق بالبيانات الوصفية 

التوضيحي��ة والتي تش��ر إىل بيان��ات التحديد/التعري��ف واالكتش��اف املتعلقة مبجموعة 

البيانات، وتش��مل عنارص مثل االس��م، واملؤلف، والنارش، واملوض��وع، والوصف.  ويتضمن 

الشكل الثاين البيانات الوصفية الهيكلية والتي تشر إىل بيانات التنظيم والتغطية ملجموعة 

البيانات.  ويحتوي الش��كل الثالث البيانات الوصفي��ة اإلدارية التي تعكس متى وكيف تم 

إنش��اء مجموعة البيان��ات، وتفاصيل الجوانب الفنية للبيانات، مثل صيغة تنس��يق امللف، 

ومن الذي ميلك وله صالحية اس��تخدام البيانات.  ومن املعاير الش��ائعة للبيانات الوصفية 

Dublin Core( )http://( وال��ذي يجمع األنواع الثالثة للبيانات الوصفية معيار دبلن كور

dublincore.org(.  ويش��رتط ه��ذا املعيار متت��ع مجموعة البيانات بخمس��ة عرش حقاًل 

للبيان��ات الوصفية هي : العن��وان، املنىشء، املوضوع، الوصف، النارش، املس��اهم، التاريخ، 

النوع، الصيغة، املعرّف، املصدر، واللغة، العالقة، التغطية / النطاق، والحقوق / الصالحيات.  

وبرغ��م أن البيانات الوصفية ُتعد أحد املكونات األساس��ية لكاف��ة مجموعات البيانات، إىل 

 Data( أنه يجري إهاملها يف مامرسات دعم اإلتاحة وإعادة االستخدام واملشاركة  للبيانات

Curation(، وخصوصاً من الباحثني الذين يجمعون البيانات األساسية الستخدامهم الخاص 

دون مشاركة اآلخرين بها.  

 ،)Knowledge( والمعرفة ،)Information( والمعلوم��ات ،)Data( البيانات

:)Wisdom( والحكمة

م��ا يوح��د األنواع املختلفة من البيان��ات التي تم التطرق إليها يف األجزاء الس��ابقة هو 

أنها تش��كل القاعدة أو األس��اس الذي يقوم عليه هرم املعرفة: فالبيانات تسبق املعلومات، 

 Adler 1986; Weinberger( واملعلومات تس��بق املعرفة، واملعرفة تسبق الفهم والحكمة

2011(.  وتتميز كل طبقة من الهرم من خالل عملية التقطر )التقليل، التلخيص والتجريد، 

املعالج��ة والتجهيز، التنظيم، التحليل، التفس��ر، والتطبيق( الت��ي تضيف التنظيم، املعنى، 

والقيمة من خالل الكشف عن العالقات والحقائق حول العامل )انظر الشكل 1-1(.
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ويف ح��ني أن ترتيب املفاهيم داخل الهرم ه��و ال جدال فيه عىل العموم، إال أن طبيعة 

املفاهيم واالختالفات بينها كثراً ما تختلف بني املدارس الفكرية.  فاملعلومات، عىل س��بيل 

املثال، هي املفهوم الذي يفهم عىل نحو مختلف بني العلامء، فبالنسبة للبعض، املعلومات 

هي تراكم البيانات املرتبطة بها، وبالنسبة لآلخرين هي البيانات إضافة للمعنى، أو اإلشارة 

ذات املعن��ى يف ضوض��اء البيان��ات، أو البناء متعدد األوجه، أو البيان��ات العامة حيث تم 

إعادة صياغة البيانات األساسية من خالل منوذج تحلييل.  فبالنسبة لعامل الفيزياء، البيانات 

هي مجرد سلس��لة من األصفار واآلح��اد، أي )Bits( خام؛ وتعد ضوضاء )Noise(.  ولذلك 

ف��إن املعلومات بالنس��بة لعامل الفيزياء تتكون عندما يتم تنظي��م هذه األعداد من الصفر 

والواح��د يف أمناط متميزة؛ فهذه هي اإلش��ارة املفي��دة )von Baeyer 2003(.  فموجات 

األثر وكاب��الت االتصاالت هي ممتلئ��ة باملعلومات املتدفقة - كإش��ارات الراديو والتلفاز  

واملحادث��ات الهاتفية  وحزم بيانات ش��بكة االنرتنت – التي تعن��ي أمناطا ذات مغزى من 

البيانات ضمن حزمة أوس��ع من الضوضاء.  وبالنس��بة آلخري��ن، فاملعلومات ذات مفهوم 

أوسع.  فقد حّدد )Floridi 2010: 74(، عىل سبيل املثال، ثالثة أنواع من املعلومات : 

• الواقعي��ة )Factual(: معلوم��ات تعكس الحقيقة )عىل س��بيل املث��ال، األمناط، بصامت 

األصابع، وحلقات جذوع األشجار(.

• التعليمي��ة )Instrucional(:  معلوم��ات ألج��ل الحقيقة )عىل س��بيل املث��ال، األوامر، 

الخوارزميات، والوصفات(.

• الداللي��ة )Semantic(: معلوم��ات ع��ن الحقيقة )عىل س��بيل املثال، الج��داول الزمنية 

للقطارات، الخرائط، والسر الذاتية(.  
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شكل )1-1(

)Adler 1986 and McCandless 2010 هرم املعرفة )منقول من

الحكمة

املعرفة امُلطبقج

املعرفة

معلومات منظمة

املعلومات

عنارص مرتبطة

البيانات

عنارص مجردة

العامل

التطبيق

التحليل التفسري

املعالجة التنظيم

التقليص التجريد

فالنوع األول هو أساساً بيانات ذات معنى، وهو ما يطلق عليه عادة الحقائق.  وهي 

البيان��ات التي يتم تنظيمها وتركيبها ضمن نظ��ام قياس أو مرجع خارجي يوفر بطبيعته 

أساس��اً إلنش��اء املعنى األويل الذي يحمل بعض الحقيقة.  ومتت��د املعلومات أيضاً إىل ما 

بع��د البيانات والحقائ��ق من خالل إضافة قيمة تس��اعد عىل التفس��ر.  وعليه، أوضح 

)Weinberger 2011: 2( أن : "املعلوم��ات بالنس��بة للبيانات، كالنبيذ بالنس��بة لحقل 

العن��ب: اس��تخراج نواتج التقطر اللذيذة! ".  ولذا ميك��ن الحصول عىل هذه القيمة من 

خ��الل فرز، وتصنيف، وربط، وإضافة املحتوى الداليل من خالل بعض الش��كل النيص أو 

الصوري والذي يش��ر إىل يشء ما و/ أو يرش��د إىل ما ينبغي القيام به )عىل سبيل املثال، 

اإلش��ارة الضوئية التحذيرية عىل لوحة معلومات مؤرشات عمل الس��يارة التي تش��ر إىل 

ف��راغ البطاري��ة وحاجتها إلعادة الش��حن، Floridi, 2010(.  وقد بنّي )2002: ملخصاً يف 

Borgman 2007: 40( Case أن االختالف��ات يف تعريف املعلومات تتوقف عىل خمس 

مسائل: 
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ع��دم اليق��ني )Uncertainty(، أو ما إذا كان يشء ما قد يحد من عدم اليقني 

يف تأهي��ل البيان��ات لتكون معلوم��ات؛ املادي��ة )Physicality(، أو م��ا إذا كان 

يشء ينبغ��ي أن يؤخذ عىل ش��كل مادي مثل كت��اب، أو كائن، أو موجات صوتية 

 Structure/( لكلم��ة خطيب لتأهل البيانات لتكون معلوم��ات؛ البنية / العملية

Process(، أو ما إذا كان يلزم مجموعة من الرتتيبات أو العالقات؛ القصد والعزمية 

)Intentionality( أو ما إذا كان شخص ما قد أوعز بأن شيئاً ما تم التواصل معه 

ليتأه��ل ليكون معلومات؛ والحقيق��ة )Truth(، أو م��ا إذا كان ينبغي أن يكون 

اليشء صحيحاً للتأهل ليكون معلومات.  

وبغ��ض النظر عن كيفية تصور ذلك، فقد الحظ )Floridi 2010( أنه بالنظر إىل إضافة 

املعلومات املعنى إىل البيانات، فهي تكتسب القيمة الربحية كسلعة، غر أنها، كنوع متميز 

من السلع، متتلك ثالثة خصائص رئيسية مميزة )والتي تتميز بها البيانات أيضا(:

غر تنافسية ) Non-rivalrous(:  حيث من املمكن ألكرث من مستخدم أن ميتلك نفس 

املعلومات دون التأثر عىل مدى اس��تفادة املس��تخدمني اآلخرين منها )عىل عكس الس��لع 

املادية املستهلكة(.

غر قابلة لالس��تثناء أو اإلقصاء )Non-excludable(:  حيث يتم تقاس��مها ومش��اركتها 

بس��هولة ويلزم بذل جهد كبر يف السعي للحّد من مثل هذه املشاركة )مثل فرض اتفاقيات 

حقوق امللكية الفكرية أو إضافة حواجز الدفع )Paywalls(  قبل االستخدام(.

التكلفة الهامش��ية )Zero Marginal Cost(:  مبجرد إتاحة املعلومات من املرة األوىل، 

فإن تكلفة االستنساخ أو إعادة اإلنتاج يف كثر من األحيان ال تكاد تذكر.  

ومع التش��ديد عىل خصائص كون املعلومات مورد يتميز بعدم املنازعة وعدم االستثناء، 

وألن املعلومات تعد س��لعاً قيمة، تس��عى العديد من الكيانات لضبطها والحد من تداولها 

والس��يطرة عليها ومن ثم زيادة قيمتها.  ومعظم ه��ذه القيمة تضاف من خالل العمليات 

التي تفرض خالل دورة حياة املعلومات )Floridi 2010( واملشتملة عىل املراحل التالية: 
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الوجود )Occurrence(:  االكتشاف، التصميم، التأليف.

اإلرسال )Transmission(:  التشبيك، التوزيع، النفاذ، االسرتجاع، النقل.

املعالج��ة واإلدارة )Processing and Management(:  الجم��ع، التحق��ق، التعديل، 

التنظيم، الفرز، التصنيف، التصفية، التحديث، التخزين.

االس��تخدام )Usage(:  الرص��د واملراقبة، النمذجة، التحليل، ال��رشح، التخطيط، التنبؤ، 

اتخاذ القرارات، التوجيه، التعليم، التعلم.

ومن خالل املعالجة واإلدارة واالستخدام يتم تحويل املعلومات إىل معرفة أكرث قيمة.

وك��ام هو الحال مع جميع املفاهي��م يف هرم املعرفة، وباملث��ل، يختلف فهم مفهوم 

املعرف��ة.  فبالنس��بة للبعض، املعرفة ه��ي  الدراية التي تح��ول املعلومات إىل تعليامت 

)Weinberger 2011: 3(.  فعىل سبيل املثال، ميكن ربط املعلومات الداللية إىل وصفات 

وتعلي��امت )أوالً قم بهذا، ث��م افعل ذلك..( أو منوذج رشطي إلجراءات اس��تنتاجية )إذا 

كان الح��ال هو كذا وكذا فافعل ذاك، وإال افعل هذا( )Floridi 2010(.  يف هذا التأطر، 

تك��ون املعلومات هي البيانات الهيكلية، واملعرفة ه��ي معلومات إجرائية قابلة للتنفيذ 

)Weinberger 2011(.  وبعب��ارة أخ��رى، "املعرفة هي الوصفة الت��ي تحّول املعلومات 

 Zelany( "إىل الخب��ز القابل لألكل، بينام البيانات هي العنارص املكونة للدقيق والخمرة

1987، منقول عن Weinberger 2011(.  وبالنس��بة لآلخرين، فإن املعرفة هي أكرث من 

مجرد مجموعة من التعليامت ؛ وميكن أن تكون املهارات العملية، وأبعد بكثر عن مجرد 

وسيلة ملعرفة كيفية إجراء أو تحقيق املهمة، أو النظام الفكري الذي يربط بشكل متسق 

املعلوم��ات مع بعضها البعض للكش��ف عن صورة أوس��ع لظاهرة م��ا.  وينطوي إيجاد 

املعرف��ة عىل تطبيق العملي��ات املعرفية املعقدة عىل املعلوم��ات مثل اإلدراك، والجمع 

والرتكيب، واالس��تخالص، والدمج والتكوين، واالستنتاج والربط.  وللمعرفة قيمة أكرب من 

قيمة املعلومات ألنها توفر أساس��ًا لفهم، وتوضيح، ورس��م رؤى ح��ول العامل، والتي من 

املمكن اس��تخدامها يف صياغة السياسات واإلجراءات.  أما الحكمة، التي تحتل قمة هرم 

املعرفة، فهي القدرة عىل تطبيق املعرفة برجاحة وروية.  
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وبرغم أنه مل تتأّصل بثبات عالقة كل أشكال املعرفة بالبيانات، عىل سبيل املثال، التخمني  

واآلراء واملعتقدات، إال أن البيانات ُتشكل بوضوح مادة القاعدة الرئيسية لكيفية استشعار 

الواق��ع والعامل من حولنا.  حيث تش��ّكل البيان��ات املدخالت األساس��ية يف العمليات مثل 

الجمع، الفرز، التصنيف، املطابقة، التش��خيص / التنميط، والنمذجة التي تسعى إىل إنشاء 

املعلوم��ات واملعرف��ة من أجل فهم الظواه��ر، والتنبؤ بها، وضبطها والس��يطرة عليها.  كام 

ميّكنن��ا إنتاج البيانات مبرور الوق��ت ويف أماكن مختلفة من تتبع، وتقييم، ومقارنة الظواهر 

عرب األزمنة واألماكن والنطاقات.  وهكذا، وعىل الرغم من أنه ينظر إىل املعلومات واملعرفة 

إىل كونها مفاهيم ذات درجة أعىل وقيمة أكرب، تبقى البيانات، مع ذلك، عنرصاً أساس��ياً مع 

قيم��ة كامنة كبرة يجرى إدراكها وتحصيلها عن��د تحويلها إىل معلومات ومعارف.  فالدافع 

املنطق��ي الرئييس لحركة البيانات املفتوحة، والتي بحثت يف الفصل الثالث، هو القدرة عىل 

الوصول إىل القيمة الكامنة يف مجموعات بيانات القطاعات اإلدارية والعامة.  

:)Framing Data( تأطير البيانات
حتى اآلن يف هذا الفصل، فقد بدأت بالفعل صياغة البيانات من الناحية النظرية من حيث 

مناقشة أنطولوجيا البيانات )ماهية وجودها(، وأشكالها املختلفة، وأين تتموضع داخل هرم 

املعرفة.  كام أن هناك عدداً ال يحىص من الطرق األخرى التي ميكن بها فهم البيانات والتفكر 

بها، عىل س��بيل املثال، من املنظ��ور التقني الخاص بجودة البيان��ات، وصحتها، وموثوقيتها، 

ونس��بتها، وقابليتها لالس��تخدام، وكيف ميكن معالجتها وتنظيمها، وتقاس��مها، وتحليلها؛ أو 

من املنظور األخالقي املتعلق باألس��باب التي دفعت إىل إنتاج البيانات واالس��تخدامات التي 

يتم توظيفها بها؛ أو من املنظور الس��يايس أو االقتصادي وال��ذي يأخذ بعني االعتبار التصور 

املعياري للبيانات ومواضع الطعن والتنازع والتنافس فيها كمنفعة عامة، ورأس مال سيايس، 

وملكية فكرية، أو س��لعة تجارية، وكيف يتم تنظيمها وتداولها؛ أو من املنظور املكاين و/ أو 

الزماين املتعلق بكيفية إنتاج البيانات وتطوير استخداماتها ومحاور تركيزها من قبل األنظمة 

واملجموعات التقنية، واألخالقية، والسياسية، واالقتصادية عرب املكان والزمان؛ أو من املنظور 

الفلس��في الذي يأخذ بعني االعتبار  املفاهيم املبدئية واملعرفية للبيانات.  وسرنجع الستذكار 

العديد من القضايا، التي تّم بحثها يف هذا القسم، الحقاً يف جميع أجزاء الكتاب املقبلة.  
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:)Technically( المنظور الفني
يف جميع التخصصات، يتم أخذ البيانات بعني االعتبار من وجهة النظر التقنية املعيارية.  

والس��ؤال املطروح عىل املحك هو إىل أي مدى تنتج طرق التقاط البيانات وقياس��ها بيانات 

محددة، ونظيفة، ودقيقة، وكيف ميكن وينبغي معالجة، وتنظيم، ومش��اركة، وتحليل هذه 

البيان��ات بطرق تحافظ عىل س��المتها، م��ن أجل ضامن موثوقيتها وصالحية االس��تنتاجات 

املس��تخلصة منها.  ولذا كان هنالك دامئاً شكوك فيام يتعلق بصحة البيانات ألنها بطبيعتها 

مج��رّدة، وعمومية، وتقريبية عند إنتاجه��ا )Goodchild 2009(.  وحيث ذلك، فقد توجه 

 ،)Data representativeness( الكثر من االهتامم إىل قضايا تتعلق مبفاهيم متثيل البيانات

وع��دم اليقني بصحته��ا )Uncertainty(، ودرج��ة املوثوقية به��ا )Reliability(، واألخطاء 

املمكن��ة املصاحبة له��ا )Error(، والتحيز املنتق��ص ملصداقية دالالته��ا )Bias(، واملعايرة  

)Calibration( يف تصميم البحوث وتطبيقاتها، وتسجيل هذه املعلومات كبيانات وصفية.

وبالنظر للبيانات عىل أنها عالمة بديلة عن بعض جوانب ظاهرة ما - كالضوء ميثل نجاًم، 

والخصائص الفيزيائية التي متثل مبنى، والكلامت التي متثل أفكار ش��خص - يتعلق التمثيل 

)Representativeness( مبدى التقاط البيانات لهذه الظاهرة التي تس��عى إىل متثيلها، وإىل 

أي م��دى متثل عين��ة البيانات التي تم إنش��اؤها املجتمع الكامل للظاه��رة.  وفيام يتعلق 

بالس��ؤال الس��ابق، فإن الس��ؤال الرئييس هو إىل أي مدى ميكن أن نك��ون عىل ثقة من أن 

التقنيات العلمية قد التقطت بدقة الظاهرة قيد الدراس��ة.  لقد مّثل هذا التساؤل مشكلة 

خاص��ة يف مج��ال العلوم االجتامعية واإلنس��انية وأثبت أنه كان م��ن الصعب حلها.  فعىل 

س��بيل املثال، لوحظ بش��كل كبر أن ما يقول الناس أنهم سيفعلون وما يفعلونه  يف الغالب 

م��ا يكون مختلفاً متاماً ع��ن الواقع، وما يفعله الناس يف كثر م��ن األحيان قد ال يقصدونه.  

ولذلك برز س��ؤال حول املدى الذي متثله بيانات املقابلة الش��خصية للس��لوك البرشي، أو 

مدى متثيل الفكر الواعي لهم.  وباملثل، هناك مخاوف بشأن مدى التقاط ومتثيل املؤرشات 

الرئيس��ية للتعب��ر بدرجة كافية ع��ن كيفية أداء مجال ما.  عىل س��بيل املثال، إىل أي مدى 

ُتعطي املؤرشات املتعلقة بعدد مرات االقتباس، ومؤرش إتش )H-index(، وبراءات االخرتاع 

املس��جلة داللة عىل أداء عايل الجودة من قبل موظفي الجامعة )مع االحرتام ألعضاء هيئة 
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التدريس يف مجال العلوم اإلنسانية فإن هذه املؤرشات ُتعد سيئة للغاية(؟ ولذا كان الحل يف 

محاولة تطوير تصاميم بحثية أكرث تعقيداً ملواجهة أوجه القصور يف هذه األساليب املختلفة، 

أو تجاهل أوجه القصور املتعلقة بها إىل حد كبر.

وبالنسبة ملا يتعلق مبدى متثيل عينة ملجتمع دراسة ما، فقد نقرر، اعتامداً عىل خمسني 

نجم��ة، إنتاج بيان��ات فلكية هائل��ة، ومفّصلة، وعىل م��دى طويل من أج��ل فهم أفضل 

لطبيعتها.  ولكن إىل أي مدى ميكن أن نكون عىل ثقة بأن هذه الخمسني نجمة متثل مجمل 

خصائ��ص امللي��ارات األخرى من النجوم املوجودة؟  وحتى يف ع��رص البيانات الكبرة، التي 

تس��عى إىل أن تكون شاملة وليس��ت انتقائية يف إنتاج البيانات )انظر الفصل الرابع(، فإن 

البيانات هي بطبيعتها عينة )فليس كل الناس يس��تخدمون وسائل التواصل االجتامعي، أو 

يتسوقون باستخدام البطاقات االئتامنية، وبالتأكيد ال ميتلك كثر من الناس يف جميع أنحاء 

الع��امل حق الوصول إىل الهواتف وأجهزة الحاس��ب(، وهذا يعن��ي أن البيانات هي ممثلة 

ملجموعة من الناس، حتى لو كانت هذه املجموعة كبرة جداً.  ومرة أخرى، كان الحل هو 

ابت��كار مجموعة من تقنيات أخذ العينات التي تس��عى إىل ضامن التمثيل الدقيق يف ظل 

مختلف الظروف )والتي تعتمد غالباً عىل عينة عش��وائية(، واس��تحداث أساليب إحصائية 

تقوم بحس��اب مدى الثقة التي ميكننا أن نكون عليها حيال متثيل عينة ما ملجتمع الدراسة 

.)Kitchin and Tate 1999(

وتتعّلق املوثوقية بالتكرارية أو االتس��اق يف الحصول عىل النتيجة نفس��ها من توظيف 

آلي��ة البحث.  وقد وص��ف )Golledge and Stimson 1997( ثالث��ة أنواع من املوثوقية: 

ِرّية  )quixotic reliability(، حي��ث تؤدي طريقة واحدة للمالحظة  )1( املوثوقي��ة الَتَصوُّ

  Diachronic( املوثوقية الزمنية املتعاقبة )واالستكشاف إىل قياس غر متغر باستمرار.  )2

Reliability( وفيه��ا يك��ون اس��تقرار املالحظ��ات ع��رب الزم��ن.  )3( املوثوقي��ة التزامنية 

)Synchronic Reliability(، وفيها يكون التشابه يف املالحظات خالل الفرتة الزمنية نفسها.  

وُتعد املوثوقية مهمة ألنه من املسّلم به أنه كلام كان القياس أكرث اتساقاً يف إنتاج البيانات، 

أمكن بشكل أكرب وصف هذه البيانات بأنها بيانات موثوقة.  
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والخط��أ هو الفرق بني القيمة املقاس��ة والقيمة الحقيقية، وميكن أن يش��مل الغيابات 

البيانات املفقودة، واألخطاء مثل الخطأ يف اإلدخال / الرتميز أو الخطأ يف التصنيف أو س��وء 

تطبيق األس��لوب التقني، وسوء الفهم.  أما التحيز فهو نوع معني من الخطأ، حيث تنحرف 

البيانات بس��بب منط ثابت من الخطأ.  وعادة ما يحدث التحيز بسبب الطريقة، أو األداة، 

أو أسلوب أخذ العينات املستخدم إلنشاء البيانات والتي لها تأثر مفرط عىل البيانات التي 

يتم إنتاجها، أو ميكن تقدميها بس��بب موقف إيديولوج��ي أو تطلعات الباحث يف كثر من 

األحي��ان بطريقة غر متعمدة )Kitchin 1996(.  ومن املمكن أن تتس��بب آليات املعالجة 

مث��ل التجميع أو اإلجامل يف إحداث تحيز من خالل الحّد من التباين يف مجموعة البيانات 

  ،)Ecological Fallacy Errrors( مام يؤدي إىل أخطاء املغالطة املنطقية لالستدالل البيئي

مبعن��ى أنه ع��ىل افرتاض متثيل القيمة اإلجاملية ملجموع األفراد بدقة عىل س��بيل املثال إذا 

كان لدينا ش��خصني وزنهام 50 كيلوجراماً وآخرين وزنهام 150 كيلوجراماً فسيكون متوسط 

ال��وزن اإلجاميل ه��و100 كيلوجرام، ولك��ن ال أحد يف املجموعة يزن ه��ذا الوزن يف الواقع  

)Kitchin and Fotheringham 1997(.  ويتعل��ق مفه��وم عدم اليقني مبدى ثقة الباحث 

بخص��وص دقة البيانات وأي تحليل قائم عىل أساس��ها.  أما فيام يتعل��ق بالبيانات الكمية، 

فيتصل بدرجة اليقني باالختبار اإلحصايئ وذلك بالنظر إىل البيانات املدخلة، وعادة ُتحتسب 

عىل أساس االحتامالت وُيعرّب عنها مبستويات الثقة )Goodchild 2009(.  أما مفهوم عدم 

اليقني بالنسبة للبيانات النوعية، فيجري يف الغالب تقييمه والحكم عليه من قبل خبر بناء 

عىل الخربة السابقة.  

وتتمثل دعائم معالجة هذه املخاوف باإلميان بأن مثل هذه القضايا تنشأ بسبب الضعف 

الب��رشي يف تصميم البح��ث أو أوجه القصور وع��دم كفاءة األدوات واملع��دات أو الطرق 

املس��تخدمة والتي من املمكن التغلب عليها من خالل الحلول التقنية.  وهذا يعني أنه من 

املمكن معالجتها عن طريق تحسني نوعية اإلجراءات واملعدات املستخدمة، وتطبيق أنظمة 

التوحيد القيايس )التقييس- Standardization( والتي توفر معاير جودة البيانات املعروفة 

مث��ل تلك التي أقرتها املنظمة الدولية للمعاير آيزو )ISO(، والتي تعمل عىل إيجاد س��بل 

للتعويض عن عدم اليقني والخطأ والتحيز يف وسائل التحليل املستخدمة.  
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:)Ethically( المنظور األخالقي
األخ��الق معنّي��ة بالفكر واملامرس��ة املتعلقة مبفاهي��م القيم مثل العدالة، واملس��اواة، 

والنزاه��ة، والصدق، واالحرتام، والحقوق، والواجبات، والرعاي��ة.  ويعمل كل مجتمع وفق 

م بها، واملواقف  مزيج من القيم األخالقية الفطرية البديهية والعامية غر الرس��مية، املس��لّ

األخالقية املقنّنة جيداً واملنصوص عليها يف قواعد، ومبادئ، وسياس��ات، وتراخيص، وقوانني 

تخض��ع لإلنف��اذ من قبل أجهزة الدول��ة والوكاالت األخرى.  وكثراً م��ا تكون هذه املواقف 

األخالقية محل نزاع بني مجموعات مختلفة تأخذ وجهات نظر متناقضة عن القيم نفس��ها 

وإىل أي مدى ينبغي إخضاع املواقف األخالقية للترشيع القانوين، ومناقش��تها كمامرس��ة يف 

الفلسفة األخالقية.  كام يوجد مثل هذا الطعن فيام يتعلق بالبيانات، وخاصة ما يتعلق مبا 

يتم إنش��اؤه من بيانات ووسائل اإلنتاج لها، وكيفية مش��اركة البيانات وتقاسمها، وتداولها، 

وحاميتها، وإىل الحدود التي ينتهي عندها العمل بها.  

ففي ح��ني، تعد بعض البيانات معتدلة نس��بياً، عىل س��بيل املثال القياس��ات املتعلقة 

بالطقس، فإن بعض البيانات األخرى تعد حساسة للغاية، كالبيانات املتعلقة باألفراد والتي 

ميكن استخدامها إلنتاج صورة مفّصلة عن الحياة املعيشية لهم، وضبط وتنظيم تلك الحياة 

ع��ىل إيق��اع معني.  وقد يلح��ق إنتاج البيان��ات رضراً يف بعض الحاالت، عىل س��بيل املثال 

األرضار الت��ي قد تنت��ج عن إجراء مقابالت م��ع ناجني من جرائم الحرب وما قد تتس��بب 

في��ه تل��ك املقابالت من ضغوطات نفس��ية وضيق.  ويف هذا املقام، هناك تس��اؤالت حول 

امل��دى الذي من املمكن أن يش��كل فيه إنتاج البيانات، ومختلف أش��كال املراقبة والرتصد 

للبيانات )Dataveillance( أي املراقبة والرصد من خالل معالجة وتحليل سجالت البيانات، 

ا عىل الخصوصية وحقوق اإلنس��ان األخرى، وتس��اؤالت أيضاً حول  وتحلي��ل البيانات تعديًّ

املدى الذي ميكن أن تستخدم فيه هذه البيانات بفعالية لفرز األفراد اجتامعياً مبعنى تقديم 

خدم��ات تفضيلية عىل أس��اس خصائص األفراد املميزة له��م )Graham 2005(.  وتتعاظم 

هذه املخاوف بالنظر إىل س��هولة جمع ومشاركة وتداول البيانات الرقمية، ونحن نعيش يف 

عرص توليد البيانات ومراقبتها  بصورة طاغية وعىل نطاق واسع.  ولعله ليس من املستغرب 

بعد ذلك أن وكاالت متويل البحث العلمي ومؤسسات التعليم العايل اآلن تقّيم بشكل دورّي 
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األبعاد األخالقية للمش��اريع البحثية نظراً آلثارها املحتملة عىل نطاق أوسع، وإضافة لذلك 

فقد سّنت الدول ترشيعات، مثل قوانني حامية البيانات وقوانني الخصوصية، يف محاولة ملنع 

سوء االستخدام والتجاوزات املسيئة للبيانات، ولقد تّم مناقشة هذه املسائل وما يتصل بها 

بشكل مفصل يف الفصل العارش.

:)Politically and Economically( المنظور السياسي واالقتصادي
مث��ل االهتامم باملنظور األخالقي للبيانات البداية للكش��ف عن الطرق التي تعمل عىل 

تأط��ر البيانات من خالل االهتاممات السياس��ية واالقتصادية عىل نطاق أوس��ع.  وتتعلق 

هذه االهتاممات مباهية البيانات التي يتم إنش��اؤها، وكيفية معالجتها، وتحليلها، وتوظيفها 

بالنسبة إىل: كيفية تصّور البيانات وتوصيفها معيارياً ضمن املجموعات السكانية وتوظيفها 

من قبل الدول، ومفاهيم الكيفية التي ينبغي بها تنظيم البيانات وتقنينها؛ واملناقشات التي 

تطرح ضمن مجموعات االختصاص التي تؤيد أو تعارض إنتاج البيانات وتطبيقاتها؛ واتخاذ 

القرار حول التمويل واالس��تثامر يف البيانات؛ وانتش��ار الرأس��املية والطرق التي تس��تخدم 

البيانات إلدارة املساعي وزيادة القيمة واألرباح؛ والتداول للبيانات كسلعة مع ظهور سوق 

للبيانات ُتقدر قيمته مبليارات الدوالرات والتي يش��ارك فيها مجموعة متنوعة من الالعبني 

كاملنتجني، املجّمعني، البائعني، املحللني، واملس��تهلكني، انظر الفصل الثاين.  فمنتجو البيانات 

ينبغ��ي عليهم األخذ بع��ني االعتبار الرأي العام والس��يايس، واالعتب��ارات األخالقية والبيئة 

التنظيمية والتمويل املتاح  وسالمة استثامراتهم إزاء املوارد.  كام ينبغي عىل أولئك القامئني 

عىل الساحتني الترشيعية والتمويل املايل أن يكون لديهم سعة األفق واتخاذ القرارات حول 

كيفية تش��كيل املشهد الذي يعمل به منتجو ومستخدمو البيانات، وكذلك النظر يف أنظمة 

العم��ل املتعلقة بالبيان��ات الخاصة بهم وما يكش��فونه عن جداول أعامله��م  وأولوياتهم  

.)Lauriault 2012( وأساليب اإلدارة والحوكمة الخاصة بهم

ويف كلتا الحالتني، هناك مجموعة متنوعة من العالقات السياسية واالقتصادية العقالنية 

يف املش��هد، مع أصوات متنافس��ة تس��عى للتأثر عىل الرأي ومش��هد البيانات عىل النطاق 

األوسع.  فعىل سبيل املثال، فإن حركة البيانات املفتوحة متّثل البيانات كسلعة عامة تتشّكل 

م��ن العموم وتك��ون يف متناول الجميع بحرية مطلقة باس��تثناء البيانات الحساس��ة أمنياً، 
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والش��خصية الخاص��ة أو ميكن الوصول إليها م��ن خالل اتفاقيات االس��تخدام العادل.  ويف 

املقاب��ل، يعرض قطاع األعامل البيانات كس��لعة تجارية قّيم��ة تحتاج من جهة إىل الحامية 

م��ن خالل أنظمة امللكية الفكرية )حقوق الطبع والنرش، براءات االخرتاع، وحقوق امللكية( 

ولكن، من جهة أخرى ال ينبغي ربطها بش��دة باملحاذير األخالقية التي متنع من اس��تغاللها 

لتحقيق املكاس��ب املالية.  أما بالنس��بة للمجتمعات والدول، فالبيانات هي الوس��ائل التي 

ميك��ن من خاللها تقنني، ومامرس��ة، ومنازعة األجندات السياس��ية واألعامل عرب متكني بناء  

اإلثباتات – أي الروايات املس��ندة والدعوات املضادة الت��ي لها قيمة بالغية أكرب من مجرد 

التندر أو دغدغة املشاعر )Wilson 2011; Garvey 2013(.  وبعبارة أخرى، تعد البيانات 

بالنسبة لعامل الفلسفة الفرنيس Foucault’s )1981( شكاًل من أشكال السلطة / املعرفة؛ أي 

  .)Lauriault 2012(  وس��يلة ميكن من خاللها ضبط وتنظيم الشعوب، والظواهر، واألقاليم

وتتقاط��ع هذه االهتاممات واملصالح البديلة يف كثر من األحيان بطرق متناقضة، من حيث 

أن��ه قد يكون لها أجندات مختلفة متاماً، عىل س��بيل املثال دعم األع��امل التجارية الكبرة 

لحرك��ة البيان��ات املفتوحة فيام يتعلق بالبيان��ات العامة )انظر الفص��ل الثالث(.  وبعبارة 

أخ��رى، تظهر البيانات جلياً وتتموض��ع ضمن االقتصادات السياس��ية املعقدة، ويف الوقت 

نفسه فهي تستخدم لتشكيل مثل هذه القضايا والنظم واملجموعات.  

وعالوة عىل ذلك، تش��كل البيانات مورداً اقتصادياً، وهي عنرص أس��ايس يف املرحلة املقبلة 

من االقتصاد القائم عىل املعرفة، وتعمل عىل إعادة تش��كيل من��ط اإلنتاج القائم عىل البيانات 

 Castells 1980(، ي��رى بعض العلامء مثلs( ومنذ أواخر الثامنينيات  .)انظر الفصل الس��ابع(

)1996 ,1988( أن آخر دورة للرأس��املية يدعمها إنتاج املعرفة التي تنش��ئ منتجات وأش��كال 

عاملة جديدة، وتسّهل إعادة الهيكلة االقتصادية، وتعزز اإلنتاجية والقدرة التنافسية، والكفاءة، 

واالس��تدامة، وتراك��م رأس املال.  وُتع��د البيانات الكب��رة، عىل وجه الخص��وص، هي أحدث 

التط��ورات املتعلقة بتعميق وتعزيز هذه الدورة، وتوفر ثورة من األدلة التي يتم اس��تخدامها 

م��ن قبل الرشكات من جه��ة، لرصد وتقييم أداء الرشكة اللحظي، والح��ّد من الهدر واالحتيال، 

وتحسني إسرتاتيجية الرشكات، والتخطيط وصنع القرار، ومن جهة أخرى، لتصميم سلع جديدة، 

وتحديد واستهداف أس��واق جديدة، وتطبيق التسعر املتغر، وإدراك اإلمكانات غر املستغلة، 

واكتس��اب ميزة تنافس��ية )Manyika et al.  2011; Zikopoulos et al.  2012(.  ويف س��بيل 
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القيام بذلك، ميّكن إنتاج وتحليل البيانات من تش��غيل الرشكات بش��كل أكرث ذكاء فيام يتعلق 

بكيفية تنظيمها وتش��غيلها، وتعزيز املرونة واالبتكار، والحد من املخاطر والتكاليف والخسائر 

التش��غيلية، وتحس��ني تجربة العمالء، وتعظيم العائد من االس��تثامر واألرباح.  وكقائد لعملية 

تراكم رأس املال، ستسهم البيانات الكبرة يف إيجاد أعامل )وظائف( جديدة ويف الجولة املقبلة 

من التنمية غر املتوازنة، ومن هذا املنظور ميكن فهم البيانات عىل أنها وكيل ملصالح رأس املال 

واهتامماته.

:)Temporally and Spatially( المنظور الزماني والمكاني
متتلك البيانات أبعاداً زمانية ومكانية عىل حّد سواء.  حيث تختلف ماهية البيانات التي 

يت��ّم إنتاجها والطرق التي يتّم بها معالجتها، وتحليلها، وتخزينها، أو التخلص منها باختالف 

الزم��ان وامل��كان؛ أي أن للبيانات ومجاميعها املحيطة به��ا دالالت تاريخية وجغرافية.  كام 

تتغ��ر كيفية معالجة البيان��ات وتحليلها مع مرور الوقت، متأثرة بالتغرات والتحس��ينات 

التنظيمي��ة يف التع��داد واإلدارة، والقوانني الجدي��دة املتعلقة بت��داول البيانات وحاميتها، 

والتقني��ات الجدي��دة، والطرق الجديدة يف فرز البيانات وتحليله��ا، واالختالفات اإلحصائية 

الجغرافية مثل حدود املقاطعة املحلية أو الوطنية الجديدة، واألساليب اإلحصائية الجديدة.  

وع��الوة عىل ذلك، ميكن ملجاميع البيانات التي تس��تخدم يف والية معينة أن تكون مختلفة 

متام��اً عن تلك التي تس��تخدم يف أخرى، وحتى داخل حدود الوالي��ة الواحدة، فقد تختلف 

الطريق��ة التي يقوم فيها كيان ما بإنتاج البيانات وإدارتها بس��بب التقلبات املؤسس��ية أو 

الشخصية.  

وبالنظر يف التعدادات الس��كانية، يتكّون التعداد من مس��ح ش��امل ملنطقة وساكنيها، 

ويت��م إجراء املس��ح يف العادة كل عرش س��نوات، والهدف من ذلك ه��و جمع معلومات 

أساس��ية حول املقيمني يف منطقة ما وخصائصهم عىل س��بيل املثال، العمر، الجنس، الحالة 

االجتامعي��ة، الرتكيبة األرسية، الدي��ن، العرق، الطبقة االجتامعية، وم��ا إىل ذلك وجوانب 

عيش��هم فيها )عمله��م، ومكان اإلقامة، وم��ا إىل ذلك(.  ويتطلب متك��ني قياس التغير يف 

التعدادات الس��كانية االس��تمرارية فيام يتعلق باألسئلة املطروحة فيها والكيفية التي تدار 

بها هذه التع��دادات.  ويف ذات الوقت، يتطلب التقاط البيانات الجديدة موضع االهتامم 
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والت��ي تعكس تغرات أوس��ع يف املجتمع، إجراء تغيرات عىل آلي��ة هذه التعدادات، مثل 

إضافة أسئلة جديدة أو التعديل عىل األسئلة األساسية )انظر الشكل 2-1: والحظ كيف أنه 

حتى عندما تّم الحفاظ عىل األسئلة عرب التعدادات السكانية املتعاقبة، فإن كيفية صياغتها 

كان��ت غالب��اً ما تكون مختلف��ة متاماً يف كل م��رة(.  وعالوة عىل ذلك، ف��إن الكيفية التي 

يدار بها التعداد الس��كاين كانت تتش��ّكل يف التعدادات املتعاقبة من قبل قوى مؤسس��ية، 

وسياس��ية، واقتصادية، وتطورات تقني��ة جديدة : انظ��ر Linehan )1991( للتعرف عىل 

تاريخ التعداد السكاين االيرلندي من 1821 – 1991، وLauriault )2012( لتحليل التعداد 

الكن��دي من 1871 - 2011.  ع��الوة عىل ذلك، يتعرض التع��داد للطعن والتفاوض حيث 

تتنافس مصالح خاصة لضّم، أو تغير، أو إزالة األس��ئلة منها.  ويف بعض الحاالت، ميكن أن 

تكون التغيرات املطلوبة جذرية بش��كل متطرف، مثل القرار األملاين بوقف إجراء التعداد 

السكاين يف الثامنينات )انظر Hannah 2011(.  ونتيجة لذلك، يرزح التعداد الوطني دامئاً 

تحت وطأة التوتر الناتج عن االس��تمرارية والتغير، ومع ذلك، يتطور مع مرور الوقت ويف 

مناط��ق جغرافية مختلفة.  وحت��ى اآلن، ومع ذلك، فقد كان هناك عدد قليل من مجاميع 

 Alder 2002; Desrosières 1988; Hannah 2011;( ًالبيان��ات املميزة تاريخياً وجغرافيا

.)Hewitt 2010; Lauriault 2012; Poovey 1998; Porter 1995
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شكل )1-2( 

األسئلة املتعلقة باألفراد خالل التعداد السكاين االيرلندي للسكان ما بني 1841 - 1991

.Linehan 1991 املصدر : منقول بترصف عن
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:)Philosophically( المنظور الفلسفي
بالنس��بة للبعض، تعد البيانات عىل املس��توى الوجودي )Ontological level( حميدة 

)غ��ر خط��رة(.  فالبيانات هي مجرد بيانات، وعنارص أساس��ية يتم اس��تخراجها من العامل 

بط��رق محايدة وموضوعية تخضع لقي��ود تقنية.  فهي "ال متتل��ك أي معان ضمنية كامنة 

فيها، وال تقّدم بالرضورة أي تفس��رات أو آراء، وال تحمل خصائص داللية قد تكش��ف عن 

أهميته��ا وصالته��ا " )Pérez- Montoro and Díaz Nafría 2010(، فهي تخمينية قابلة 

للتحليل.  ومن هذا املنظور، فإن جهاز االستشعار )sensor( عىل سبيل املثال ليس لديه أي 

سياس��ة أو جدول أعامل.  فهو ببس��اطة يقيس الضوء أو الحرارة أو الرطوبة، ...الخ – حيث 

يقوم بإنتاج القراءات التي تعكس حقيقة الواقع عن العامل املحيط ما مل يش��وبه خلل فني.  

وبعب��ارة أخ��رى، ُتنتج أجهزة االستش��عار نظرة موضوعية واقعية عن العامل وتكش��ف عن 

األش��ياء كام هي يف الواقع، حيث إن قياس واقعية اليشء هو مستقل عن عملية القياس له 

)Desrosières 1998(.  أم��ا يف إطار عمليات القياس التي يلعب فيها العنرص البرشي دوراً 

مركزي��اً  - يف التجارب املخربية، أو إجراء مس��ح ميداين أو مقابلة ش��خصية – فإن عمليات 

القياس تطّبق ش��كاًل من أش��كال املوضوعية امليكانيكية التي تلتزم بقواعد محدّدة، وطرق 

منهجي��ة دقيقة إلنت��اج بيانات منفصلة، غر متصلة، ونزيهة عىل نحو ش��فاف، وخالية من 

تحيز الباحث وهواه وتفضيالته، ومن ثم فهي مس��تقلة ع��ن العادات، والتقاليد، والثقافة، 

واملعرفة، والس��ياق )Porter 1995(.  وعىل هذا النحو، فإن العلم عند مامرس��ته بش��كل 

صحي��ح ال ينبغي أن يتلبس بأي دوافع سياس��ية أو أجندات خفي��ة بحيث ميكن بعد ذلك 

أن تؤخذ البيانات عىل ظاهرها وعالّتها.  ويف الواقع،  تقرتح املصطلحات املس��تخدمة عادة 

لتفصي��ل كيفية التعام��ل مع البيانات عمليات تقنية حميدة مث��ل:  »الجمع«، »اإلدخال«، 

»الرتجمة«، »التخزين«، »املعالجة«، و»التنقيب« )Gitelman and Jackson 2013(.  ولذا 

فإن اس��تخدامات البيانات هي التي تخضع لإلمالءات السياس��ية.  وبعبارة أخرى، إن الناس 

هم من يفس��دون البيان��ات ويعملون عىل تجيرها ملصالحهم الخاص��ة، وليس للعلم بحّد 

ذاته.  
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وبالنسبة آلخرين، فإن هذا الرأي ال ميكن تربيره والدفاع عنه، إذ تتحّدد طبيعة البيانات 

بفعالية من خالل الكيفية التي ميكننا بها تصّور البيانات، وقياسها، والتعامل معها.  فبالنسبة 

لهم، البيانات مل تكن موجودة قبل إنتاجها؛ إال أنها ال تنشأ من العدم.  ويتّم إنتاج البيانات 

م��ن خالل القي��اس، والتجريد واالقتب��اس، وتعميم التقنيات التي ت��ّم وضعها ضمن تصّور 

لتنفيذ مهمة ما وتس��ّجل يف األش��كال واملقاييس التي تتفق مع املعاير التي اخرتعها الناس 

عىل س��بيل املثال، النظام املرتي.  فالبيانات هي وحدات معرفية، ُجعلت عىل منوذج متثييل 

لتمك��ني وإتاحة العم��ل املعريف، وقياس وتس��جيل البيانات عن نف��س الظاهرة من خالل 

العديد من الطرق واألساليب، التي يقّدم كل منها مجموعة مختلفة من البيانات التي ميكن 

تحليلها وتفسرها باستخدام وسائل مختلفة )Poovey 1998(.  فالكيفيات التي يتّم إنشاء 

البيانات بها ال ميكن حرصها نظراً لتعدد التصاميم والنقاش��ات والتعديالت التي تطرأ عىل 

الربوتوكوالت، والعملي��ات التنظيمية، ومعاير القياس، والفئات، واملعاير الخاصة بالبيانات 

يف ظ��ل الف��وىض املصاحبة لعملية توليد ه��ذه البيانات وإنتاجها.  فل��و أخذنا حالة قياس 

التعداد السكاين لبلد ما:  فإن هنالك العديد من القرارات التي يجب أن ُتتخذ مثل تلك التي 

تحّدد من يضاف للتعداد ومن يس��تثنى منه عىل س��بيل املثال، أن يشمل الزوار، واألجانب 

املقيمني بصورة مرشوعة أو غر مرشوعة، وأولئك الذين يتجنبون املش��اركة عن عمد أو ال، 

وما إىل ذلك وأين يجب أن يتّم تعدادهم عىل س��بيل املث��ال، تعدادهم تبعاً إلقامتهم ليلة 

إج��راء التع��داد أو مكان إقامتهم الدامئة يف العادة؛ فجميع أن��واع القواعد واإلجراءات يتم 

وضعه��ا قبل التعداد، ومع ذلك يظل هناك أمور مل يتخ��ذ قرارات بخصوصها واختالف عرب 

  .)Porter 1995( العّدادين يف طريقة التطبيق

ونتيجة لذلك، فإن الكيفية املتبعة لتعريف البيانات وتحديدها وجودياً ليس��ت عملية 

فني��ة محايدة، ولك��ن معايرة سياس��ية وأخالقية يجري التن��ازع عليها، وله��ا نتائج قابلة 

للتحلي��ل، والتفس��ر، والعمل يف وق��ت الح��ق )Bowker and Star 1999(.  ومع ذلك، 

مل��رة أخرى، تعمل تبويبات البيانات عىل اس��تبعاد التباينات والتقلب��ات وتحديد ما يتاح 

ويحج��ب داخل مجموعة البيانات، وعىل الرغم من ذلك، تكون هذه العملية من التقارب 

واالس��تقرار معرضة عىل الدوام للمامنعة والرفض وإعادة الصياغة بس��بب تعدد الجهات 

الفاعل��ة، واملوضوعات والعمليات موضع املناقش��ة والرد، والتناق��ض الحاصل يف البيانات 
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  .)Bowker and Star 1999( والذي ال ميكن تطبيقه بس��هولة ومبا يتناس��ب مع نظام ما

وع��الوة عىل ذلك، فإنه مبج��رد إنتاج البيانات يكون من املمكن فرز، وتقس��يم، وتكعيب 

ه��ذه البيان��ات بطرق متعددة  يف عدد من الفئات.  وبعبارة أخرى، فإن البيانات ليس��ت 

مس��تقلة عن نظام الفكر واألدوات التي تدعم إنتاجها )Bowker and Star 1999(، فهذه 

النظم الفكرية ُمطّعمة بافرتاضات فلس��فية ومعتقدات مُتارس بش��كل مختلف.  فالواقع، 

وكام الحظ )Borgman )2007: 38 أنه يف الوقت الذي يسعى فيه العلم إىل تصوير نفسه 

بالعاملية والعموم، تبدو مامرس��ات العلوم محلية ومتباينة عىل نطاق واس��ع، ومن ثم فإن 

البيانات ال متّثل ببس��اطة واقع وحقيقة العامل؛ فالبيان��ات هي وحدات بنيوية حول العامل 

)Desrosières 1998; Poovey 1998(.  م��ن ه��ذا املنظور »يتّم إنتاج املعرفة العلمية – 

بدالً من براءة اكتشافها« ’)Gitelman and Jackson 2013: 4(.  كام يف التايل:

إذا كان إنت��اج البيان��ات عن طريق أداة مثل ش��بكة استش��عار، فإن تفس��ر 

هذه البيانات يتطلب فهم األداة – عىل س��بيل املثال، ما الذي تستكش��فه أجهزة 

االستش��عار؟  وتحت أي ظروف؟  وكم عدد تك��رار مرات املالحظة؟  ومع أي نوع 

.)Borgman 2007: 183( من املعايرة؟

وم��ع ذلك نج��د أن العلم يحاول يف كث��ر من األحيان جعل البيانات حرة ومس��تقلة 

عن مثل هذا الفهم الس��ياقي، وتنظيم ومش��اركة البيانات من خالل قواعد البيانات التي 

يجري التحس��ني فيها والتخفيف من حّدة الفوىض عند إنش��ائها وحامية املستخدمني من 

معرف��ة كيفية إنتاج البيانات وتنظيمها )Gitelman and Jackson 2013(.  ولذلك، ُيبنّي 

)Ribes and Jackson )2013: 165 أن االس��تخدامات العلمية للبيانات والقامئة عىل أنها 

محايدة وموضوعية هي مجرد تخيالت ال حقيقة لها؛ أنها »تفرتض وتصور العامل بناء عىل 

البيان��ات املتداولة دون النظر إىل مصدرها، وحالته��ا، وجوهرها، وتاريخها، ومن ثم تربز 

ه��ذه البيانات عىل أنها حرة للتنقل عرب العامل كعملة غ��ر متاميزة وعاملية«.  يف املقابل، 

هام يؤكدان أن »البيانات هي أكرث ارتباطاً من ذلك«.

ونتيجة لذلك، فالبيانات غر مس��بقة التحليل، وليست عنارص موضوعية مستقلة.  كام 

بّينها )2013: 2( Gitelman and Jackson، متبعني يف ذلك بوكر )Bowker )2005 عندما 
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ذك��روا أن "البيان��ات الخام هي مصطلح متناق��ض؛ »فالبيانات هي عىل ال��دوام "مطهوة" 

س��لفاً، ومل تكن يوم��اً "خاماً" أبداً.  فهناك حاجة لتص��ّور البيانات كام هي عىل الحقيقة يف 

الوج��ود والعمل مبوج��ب ذل��ك" )Gitelman and Jackson 2013: 3(.  فالبيانات – عىل 

ح��ّد س��واء - هي اجتامعي��ة من باب أنها تقع ضمن الس��ياق، ومادية من ب��اب أن لديها 

ش��كاًل )كأرق��ام  ثنائية، أو رموز، أو أع��داد،..  وما إىل ذلك(، ويج��ري تخزينها عىل الورق، 

 Wilson 2011; Gitelman and( واألرشط��ة املمغنط��ة، واألقراص الصلبة، وم��ا إىل ذل��ك

Jackson 2013(.  كال املنظوري��ن يعمل عىل تش��كيل القواعد التأسيس��ية للبيانات، فعىل 

س��بيل املثال، تعتمد البيانات الكبرة عىل النقاش��ات األخالقية، واالقتصادية، والسياسية يف 

املجاالت املختلفة التي تدعم البدء يف اعتامدها وتنفيذها )انظر الفصل الس��ابع(، وتعتمد 

عىل قواعد البيانات، والحواس��يب، والخوادم، وشبكات االتصال التي متّكن بدورها عمليات 

إنتاج البيانات، ومعالجتها، ومش��اركتها، وتحليلها، تخزينها )انظر الفصل الخامس(.  وتسّهل 

هذه الوس��ائط فس��اد البيانات )تعّفنها(، وسوء متوضعها، أو نس��يانها، أو حذفها، أو تآكلها 

من خالل تلف الوحدة التخزينية لألرقام الثنائية – بت )أي تعّطل وس��ائط التخزين نتيجة 

تحّل��ل األرشطة املمغنط��ة أو ترضر األقراص الصلب��ة( )Boellstorff 2013(.  ويف الواقع مل 

تكن البيانات قّط مطهّوة فقط، ولكنها أيضاً منفتحة لتقّبل أساليب »غر مخطط لها، وغر 

متوقعة، وعرضية«، و»متحولة بأش��كال شبة إنس��انية معّقدة، وطرق زمانية ناشئة ال تتبع 

.)Boellstorff 2013( »ًعىل الدوام وصفة حسابية محددة مسبقا

ونظراً للطبيعة االجتامعية واملادية للبيانات، فإننا ننش��ط يف إعادة صياغة وتشكيل 

»عواملن��ا املادية، والتقنية، والجغرافية، والتنظيمي��ة، واالجتامعية إىل نوع من البيئات 

الت��ي ميكن للبيانات أن تزدهر فيه��ا...  والوصول إىل العالق��ة التكافلية مع البيانات« 

)Ribes and Jackson 2013: 152(.  ومن ثم، وبينام  ُينظر إىل البيانات بوصفها شيئاً 

موجوداً – ش��يئاً حول الواق��ع )Shah 2013، التأكيد األصيل(، فإن الفهم األكرث إنتاجية 

للبيان��ات هو اعتباره��ا أحد مكّونات الواقع وأحد ُمنتج��ي الواقع يف ذات الوقت.  إن 

البيانات ليس��ت محض فكرة متثيلي��ة مجردة، بل هي تأسيس��ية، وإنتاجها، وتحليلها، 

  :Gitelman and Jackson )2013: 2( وتفس��رها له نتائج وعواقب تتبعها.  وكام بنّي

»إذا كان��ت البيان��ات تخضع لنا بطريقة أو بأخرى، فإننا نح��ن أيضاً نخضع للبيانات«.  
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حي��ث يتّم التقاط البيانات من الع��امل، ولكن يف املقابل تعمل يف العامل.  إن البيانات مل 

تك��ن يوماً، وال ميكن أن تكون، حمي��دة )Shah 2013(.  بدالً من ذلك، من الرضوري 

 Gitelman( »فهم »البيانات عىل أنها مؤطرة متأثرة بغرها ومؤطرة مؤثرة عىل غرها

and Jackson 2013: 5(.  وبعب��ارة أخ��رى، هن��اك حاجة إىل م��ا هو أكرث من مجرد 

االعرتاف العام من قطاعي العلوم واألعامل ألهمية التصّور املفاهيمي للبيانات.  

التفكير النقدي حول قواعد البيانات والبنى التحتية للبيانات:

يف العادة، يتّم تجميع البيانات يف مجاميع )Datasets( يف محاولة لفهم البيانات، والتي 

غالب��اً ما يتم تنظيمه��ا وتخزينها يف قواعد بيانات )وهي وس��يلة لتنظيم وتخزين البيانات 

الت��ي ميكن االس��تعالم عنها بطرق متع��ددة( وبنى تحتية للبيانات مث��ل نظم املحفوظات 

األرش��يفية )Archives( وحاويات البيانات )Repositories( )انظر الفصول الثاين والثالث 

والخامس(.  وكام كان الحال مع التصور املفاهيمي للبيانات بش��كل عام، فمن املهم كذلك 

التفكر بش��كل نقدي حول طبيعة قواعد البيانات والبنى التحتي��ة للبيانات، وإنتاجها من 

الناحيت��ني االجتامعية والتقني��ة )Socio-Technical(، وكيف أنه��ا تعكس العقالنية حول 

العامل يف الوقت نفس��ه ألنها تتكاثر وتعزز هذه العقالنية.  وكان هذا التفكر النقدي غائباً 

إىل حد كبر فيام يتعلق بالبيانات الكبرة، والبيانات املفتوحة، والبيانات الصغرة املوّس��عة، 

مع الرتكيز حتى اآلن عليه ليكون ذا طبيعة تقنية وآلية بشكل أكرب.  

ومتتّد الفرضية املطروحة التي تمّ  تبنيها وتطويرها يف جميع أنحاء هذا الكتاب من الحجة 

املبنية يف القس��م األخر، وهي االفرتاض بأن قواعد البيانات والبنى التحتية للبيانات ليس��ت 

ببساطة محايدة، أو وسائل تقنية لتجميع وتبادل البيانات؛ وليست بالتأكيد منتجات لتخزين 

البيان��ات امللتقطة عن العامل، ولكنها حزم م��ن العمليات الطارئة واملرتابطة التي تقوم بتأدية 

األع��امل يف العامل )Star and Ruhleder 1996; Kitchin and Dodge 2011(.  إنها أنظمة 

اجتامعي��ة تقنية معقدة كامنة كجزء ال يتجزأ ضمن املش��هد املؤسس��ايت األكرب من الباحثني، 

واملؤسسات، والرشكات، التي تشكل أدوات أساسية يف إنتاج املعرفة والحكم ورأس املال.

ويت��ّم تصميم وبناء قواع��د البيانات عىل تقّبل أنواع معينة م��ن البيانات ومتكني أنواع 

معين��ة من التحليل، ولذا فهنالك آثار عميقة مرتتبة عىل الكيفية التي يتم بها هيكلتها عىل 
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االستفسارات والتحليالت املمكن أداؤها؛ كام أن رشوط صياغتها من شأنها أن تحدد العمل 

ال��ذي ميكن القيام به عليه��ا ومن خاللها )Ruppert 2012(.  فعىل س��بيل املثال، يختلف 

تخزين البيانات يف قواعد البيانات اختالفاً تاماً عن الشكل الرسدي من حيث ما تّم تخزينه، 

  .)Bowker 2005( وكيف يتم تخزينه، وكيف من املمكن اس��تدعاؤها وإعادة اس��تخدامها

وينت��ج عن قواعد البيانات إهامل وتجاهل لبع��ض البيانات، إضافة إىل الثغرات الكامنة يف 

البيانات، وذلك كلام تم الكش��ف عن عالقات بني البيانات وتوفر اإلجابة عن بعض األس��ئلة 

التي يتعني اإلجابة عنها؛ فهي تقّيد وتتيح من خالل وجودها )األنطولوجيا(، وُتنتج العديد من 

  .)Ruppert 2012; Vis 2013( العالق��ات يف ذات الوقت الذي يتم فيه إخفاء عالقات أخرى

واس��تناداً إىل Derrida، فقد ج��ادل )Bowker )2005: 12 بأن قواعد البيانات واملحفوظات 

األرش��يفية هي املتحكم )jussive(: فهي "تقول لنا ما نستطيع وما ال نستطيع أن نقوله" من 

خالل تحديد ما ميكن تذكره وما يجري تجاهله ونس��يانه.  فهذا التذكر والتنايس يتم تحديده 

يف األصل من خالل أنظمة ومامرسات مبنية عىل قوانني سياسية وفلسفية.  

ومن هنا فإن التبويبات داخل قواعد البيانات غر ثابتة وغر طبيعية، ولكن يتّم إنشاؤها 

م��ن قبل جه��ات فاعلة ذات أهداف محددة تعمل ضمن مجتمعات املامرس��ة، أس��اليب 

الحوكم��ة، والقيود التقنية الفنية.  ومن ثم، فإن قواعد البيانات هي تعابر عن الس��لطة / 

املعرف��ة وهي تقوم بإقرار ترشيعها وإعادة إنتاج ه��ذه العالقات )Ruppert 2012(، عىل 

س��بيل املثال، تحديد معدل التأمني لش��خص ما أو ما إذا كان بإمكانه الس��فر بني البلدان.  

وع��الوة عىل ذلك، فإن قواعد البيان��ات هي كيانات ديناميكية متغرة تقوم بإجراء »عملية 

مس��تمرة من التمييز والتفريق« )Ruppert 2012: 129( من خالل التفاعل مع مجاميعها 

املرتبطة بها )املنشئون، املستخدمون، الربمجيات، األجهزة، الشبكات، وما إىل ذلك(.  

ويف الوقت نفسه، عملت قواعد البيانات عىل فصل عملية تحليل البيانات عن البيانات 

نفس��ها من خالل متكني إجراء اس��تعالمات وحس��ابات معقدة دون الحاجة إىل إجراء هذه 

التحلي��الت الت��ي تتطلب االطالع والعمل مع البيانات نفس��ها أو حتى فه��م الكيفية التي 

ت��ّم م��ن خاللها تجميع البيان��ات وتنظيمه��ا )Gitelman and Jackson 2013(.  وقد تم 

تعزيز ه��ذا الفصل من خالل آليات مث��ل التوحيد العي��اري )Standardization( للصيغ 

والبيان��ات الوصفي��ة والتعامل مع البيانات دون النظر إىل الس��ياق الواردة فيه وبعيداً عن 
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التأث��ر الس��يايس )Wilson 2011(.  واألهم من ذلك، فإن هذا الفص��ل والتحرير للبيانات 

قد مّكن الس��لطة / املعرفة املتعلقة بقواعد البيانات من االنتقال واالنتشار وليتم توظيفها 

م��ن قبل اآلخرين بعيداً ع��ن األعامل الداخلية املعقدة فيها وتاريخها وسياس��ة اإلنتاج لها 

)بالطريقة نفس��ها التي يستفيد فيها الس��ائق من السيارة من دون معرفته كيفية صنع كل 

أنظمته��ا املعقدة أو ماذا تعمل أو كيفية تفاعلها لتش��كيل تجربة القيادة(.  ومن ثم ميكن 

للباحثني االستفادة من قواعد البيانات الحكومية مثل التعداد السكاين أو املسح التجاري أو 

املؤرشات االقتصادية دون معرفة الدوافع السياس��ية لِ��َم وكيف تّم بناء قواعد البيانات، أو 

الجوانب الفنية إلنتاجها، أو وجود األلفة الشخصية مع الظواهر امللتقطة.  عىل سبيل املثال، 

اس��تخدام الوزارة اإليرلندية للبيئة  لقواعد بيانات عقارية غر مكتملة يف آيرلندا يف مرحلة 

ما بعد االنهيار االقتصادي 2008 )متوفرة عىل الرابط:

 )http://www.housing.ie/OurServices/Unfinished-Housing-Developments.aspx

حي��ث كان للمرء أن يجري البحث، والتصور، واالس��تخالص للنتائ��ج حول العقارات يف 

إيرلندا دون أي معرفة مسبقة عن تاريخ وسياسات املسح، وكيف تّم القيام به، ودون زيارة 

أي من تلك العقارات )انظر Kitchin et al., 2012a, b(.  فمثل هذا التحرير والفصل مّكن 

م��ن العمل مع قواعد البيانات عىل أنها غر متغرة ومس��تقرة وقابل��ة للتحول والنقل عرب 

  .)Latour 1989( املكان والزمان

وتس��تضيف البنى التحتي��ة للبيانات قواعد البيان��ات وتصل بينها لتش��ّكل بنية تقنية 

اجتامعي��ة أكرث تعقيداً.  وكام ه��و الحال مع قواعد البيانات، ال يوجد يشء كامن أو ُمعطى 

حول كيفية تكوين هذه الهياكل األرش��يفية والتش��اركية.  ويف الواقع، وكام نوقش يف جميع 

أنحاء الكتاب، تعرّض تصميم وإدارة البنى التحتية للبيانات إىل تحديات تقنية وسياسية تم 

التصدي لها من خالل نقاش��ات فوضوية ومفاوضات عبثية متت يف س��ياق أتصف بالعديد 

م��ن األجندات )جداول األعامل( والقولب��ة الحكومية،  فالحلول التي تّم إيجادها واملتعلقة 

باملعاي��ر، والربوتوكوالت، والسياس��ات، والقوانني كانت بطبيعته��ا ذات آثار تقريبية كونها 

هدفت إىل تثبيت أرضية مش��رتكة وتعميم املامرس��ات ونرشها بني املطورين واملستخدمني 

)Lauriault 2012(، والتموي��ه ع��ىل وتخفيف حدة التوتر والتباين بني قابلية االس��تخدام 

وإتاحته والحّد من التخصيص وتقييد االبتكار، ومنع الطرق البديلة لهيكلة وترتيب البيانات 
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)Star and Ruhleder 1996(.  وبالنظ��ر إىل حدة التوت��رات، ينبغي التأكيد عىل عمليات 

 Star and( التقريب باستمرار وبشكل متكرر من خالل التطبيق، واإلدارة، وأنظمة الحوكمة

Lampland, 2009(.  لذلك، أّكد Star and Ruhleder )1996: 112( بأنه »ال وجود ملركز 

مطل��ق يصدر منه التحكم واملعاير؛ وكذلك، ال أط��راف مطلقة ...  مع  كون البنية التحتية 

يشء ظاهر للناس يف املامرسة العملية، ومتصاًل باألنشطة والهياكل«.  

فهذا الظهور، وعىل الرغم من عدم تركزه بش��كل كامل، ليس ش��كاًل حراً وهو يتش��ّكل 

من خالل عالقات بنيوية واس��عة، فقد ج��ادل)Graham and Marvin )2001 بأن البنى 

التحتية هي تأسيس��ية نتيجة »تراكامت بعيدة املدى من التمويل، والتكنولوجيا، والدراية، 

والسلطة التنظيمية والجيوسياسية« )ص.  12( واملحافظة عىل »الهندسة الفنية االجتامعية 

للس��لطة« )ص.  11( من املصالح االجتامعية املتحجرة.  وتشمل هذه الرتاكامت أنظمة من 

الترشيعات تس��عى من الناحية القانونية ومن خالل أش��كال الحوكمة لتحديد كيفية إدارة 

وتحليل ومش��اركة البيانات، عىل سبيل املثال قوانني حامية البيانات )انظر الفصل العارش(.  

ولذلك، اقرتح )Starr )1987: 8 أن البنية التحتية للبيانات لديها:

نوع��ان من الهياكل التنظيمية – االجتامعية واملعرفية:  فالتنظيم االجتامعي يتكون من 

العالق��ات االجتامعية واالقتصادية ألفراد العينة املمثلة، وأجهزة الدولة، والرشكات الخاصة، 

واملنظامت املهنية  والدولية، وغرهم من املشاركني يف إنتاج تدفقات البيانات من مصادرها 

األصلية وحتى نقاط التحليل، والتوزيع، واالس��تخدام، يف حني يش��ر التنظيم املعريف لهيكلة 

البيان��ات نفس��ها، مبا يف ذلك حدود االس��تعالم، واالفرتاض عن الواق��ع االجتامعي، وأنظمة 

التصنيف، وطرق القياس، والقواعد الرسمية لتفسر وعرض البيانات.

كام أّكد )Dourish and Bell )2007، أنه ال ميكن النظر بصورة رصفة  لقواعد البيانات 

والبنى التحتية كوس��ائل وأدوات ثانوية ألنها تش��مل بطبيعتها نواحي ثقافية، واقتصادية، 

ومعرفية، وهي غارقة يف األهمية عىل املس��توى االجتامعي.  ولذلك اقرتحا منظورين ميكن 

م��ن خاللها فهم البنى التحتي��ة للبيانات: املنظور األول يتضمن قراءة اجتامعية سياس��ية 

ُيدرس من خاللها »بلورة العالقات املؤسس��ية« )ص.  416(.  أما املنظور الثاين فهو القراءة 

التجريبية التي تدرس " كيفية تش��كيل البنى التحتية للبيانات إلجراءات األفراد وخرباتهم" 
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)ص. 417(.  ويف كلتا الحاتني، ُتفهم البنى التحتية للبيانات ككيانات مرتابطة.  وُيعيد هذا 

الرتابط تش��كيل العامل بشكل عريض بناء عليها، وهي بدورها تتشّكل من قبل العامل كذلك.  

وليك نصل إىل اس��تخدام قواعد البيان��ات والبنى التحتية للبيان��ات واالعتامد عليها لفهم 

العامل والقيام بأعامل فيه، فإن مامرساتنا املنطقية واملادية تتكّيف وتتمحور كاستجابة لهام 

)Star and Ruhleder 1996(.  وال ينعكس العامل يف البيانات فقط، بل يتغر بها؛ »فالعمل 

ع��ىل إنتاج وحفظ وتبادل البيانات ومش��اركتها يقوم بإعادة تش��كيل الع��وامل التنظيمية، 

.)Ribes and Jackson 2013: 147( »والتكنولوجية، والثقافية من حولهم

وبعب��ارة أخرى، ال تدع��م قواعد البيان��ات والبنى التحتية للبيانات البحوث ببس��اطة، 

ولكنها ُتغر وبشكل جذري املامرسات والنظم البحثية – األسئلة املطروحة، وكيفية طرحها، 

وطريقة اإلجاب��ة عليها، وكيفية تطبيق اإلجابات، ومن يجري البحث وكيف يعملون بصفة 

باحث��ني )انظر الفصل الثامن(.  فعىل س��بيل املثال، ويف دراس��تها لتطور التعداد الس��كاين 

الكن��دي وأطلس كندا، بّينت )Lauriault )2012 بالتفصيل كيف تطور كل تعداد بش��كل 

متواتر ومتكرر عىل أس��اس مناذج للعامل شكلت ُطرقاً لتصور وعرض كندا.  وقد جادلت بأن 

محفوظات البيانات والبيانات نفس��ها تش��ّكل »نظام ذاكرة خارج الجسم املؤسيس يسمح 

برسد قصص عن طبيعة كندا... من خالل الخرائط والرس��وم البيانية والنامذج واإلحصاءات 

الت��ي تعتم��د عىل أجهزة االستش��عار، والبيانات، وقابلية التش��غيل البيني، ومعاير رس��م 

الخرائط عىل ش��بكة اإلنرتنت، والبوابات اإللكرتونية، والبيانات الوصفية والنامذج، والعلوم، 

والهياكل املفتوحة« )ص. 27(.  يف املقابل، تعّدل هذه القصص النامذج األساس��ية ومن ثم 

البنية التحتية للبيانات، مام يعمل عىل تحوير الوسائل التي يتم من خاللها إنشاء القصص.  

ويتطلب تفّهم قواعد البيانات والبنى التحتية للبيانات التفكيك والتفريغ بعناية لطبيعة 

نشوئها، وتداخلها، وعالئقيتها، وسياقيتها )Star and Ruhleder 1996(.  وهذا يعني البحث 

 Infrastructural( بأنه انعكاس األس��اس Bowker and Star )1999: 34( في��ام وصف��ه

Inversion( أي أن ُندرك أعامق الرتابط بني الش��بكات التقني��ة واملعاير الفنية، من جهة، 

 ،Lauriault )2012( والعمل الحقيقي للسياسة وإنتاج املعرفة من جهة أخرى.  وكام بّينت

ف��إن هذا يتطلب أيضاً تحلياًل تاريخي��اً يوّثق كيف تتطور قواعد البيان��ات والبنى التحتية 

للبيانات مع مرور الوقت وتغر املكان.
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: )Data Assemblages and the Data Revolution( مجاميع البيانات وثورة البيانات

كان الجدل والحجة الرئيس��ية املعروضة يف هذا الفصل ب��أن التفكر بالبيانات ال يكون 

بالطريق��ة املب��ارشة، وال ميكن أن توجد البيانات بش��كل مس��تقل عن األف��كار، واآلليات، 

والتقني��ات، والنظم، والناس، والس��ياقات، بغض النظر عن كونه��ا يف كثر من األحيان يتم 

تصوره��ا بهذه الطريق��ة )Lauriault 2012; Ribes and Jackson 2013(.  فالبيانات يتم 

إنشاؤها بوصفها نتاجاً لكثر من العقول العاملة يف مختلف الحاالت واألوضاع، وهي مؤطرة 

وتتشكل يف ظروف وهياكل مختلفة.  

ول��ذا ف��إن من طرق فه��م البيانات هو التفك��ر بها كقضية مركزي��ة لتجّمع فني 

اجتامع��ي معقد، ويتكّون ه��ذا التجّمع للبيانات من العديد م��ن األدوات والعنارص 

التي تزداد تشابكاً، وتطوراً، وتتحّور مع مرور الزمن وتبّدل املكان )انظر الجدول1-3(.  

وتص��وغ كل أداة مصحوبة بعنارصها ما ه��و ممكن، وما هو مطلوب، وما هو متوقع 

ل بعضها بعضاً  من البيانات.  وعالوة عىل ذلك، فهي تتفاعل بعضها مع بعض ويش��كّ

من خالل ش��بكة معقدة ومتغرة من العالقات املتعددة األوجه )انظر الش��كل 1-3(.  

وكام اّدع��ى كل من )Ribes and Jackson )2013، فإن هذه األدوات ال تقوم بتأطر 

ماهي��ة وكيفية إنتاج البيانات وإىل أّي حّد من املمكن توظيفها فحس��ب، ولكنها بحّد 

ذاته��ا منظمة وُمدارة لتق��وم بإنتاج مثل ه��ذه البيانات.  وعىل ذلك، ف��إن البيانات 

ومجاميعها تتش��ارك التحديد )Co-determinous( وتتبادل عملية التشكيل كّل منها 

لآلخر)Mutually Constituted(، وترتبط ببعضها من خالل مجموعة من املامرسات 

والعالقات املنطقية واملادية الطارئة، والعالئقية، والس��ياقية.  وعىل ذلك، يختلف كل 

تجميع للبيانات يف نس��ق ترتيب العنارص وس��ياقها، ولكنها تتشارك يف قواسم مشرتكة 

وتأثر كّل منها يف اآلخر بسبب اعتامد األدوات عىل بعضها وتداخلها واالتفاقيات التي 

تغطي مجاميع البيانات، ومع نشوء أفكار ومعارف جديدة، واخرتاع التقنيات، وتطوير 

املهارات، وانفتاح األس��واق، فإن مجامي��ع البيانات تتطور، وتتحّور، وتندمج، وتتفكك.  

ونتيجة لذل��ك، هناك تنوع كبر من تجّمعات البيانات ع��رب النطاقات واالختصاصات 

املختلفة.  
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جدول رقم )1-3( 

األدوات والعنارص ملجاميع البيانات

العنارصالجهاز / النظام

طرائ��ق التفك��ر، الفلس��فيات، النظري��ات، الن��امذج، اإليديولوجي��ات، نظم الفكر

املنطقيات،...  إلخ.

النصوص البحثي��ة، األدلة، املجالت، املواقع اإللكرتوني��ة، الخربة، الُخطب، أشكال املعرفة 

منتديات الدردشة،...  إلخ.

مناذج األعامل، االستثامر، رأس املال االستثامري، املنح، التربعات والصدقات، التمويل

الربح،...  إلخ.

السياس��ة، األنظم��ة الرضيبية، الرأي الع��ام والرأي الس��يايس، االعتبارات االقتصاد السيايس

األخالقية،...  إلخ.

الجوانب اإلدارية 

والقانونية

معاي��ر البيان��ات، صيغ امللفات، متطلب��ات النظم، اللوائ��ح الربوتوكولية، 

القوانني، الرتخيص، أنظمة امللكية الفكرية،...  إلخ.

األصول املادية والبنى 

التحتية

األوراق / األقالم، الحاس��بات اآللية، الخدمات الرقمية، أجهزة االستش��عار، 

املاسحات الضوئية، قواعد البيانات، شبكات االتصال، الخوادم،...  إلخ

التقنيات، طرق التنفيذ، السلوكيات املستفادة، االتفاقيات العلمية،...  إلخ.املامرسات

سجالت األرشفة، الرشكات، املستشارون، املصّنعون، بائعو التجزئة، الجهات املنظامت واملؤسسات

الحكومية، الجامعات، املؤمترات، النوادي واملجتمعات، واللجان واملجالس، 

املجتمعات املامرسة،...  إلخ.

منتج��و البيان��ات، القّيمون عىل البيان��ات، املديرون، املحّلل��ون، العلامء، الشخصيات واملجتمعات

السياسيون، املستخدمون، املواطنون،...  إلخ.

املخت��ربات، املكاتب، مواقع العمل، مراكز البيان��ات، مجموعات الخوادم، األماكن

مجمعات األعامل،...  والقوى البرشية املتصلة بها.

للبيانات، وملش��تقاتها )عىل س��بيل املثال، النصوص، الجداول، املخططات، األسواق

الخرائط(، واملحّللون، وبرمجيات التحليل، والتفسرات،...  إلخ.
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فهذا الكتاب يبحث يف تجمعات البيانات الناشئة، واملتطورة، املنتجة للبيانات املفتوحة، 

والبنى التحتية للبيانات، والبيانات الكبرة، وللقيام بذلك يطرح الكتاب ثالث مسائل رئيسية 

للمناقش��ة:  أوالً، هناك حاجة لتطوير طرق مبدئية وفلس��فية لفهم البيانات.  فهناك نقص 

ملحوظ يف التفكر النقدي والبحثي عن البيانات ويف البيانات بحّد ذاتها من حيث التكوين 

والتش��غيل للمجاميع املحيطة بها، وعىل الخصوص باملقارنة م��ع الرتكيز واالهتامم اللذين 

تحظى به مفاهيم املعلومات واملعرفة.  وذلك عىل الرغم من أن البيانات هي عنرص أسايس 

يف إنتاج املعرفة.  ثانياً، هناك ثورة بيانات جارية تعمل عىل تشكيل لحظة حاسمة يف تطور 

وتحّور تجمعات البيانات.  ونظراً اللتقاء العديد من التطورات الناش��ئة يف مجال الحوسبة، 

والتقنيات املنهجية، واملجالني السيايس واالقتصادي، فإن حجم  البيانات، وتنوعها، ورسعتها، 

ودقته��ا، وتوافرها، والكيفية الت��ي يتم بها معالجة البيانات وتحليله��ا وتخزينها وتوظيفها 

لزي��ادة التبرص وتحصيل القيمة، قد ش��هد تح��والً جذرياً.  ثالثاً، نظ��راً ملختلف التحديات 

التقني��ة واألخالقية والعلمية التي أثارتها ثورة البيانات، فإن هناك حاجة ملّحة لتطوير فهم 

مفصل لتجمعات البيانات الجديدة والناشئة التي يتم إنشاؤها، ولذا تهدف الفصول العرشة 

التالية إىل توفر نظرة إجاملية عىل نطاق واسع، وشامل، ودقيق  لهذه التجمعات وتسليط 

الضوء عىل القضايا التي تتطلب مزيداً من االهتامم والبحث.  
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شكل )1-3(

 التقاطع بني أدوات مجاميع البيانات
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الفصل الثاني

البيانات الصغيرة )Small Data(، والبنى التحتية للبيانات 

)Data Brokers( ووسطاء البيانات ،)Data Infrastructures(

قبل بضع س��نوات مضت كان مصطلح »البيانات الصغرية« نادر االس��تخدام، إن مل يكن 

معدوماً.  وقد ذاع انتشاره مصطلحاً  بحكم الواقع عىل النقيض مام سّمي »البيانات الكبرية«.  

ف��كّل البيانات كان��ت يف الواقع بيانات صغرية ومن ثم مل تتطل��ب متييزها بهذا اإلصطالح.  

وس��يجري الحقاً مناقش��ة ما قام عىل تأس��يس البيانات الكبرية بالتفصيل يف الفصل الرابع، 

ولكن من الرضوري تسليط الضوء عىل الفرق بني البيانات الصغرية والبيانات الكبرية، وذلك 

قب��ل التوجه إىل مناقش��ة كيفية تحّول البيانات الصغرية من خ��الل البنى التحتية الجديدة 

للبيان��ات واألس��واق املقّدرة بباليني الدوالرات، كام س��يتم الحقاً يف الفصل التايل مناقش��ة 

انفتاحها لتقبل املشاركة وإعادة االستخدام.  

فمن الناحية التقليدي��ة، ونظراً للتكاليف والصعوبات املصاحب��ة لعمليات إنتاج ومعالجة 

وتحلي��ل وتخزين البيانات، فقد تم إنتاج البيانات الصغرية بطرق مضبوطة بأحكام باس��تخدام 

  .)H.J.  Miller 2010( تقنيات أخذ العينات التي تحّد من نطاقها، وصالحيتها الزمنية، وحجمها

وبين��ام ميكن أن تكون بعض قواعد البيانات كبرية ج��داً يف الحجم، مثل قاعدة بيانات التعداد 

الوطني، ولجعل مامرس��ة تجميع هذه البيانات قابلة ل��إدارة، فإن عملية إنتاجها عادة ما تتم 

خالل بضع س��نوات وتكون محدودة النطاق )يف حالة التعداد، يجرى يف العادة مرة واحدة كل 

عرش س��نوات ويكون مقترصاً عىل ثالثني إىل أربعني سؤاالً فقط(.  وعالوة عىل ذلك، فقد كانت 

دقة البيانات الصغرية العامة )Small Tertiary Data( يف كثري من األحيان ضعيفة جداً )كانت، 

عىل س��بيل املثال، عىل مس��توى املقاطعات أو الدول وليس األفراد واألرس(، كام أن األس��اليب 

املس��تخدمة إلنتاجها غري مرنة عىل اإلطالق )عىل سبيل املثال، من املستحيل تعديل األسئلة أو 

اإلضاف��ة لها أو اإلزالة منها  مبجرد التهيئة للتعداد وإعداده والبدء بإدارته ألن ذلك س��ينعكس 

س��لباً وبش��كل جدّي عىل القدرة عىل املعالجة والتحليل(.  ويف املقابل، تتميز البيانات الكبرية 
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بكونها ُتنتج بشكل مستمر، وتسعى ألن تكون شاملة وغارقة يف التفاصيل ودقيقة عىل مستوى 

النط��اق ال��ذي تغطيه، ومرنة وقابلة للتطوي��ر يف عملية إنتاجها )انظر الج��دول 1-2 والفصل 

الرابع(.  

جدول رقم )2-1( 

مقارنة البيانات الصغرية والبيانات الكبرية 

البيانات الكبريةالبيانات الصغرية

ضخمة جداًمحدودة الحجم

كامل مجتمع الدراسةعيناتدرجة التفصيل / الشمولية

من تقريبية وضعيفة إىل الدقة والتحديد

مرتابطة وقوية 

محكمة وقوية

قويةمن ضعيفة إىل قويةاملنطقية / العالئقية

رسيعة، مستمرةبطيئة، مجمدة التأطري/ محزّمةالرسعة

واسعةمن محدودة إىل واسعةالتنوع

عاليةمنخفضة إىل متوسطةاملرونة وقابلية التوسع 

ويف الوق��ت الذي تعد فيه البيان��ات الصغرية واحات صغرية ضمن صح��ارى البيانات، 

تنتج البيانات الكبرية طوفان بيانات حقيقي.  وقد أّدى ذلك بالبعض إىل التس��اؤل عام إذا 

كانت البيانات الكبرية قد تؤدي إىل زوال البيانات الصغرية أو تضاؤل مكانة الدراسات التي 

تعتم��د عىل البيانات الصغرية نظ��راً ملحدوديتها يف الحجم، والنط��اق، والصالحية الزمانية.  

فقد الحظ )Sawyer )2008 أن وكاالت متويل البحوث األكادميية، عىل س��بيل املثال، توجه 

م��وارد التمويل املحدودة الخاصة بها إىل مجاالت البيان��ات الغنية عىل نحو متزايد، وذلك 

رمبا بس��بب التداخل بني حجم البيان��ات ورسعتها مع مقدار التب��رص والتوظيف والقيمة، 

وأن هذه الوكاالت تحول األس��ئلة البحثية التي من الصع��ب أن تنتج بيانات كبرية لجهات 

التمويل األخرى املتعددة ومتنحها وضع هاميش داخل وخارج هذه املؤسس��ات األكادميية.  

وبعيداً عن البحوث األساسية، فقد استكمل هذا التحرك من خالل توجه العديد من وكاالت 

التمويل نحو البحوث التجريبية التطبيقية ذات الرشاكة الصناعية.  وقد أدى إعادة الرتتيب 
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ألولويات البحث إىل سوء الفهم لطبيعة البيانات الكبرية وقيمة البيانات الصغرية، فالبيانات 

الكبرية رمبا تهدف إىل أن تكون شاملة، ولكن كام هو الحال مع جميع البيانات فإن كليهام 

عبارة عن متثيل )Representation( وعينة )Sample(، فامهية البيانات التي يتّم التقاطها 

تتشّكل يف الواقع من خالل التايل:

• مج��ال إطار ع��رض/ أخذ العينات )حيث يت��م توظيف أجهزة التق��اط البيانات وماهية 

إعدادات التهيئة لها/ ومعامالتها؛ مثل من يستخدم املكان أو وسائل اإلعالم، وعىل سبيل 

املثال من الذي ينتمي إىل وس��يلة التواصل االجتامعي الفيس��بوك أو يتس��ّوق يف محالت 

وول مارت،..إلخ(.

• التقني��ة واملنصة املس��تخدمة )املس��وحات املختلفة، وأجهزة االستش��عار، والعدس��ات، 

واملطالب��ات النصية، واملخططات والتصاميم،..  إلخ، وكلها تنتج فروقاً وتباينات يف ماهية 

البيانات التي يتم إنشاؤها(.

• السياق الذي يتّم إنشاء البيانات فيه )األحداث الجارية تعنى أن البيانات تقع دامئاً نسبة 

إىل الظرف الذي تقع فيه(.

• تبويبات )أنطولوجية( البيانات املستخدمة )كيفية معايرة البيانات وتصنيفها(.

• البيئة التنظيمية فيام يتعلق بالخصوصية، وحامية وأمن البيانات.

وتلتقط البيانات الكبرية يف العموم ما هو س��هل التقاطه – أي البيانات التي يتم التعبري 

عنها علناً )ما ُكتب، وُمّرر، وُمسح ضوئياً، وما تّم استشعاره،..  إلخ؛ وترصفات الناس وسلوكهم؛ 

وحركة األشياء( – وكذلك البيانات املستنفذة والتي هي ناتج وظيفة رئيسية وليست املخرج 

الرئييس، والبيانات الوصفية التي تّم إنشاؤها تلقائياً.  وتأخذ البيانات الكبرية هذه البيانات 

بالقيمة االس��مية، عىل الرغم من أنها قد ال تكون قد تم تصميمها للردّ  عىل أسئلة محددة 

والبيانات الناتجة قد تكون عشوائية وغري دقيقة )انظر الفصل التاسع(.  

أما البيانات الصغ��رية فقد تكون محدودة يف الحجم والرسعة، ولكن لديها تاريخاً طوياًل 

من التطوير، مع منهجيات مقررة وأطوار للتحليل، وسجل حافل من اإلجابات الناتجة لألسئلة 

العلمية.  وميكن لدراس��ات البيانات الصغرية أن تكون مصممة بشكل أفضل بكثري للرد عىل 
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أسئلة بحثية محددة واالستكش��اف املفّصل واملعّمق للطرق املتنوعة، والسياقية، واملنطقية 

وغري املنطقي��ة التي يتعامل بها الناس، ويتّم فهم العامل بها، وكيفية عمل العمليات العلمية 

)انظر الفصلني الثامن والتاسع(.  وميكن أن تركز البيانات الصغرية عىل حاالت محددة وُتخرب 

عن قصص فردية، وسياقية، ودقيقة.  وبسبب أنها تستهدف ظاهرة معينة، فهي تركز بشكل 

مكث��ف عىل قضية وعادة ما تكون أقل حاجة للموارد بش��كل مكثف: وتس��عى دراس��ات 

البيان��ات الصغ��رية عىل التنقيب عن الذهب من خالل العمل يف ش��ّق ضيق للغاية، يف حني 

تس��عى دراس��ات البيانات الكبرية إىل استخراج شذرات من خالل التعدين يف حفرة مفتوحة 

وشفط وغربلة مساحات شاسعة من األرايض.  ومن ثم فقد برهن )Sawyer )2008 عىل أن 

التمويل يحتاج إىل اس��تهداف اإلجابة عن األس��ئلة الحرجة، سواء كانت معالجتها باستخدام 

بيانات صغرية أو كبرية، وليس مجرد أن توّجه نحو املشاريع التي ميكنها الوصول إىل كميات 

هائلة من البيانات عىل أمل أنها تحوي بطبيعتها رؤى وأفكاراً مفيدة.  

وهك��ذا، ميكن القول إنه من املمك��ن تحصيل املزيد من القيمة وال��رؤى من البيانات 

الصغ��رية من خالل توس��يع نطاقه��ا إىل مجموعات بيان��ات أكرب، وجعله��ا متاحة إلعادة 

االس��تخدام من خالل البن��ى التحتية للبيانات الرقمية والتي تجعله��ا إضافة إىل ذلك قابلة 

ملختلف أشكال التحليل الحسايب، والحفاظ عليها لألجيال القادمة.  ونتيجة لذلك، وكام هو 

الحال مع البيانات الكبرية، فقد استثمرت موارد كبرية يف السنوات األخرية إلنشاء مثل هذه 

البنى التحتية للبيانات، والتي أحدثت تغيريات كبرية يف مشهد البيانات.  

 ،)Data Archives( محفوظات البيانات ،)Data Holdings( حاويات البيانات

:)Data Infrastructures( والبنى التحتية للبيانات

ت��ّم جمع البيانات معاً وتخزينه��ا لفرتة طويلة من التاريخ املس��ّجل، وقد كانت هذه 

املامرس��ات غري رسمية ورسمية عىل حّد سواء يف طبيعتها، فاملامرسات غري الرسمية تتكّون 

ببس��اطة من جمع البيانات وتخزينها، يف حني تتكّون املامرس��ات الرس��مية من مجموعة 

املامرس��ات الفاعلة ذات العالقة بإدارة دورة حي��اة البيانات )Data Curation( والهياكل 

املؤسسية املصمّمة لضامن الحفاظ عىل البيانات من أجل األجيال القادمة.  وقد يكون من 

األفضل وصف املامرسات غري الرسمية بأنها حاويات البيانات، يف حني أن املامرسات الرسمية 
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هي محفوظات )أرشيفات( البيانات.  ويجري، يف كثري من األحيان، الخلط بينهام أو تستخدم 

 ،)Backup( بالتب��ادل، جنبا إىل جن��ب مع غريها من املصطلحات مثل النس��خ االحتياطي

وبنك املعلومات )Information Bank(، ومستودع البيانات )Data Repository(، ولكن 

 )Archivists( املحفوظات األرش��يفية متتلك خصائص مميزة جداً عند أمن��اء املحفوظات

املهنيني.  

فاملحفوظ��ات هي مجموعات رس��مية منظمة من البيانات التي يت��م هيكلتها وتوثيقها 

ونرشها بش��كل فعال، مصحوبة بالبيانات الوصفية املناسبة لها، مع التخطيط الفّعال لقضايا 

  .)Lauriault et al.  2013( املحافظ��ة عليها وإتاحة الوص��ول إليها وإمكان��ات اكتش��افها

فاملحفوظ��ات تهدف بش��كل واضح ورصيح وطوي��ل األمد، للحفاظ ع��ىل البيانات إلعادة 

استخدامها يف املستقبل.  إن مفهوم الحفاظ، يف هذا السياق، لديه استخدام خاص محّدد عىل 

أنه مجموعة من األنش��طة امُلدارة واملدعّمة »باملبادئ، السياسات، القواعد، واإلسرتاتيجيات 

الرامية إىل إطالة أمد الكائن )البيانات( من خالل املحافظة عليه يف حالة مناسبة لالستخدام، 

س��واء عىل ش��كله األصيل أم يف ش��كل ُمس��تدام أكرث ثباتاً، مع اإلبقاء عىل الش��كل الفكري 

للكائن« )InterPARES 2, 2013(.  ويسعى األرشيف للحفاظ عىل مجموعة سجالت كاملة، 

ولي��س مجرد البيانات؛ أي أنها تش��مل كل الوثائق الداعم��ة والبيانات الوصفية وغريها من 

املواد ذات الصلة التي تحتوي عىل تفاصيل املنشأ والسياق فيام يتعلق بكيفية إنتاج البيانات 

والطريق��ة التي ينبغ��ي أن تعامل وتحّلل وتفرّس بها.  فالنهج املتبع يف الحفاظ عىل البيانات 

مبن��ي عىل اإلدراك التام بأن التقنيات والربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية ألفضل املامرس��ات 

ه��ي عرضة للتغيري والتقادم، مبعنى أن البيانات س��وف تحتاج للتنقل والرتحيل عرب منصات 

وتقنيات بس��بب االبتكارات الجديدة التي تأيت يف الس��ياق، كام ُيدرك النهج املتبع بأنه دون 

مامرس��ات فعالة إلتاحة وإعادة االستخدام واملشاركة للبيانات فإن البيانات معرّضة للتلف، 

 Borgman 2007;( أو الضي��اع، أو الحرمان من بياناتها الوصفية الس��ياقية والوثائ��ق الداعمة

Dasish 2012(.  ويس��عى املحفوظ األرشيفي إىل توفري موارد جديرة بالثقة، من خالل الحفاظ 

عىل سالمة البيانات )Data Integrity( مع مرور الوقت.  

ويف بع��ض الحاالت، قد ُيلزم مؤمتنو البيانات )Data Custodians( مبس��ؤولية قانونية 

لحفظ وأرش��فة البيانات بشكل مناسب إلعادة االستخدام الحايل واملستقبيل، كام قد يكون 



الفصل الثاين

ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها68

املؤمتن عىل األرش��فة والقائم عليها نفس��ه س��لطة قانونية ترشيعية.  فعىل س��بيل املثال، 

فإن املحفوظات األرش��يفية الوطنية والوكاالت اإلحصائي��ة الوطنية هي الكيانات القانونية 

الت��ي ُعه��د إليها جمع وإنتاج وأرش��فة قواعد بيانات محددة مثل الس��جالت الش��خصية 

لألفراد والحسابات القومية، والتعدادات واملسوح السكانية.  وينبغي أن متتثل املحفوظات 

أيض��اً للترشيعات املتعلقة بحقوق الوصول إىل البيان��ات، والخصوصية، واملبادئ األخالقية، 

وحق��وق الطبع والنرش، وامللكية الفكرية، وتحديد املس��موح لهم للوصول إىل البيانات وما 

ميكنهم القيام به من خالل تحديد الصالحيات عىل البيانات.  عىل س��بيل املثال، يف العديد 

من البلدان، من املمكن نرش س��جالت التعداد يف ش��كل إجاميل، مع تقييد نرش الس��جالت 

الشخصية إىل ما بعد مئة عام، فااللتزام بإتاحة الوصول وإعادة االستخدام للبيانات ال يستلزم 

بالرضورة العمل عىل منوذج مفتوح )انظر الفصل الثالث(، ولكن ينبغي أن يتم ضامن توافر 

البيانات يف املستقبل للمجتمع املستهدف بطريقة قانونية )CCSDS, 2012(.  إن املجتمع 

املس��تهدف هو عادة مجموعة معينة من العلامء أو املتخصصني يف مجال السياسات الذين 

لديهم يف العادة احتياجات محددة متاماً من البيانات، ومتطلبات وظيفية ودعم مام يعني 

  .)Lauriault et al.  2013( أن حلول األرشفة العامة ستكون ذات فائدة محدودة

ومن ثم، فإن محفوظات البيانات ليس��ت مجرد مخازن بيانات أو أنظمة نسخ احتياطي 

)والتي تحفظ البيانات يف حال حدوث أعطال عىل املدى القصري مثل عطل الوسط التخزيني 

أو الفش��ل التقن��ي(، ولكنها ُتخّطط، وتنّس��ق، وُت��دار، وُتوّظف بفعالية م��ن قبل موظفني 

متفرغني ومتخصصني يعملون عىل إضافة القيمة وضامن االستمرارية.  فهؤالء األفراد، إضافة 

إىل الكيان اإلداري الوظيفي، مس��ؤولون عن األرش��فة إضافة إىل ثالث مجموعات أخرى من 

األطراف الفاعلة يف عملية األرش��فة وه��م:  منتجو البيانات، ومس��تهلكو البيانات، واإلدارة 

)CCSDS 2012(.  فاملنتجون هم منش��ئو البيانات أو الكيان القانوين املسؤول عن إنتاجها؛ 

أما املستهلكون فهم مستخدمو املحفوظات، وأصحاب املصلحة املعنيون بها أو مجتمع معني؛ 

وأم��ا اإلدارة فهي الهيئة التي ترشف عىل العملية، وتوّفر لألرش��يف ميثاقاً ونطاقاً، ولكنها ال 

  .)CCSDS 2012; Lauriault et al.  2013( تأخذ دوراً نش��طاً يف عمليات األرش��فة اليومية

وتشّكل هذه الدوائر مجتمعة كيفية بناء وتشغيل وتطوير األرشيف مع مرور الوقت.  



البيانات الصغرية، والبنى التحتية للبيانات، ووسطاء البيانات

69 ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها

يف املقاب��ل، فإن حاويات البيانات هو مجموعة غري رس��مية وغري نظامية من البيانات.  

وقد يعتد بعض منتجي البيانات أن النسخ االحتياطي أو أنظمة التخزين تشّكل محفوظات 

أرش��يفية بحكم الواقع، ولكنها تفتقر إىل الجهاز املؤس��يس، والتنظيم، والسياسات الرسمية 

النظامية )بالنس��بة إىل املعايري، وإتاحة الوصول إليها، وإمكانية إعادة استخدامها، وحقوق 

 Lauriault( وما يطمح إىل تحقيقه األرشيف ،)امللكية الفكرية، واملعايري األخالقية، وإىل آخره

et al.  2013(.  فق��د تكون حاويات البيانات منتظمة وُموّجهة، ولكن بدون قواعد صارمة 

أو أي خطط طويلة املدى تتعّلق باملحافظة عىل البيانات وحفظها، ودون أي التزام ملشاركة 

البيانات وتبادلها أو جعلها متاحة إلعادة االستخدام.  وعىل الرغم من أن حاويات البيانات 

ق��د تلتزم بش��كل جيد مبعاي��ري البيانات املتوقع��ة، إال أن هذا االلتزام يفتق��ر إىل االعتامد 

واملصادقة عليه ويفتقر إىل الوثائق األخرى والبيانات الوصفية املناسبة.  

وقد ُفقدت معظم البيانات التي تّم إنتاجها عىل مر التاريخ أو ُدّمرت بس��بب تخزينها 

يف حاويات بيانات، وليس أرش��يفاً، أو ألنه تقرر الحفاظ عىل املعلومات املس��تقاة من هذه 

البيانات )مثل املقاالت والكتب( التي كانت تعد أكرث قيمة، وتخزينها يف املكتبات.  وبشكل 

ع��ام، تم اإلبقاء فقط عىل مجموع��ات البيانات األكرث قيمة، مثل تلك املرتبطة باملس��اعي 

العلمية والثقافية األساسية والسجالت الحكومية، واملعامالت االقتصادية، والعقود القانونية.  

ويف حاالت النامذج، الفنون، الكائنات ....إلخ  والتي ميكن اعتبارها صوراً معينة من البيانات 

فقد تّم تنسيقها وتخزينها باألساس يف املتاحف وصاالت العرض جنباً إىل جنب مع البيانات 

الوصفية املرتبطة بها.  وقد تّم تخزين البيانات الخاصة مبعظم العلامء بش��كل غري رس��مي 

ع��ىل ملفات وصناديق أو عىل مختلف محركات األقراص الصلبة يف مكاتبهم أو يف منازلهم.  

وعندم��ا يتقاعدون خارج الخدمة أو يتوفون يتّم تدم��ري معظم آثارهم، ومعهم أّي بيانات 

قاموا بإنتاجها.  كام أن الغالبية العظمى من البيانات التي تّم إنتاجها ألطروحات الدكتوراه 

تفقد بعد االنتهاء منها، وغالباً ال يتم نرش حتى املعلومات املس��تقاة من البحوث.  وعالوة 

ع��ىل ذلك، فإن ُمم��ّويل البحوث تاريخياً مل يطالبوا املش��اريع التي قام��وا بتمويلها بحفظ 

البيان��ات وتخزينها، أو إن طلبوا ذلك فقد كان لف��رتة قصرية من الزمن.  وكام هو الحال يف 

العديد من املش��اريع التي ميّولها االتحاد األورويب، ُيش��رتط االحتفاظ بجميع مواد املرشوع 

مبا يف ذلك البيانات ملدة س��بع س��نوات، ولكن ميكن بعد ذلك التخلص منها، وهو ما يتم يف 
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كثري من الحاالت، بسبب تكاليف التخزين والظن الغالب بأن املقاالت الورقية الناتجة متّثل 

قيمة أكرب.

وم��ع تطور حلول التخزين الرقمي، التي قّللت التكلفة واملس��احة التخزينية لالحتفاظ 

بالبيان��ات، فقد بدأ التخزين الطويل األمد عىل نطاق واس��ع للبيانات االعتيادية املنخفضة 

التكلف��ة )انظر الفصل الخامس(.  فق��د ظهرت أوىل قواعد البيان��ات الرقمية التي ضّمت 

مجموعات البيانات يف الخمس��ينيات والس��تينيات من القرن املايض وكانت تنّسق البيانات 

يف هي��اكل مس��ّطحة أو هرمية منظم��ة )Driscoll 2012(.  ومع ذل��ك، فقد كانت هذه 

الرتتيبات غري فعالة للبحث واالستعالم عن البيانات، كام تّم تطوير قواعد البيانات العالئقية  

)Relational databases( ابت��داء يف ع��ام 1970 من قبل إدغار كود )Edgar Codd( وقد 

نّظم خصائص البيانات املميزة )Attribute( يف مجموعة من الجداول املرتابطة، حيث يتشارك كل 

جدول بحقل بيانات واحد عىل األقل مع جدول آخر، فعىل س��بيل املثال، قد يكون رقم الضامن 

االجتامعي هو الحقل املشرتك بني جدولني )املفتاح التأشريي- Indexical Key( أحدهام يحتوي 

عىل التفاصيل الشخصية )مثل العمر، الجنس، الحالة االجتامعية، والعنوان( ويحتوي الجدول 

اآلخر عىل املتعلقات املالية، ويس��مح رقم الضامن االجتامعي بربط البيانات لالس��تعالم يف 

كال الجدولني معاً وإنتاج بيانات جديدة مش��تقة منهام.  وإذا كان املفتاح املش��رتك عنواناً 

أو تاريخ��اً، فيمك��ن عندها وضع البيان��ات جغرافياً أو زمانياً.  لق��د مّكنت قواعد البيانات 

العالئقية تنظياًم واس��تعالماً أك��رث فعالية وتعقيداً عن البيانات الهيكلية باس��تخدام لغات 

االس��تعالم الهيكلي��ة )SQL(.  وجنباً إىل جنب مع قواعد البيانات العالئقية، س��مح تطوير 

البيانات املجدولة )Spreadsheets( بتنظيم وتخزين كميات كبرية من البيانات الحس��ابية 

إضاف��ة لتطبيق الصيغ واملعادالت عليها مام يؤدي إىل إنتاج بيانات مس��تقاة جديدة.  وقد 

اس��تكملت هذه األش��كال من قواعد البيانات، يف الس��نوات األخرية، بقواعد البيانات غري 

الهيكلية )بال اس��تعالم  noSQL-( التي ميكنها التعامل م��ع كميات كبرية من البيانات غري 

الهيكلية )انظر الفصل الخامس(.  

ويكون إنش��اء ومنو مجموعات البيانات سهاًل يف الحاالت التي تنتج فيها البيانات ابتداء 

بصورة رقمية )نش��أت بالكود الثن��ايئ-binary code(، وأحياناً بطرق تلقائية ومؤمتتة،  كام 
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 O’Carroll أنها عرضة للخسارة بشكل كبري بسبب التقادم يف الربمجيات واملعدات.  وقد بنّي

)and Webb )2012 أنه:  »يف حني ميكن ألي أحد التقاط كتاب ُكتب قبل مئة سنة، والنظر 

فيه، وقراءة صفحة منه،  فإنه لن يكون ذلك باملثل صحيحاً لقرص مرن يحتوي عىل ملفات 

نصية لربمجيات وورد بريفكت أنش��ئت قبل 20 س��نة فقط«.  ويف املقابل، ينبغي أن تحّول 

األش��كال التناظرية/ التامثلية للبيانات إىل الصورة الرقمية الثنائية عىل سبيل املثال، مسحها 

ضوئياً أو إعادة تس��جيلها وإدخاله��ا، والتي ميكن أن تكون مكلفة وتس��تغرق وقتاً طوياًل، 

ع��ىل الرغم من إمكانية أمتتة هذه العملية آلياً إىل حد ما.  وقد حّدت التكاليف والنفقات 

املرتبط��ة بالرقمن��ة )Digitisation( من حيث التكلفة املادي��ة، وقت املوظفني، واملعدات 

املتخصص��ة، من تطبيقها يف العديد من املحفوظات األرش��يفية التناظرية التي تحتفظ بها 

املتاحف واملكتبات واملجموعات الشخصية الخاصة.  وبينام كافحت هذه املؤسسات لتمويل 

  )http://archive.org( أنشطة الرقمنة، فإن جهات خريية غري ربحية مثل أرشيف اإلنرتنت

وتجارية مثل قوقل )Google( تس��اعد عىل القيام مبثل هذه األنش��طة، وذلك باس��تخدام 

موارده��ا الذاتية أو تربعات املحس��نني من عامة األفراد مام يجعله��ا متاحة مجاناً للجميع 

)انظر الفصل الخامس(.  

ويف جميع الحاالت، فإن البيانات ضمن حاويات البيانات الرقمية واملحفوظات األرشيفية 

ميكن مش��اركتها وإعادة استخدامها بس��هولة وبتكلفة هامشية منخفضة، وذلك عىل الرغم 

من أنه من املمكن الحّد فيام يتعلق بالوصول وإعادة االس��تخدام بواسطة سياسات حقوق 

امللكي��ة الفكرية.  وعالوة عىل ذلك، فإنه من املمكن معالجتها وتحليلها من خالل األدوات 

الحس��ابية القوية، إذ أصبحت اإلجراءات والحسابات التي كان من الصعب القيام بها يدوياً 

 Slide( أو باس��تخدام التقنيات التناظرية عىل س��بيل املثال، املس��طرة الحاس��بة التناظرية

rules( ممكن��ة يف غض��ون بضعة أجزاء من الثانية، وأكرث يف بن��اء واختبار النامذج وأنظمة 

املحاكاة املعقدة.  كام ميكن أيضاً ربط حاويات البيانات الرقمية واملحفوظات األرشيفية معاً 

بسهولة نسبياً ومّدها إىل أشكال أخرى من البنى التحتية للبيانات.

فالبني��ة التحتية للبيانات هي الوس��يلة املؤسس��ية واملادية والرقمي��ة لتخزين وتبادل 

واس��تهالك البيانات عرب التقنيات املرتبطة بعضها ببعض، وعىل مدى العقدين املاضيني عىل 
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وج��ه الخصوص، فقد ت��ّم بذل جهد كبري لتطوير وتعزيز هذه البن��ى التحتية، والتي تأخذ 

عدة أش��كال:  الكتالوجات، واألدل��ة، والبوابات، ومراكز تبادل املعلومات، واملس��تودعات، 

 Cyber-Infrastructures( واملس��تودعات الرقمية املوثوقة، والبن��ى التحتية الس��يربانية

Lauriault et al.  2007(.  وغالب��اً ما تس��تخدم هذه املصطلحات بالتبادل ويجري الخلط 

بعضه��ا ببعض، وذلك عىل الرغم من أنها متثل أنواع مختلف��ة من الكيانات )انظر الجدول 

2-2 عىل سبيل املثال(.  

فالكتالوج��ات، واألدلة، والبواب��ات هي موارد مركزية تفّصل وترب��ط حاويات البيانات 

واملحفوظات األرشيفية التي تحتفظ بها املؤسسات عىل املستوى الفردي.  وقد توّفر قوائم 

مفصل��ة إىل حّد ما عن مجموعات البيانات التي تضّمها، كام ميكن أن تكون مبثابة مجاميع 

  .)O’Carroll et al.  2013( للبيانات الوصفية، ولكن ال يس��تضيف املوقع نفس��ه البيانات

أما مستودع البيانات أو مركز تبادل املعلومات فهو مكان مشرتك لتخزين حاويات البيانات 

واملحفوظات األرشيفية والوصول إليها.  وقد توفر هذه املستودعات واملراكز بعض خدمات 

البيانات من قبيل البحث واالس��رتجاع، وإدارة البيان��ات ومعالجتها، ولكن عملية إنتاج كل 

حاوية أو أرشيف تتم بشكل مستقل، ولذا فهي رمبا تفتقر إىل صيغ ومعايري وبيانات وصفية 

وسياسات مشرتكة للبيانات.  ومع ذلك، يسعى مستودع البيانات لضامن التزام كل أرشيف 

أو حاوي��ة مبجموعة من املواصفات املطلوبة ويق��وم باملراجعة، والتدقيق، والتصديق عىل 

  .)Dasish 2012( منح الش��هادات لضامن س��المة البيانات وتعزيز الثقة بني املس��تخدمني

وعرّف )O’Carroll et al. )2013 نوعني من املس��توعات.  مستودعات املوقع الواحد التي 

تس��تضيف كافة مجموعات البيانات يف موقع واحد، وميكن الوصول إليها من خالل واجهة 

عىل ش��بكة اإلنرتنت، عىل الرغم من إمكانية احتفاظها بنس��خ احتياطية أو مواقع مثيلة يف 

أماكن متعددة.  واملستوعات املتعددة املواقع التي تستضيف البيانات ضمن هيكل موحد 

يسمح بالوصول إىل مجموعات البيانات القامئة يف عدد من املواقع املؤسسية.  

فاملس��توع الرقمي املوث��وق )TDR – Trusted Digital Repository( هو مس��تودع 

مرخ��ص مبوق��ع واحد أو متع��دد املواقع تتمث��ل مهمته يف توفري وصول آم��ن وموثوق به 

للبيان��ات الت��ي يديرها عىل املدى البعي��د )RLG and OCLC 2002(.  ومن أجل التأهل 
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كمس��تودع موثوق، فّصل��ت )RLG and OCLC )2002: 5 الخصائص املطلوب توفرها يف 

البنية التحتية لهذه املستودعات وهي كالتايل:

• تقبل املس��ئولية عن الصيانة طويلة األمد للم��وارد الرقمية بالنيابة عن املودعني، وملا فيه 

مصلحة املستخدمني الحاليني واملستقبليني، واملستهلكني أو املجتمعات املعنية.

• امتالك نظام مؤس��يس ال يدعم فقط اس��تمرارية نظام املحافظة عىل البيانات عىل املدى 

البعيد، ولكن يحافظ أيضاً عىل املعلومات الرقمية التي تقع ضمن نطاق مسؤوليته.  

• توضيح املسؤولية املالية وضامن االستدامة.

• تصميم أنظمته��ا وفقاً لالتفاقيات واملعايري املقبولة واملعتمدة لضامن اإلدارة املس��تمرة، 

والوصول، وأمن املواد املودعة داخلها.

• وضع منهجيات لتقييم املس��تودع، وذل��ك للتأكد من تلبيته للتوقعات املجتمع من حيث 

املوثوقية.

• إمكاني��ة االعتامد ع��ىل البنية التحتية الخاصة بها وضامن تحّمل مس��ؤولياتها عىل املدى 

الطويل تجاه املودعني واملستخدمني بشكل علني ورصيح.

• امتالك السياسات، واملامرسات، واألداء الذي ميكن تدقيقه وقياسه.  

 RLG and OCLC وليك ميكن ملس��تودع م��ا الحصول عىل ه��ذه املتطلبات، أّك��دت

)13 :2002( أنه ينبغي أن يكون متوافقاً مع النموذج املرجعي لنظام املعلومات األرش��يفي 

املفتوح )OAIS Open Archival Information System-()CCSDS 2012( وأن ميتلك 

املس��ؤولية اإلدارية، والس��المة التنظيمية، واالس��تدامة املالية، واملالمئة التقنية واإلجرائية،  

وأمن النظام، واملس��اءلة اإلجرائية، وتساعد كل هذه الخصائص معاً عىل ضامن وبناء الثقة 

يف البيانات ومستودعها.  

وُتع��د البنية التحتية الس��يربانية أكرث م��ن مجرد مجموعة من املحفوظات األرش��يفية 

املوثوق��ة فهي مُتّكن من تبادل البيانات والتش��ارك يف موارد البني��ة التحتية باهظة الثمن.  

وتتألف البنية التحتية الس��يربانية من مجموعة متكاملة من املعدات املتخصصة والتقنيات 
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الش��بكية )تش��مل املراصد واملرافق البحثية التجريبية، وشبكات االستشعار، وما إىل ذلك(، 

والخدمات واألدوات لربمجيات التشغيل املتبادل والربمجيات الوسيطة، والخدمات املشرتكة 

)املتعلق��ة بإدارة البيان��ات ومعالجته��ا(، وأدوات التحليل مثل التمثي��ل البرصي للبيانات 

)عىل س��بيل املثال، تطبيقات الرسوم البيانية ورس��م الخرائط(، والسياسات املشرتكة )فيام 

يتعل��ق بحق الوصول للبيانات واس��تخدامها وحقوق امللكي��ة الفكرية، وغريها( التي متّكن 

م��ن نرش البيان��ات وتوزيعها، وربطه��ا بعضها مع بع��ض وتحليلها )هيئ��ة البنية التحتية 

السيربانية Cyberinfrastructure Council 2007(.  كام تسعى إىل تعزيز تنمية املجتمع 

الثق��ايف ال��ذي يدعم التعاون املب��ارش بني األفراد متج��اوزاً الحدود الجغرافية واملؤسس��ية 

)Cyberinfrastructure Council 2007(.  وبينام تس��تخدم أحياناً لوصف البنية التحتية 

الت��ي متّكن عمل مس��تودع بيانات موحد، فإنها تس��تخدم هنا للداللة ع��ىل البنية التحتية 

للبيانات التي تتشارك يف مواصفات تقنية مشرتكة متعلقة بالنامذج، واملعايري، والربوتوكوالت.  

وبعبارة أخرى، هناك قواعد صارمة متعلقة بتطبيق املعايري عىل البيانات وااللتزام بها داخل 

البني��ة التحتية.  وتش��مل مثل هذه البنى التحتية الس��يربانية تلك الت��ي تنفذها الوكاالت 

اإلحصائي��ة الوطنية والبن��ى التحتية املكاني��ة الوطنية للبيانات، إضاف��ة إىل البنى التحتية 

العلمية واسعة النطاق التي تتعلق بأبحاث الجينات، وعلم الفلك، واألرصاد الجوية وغريها، 

والتي تتطلب تخزين كافة البيانات ومشاركتها مع االمتثال ملعايري محددة من أجل تحقيق 

أقىص قدر من قابلية التش��غيل البيني للبيانات وضامن جودة البيانات، واإلخالص والنزاهة 

التي تعزز الثقة.  وهذه األخرية لها أهمية خاصة يف مجال العلوم، والسياس��ات التي تقوم 

عىل أساس��ها مثل تتّبع تغريات املناخ وتنبؤاته، حيث تعد سالمة البيانات أمراً بالغ األهمية 

يف املناقشات الجارية حالياً.

وإضاف��ة إىل بوابات البيانات، واملس��تودعات، والبنى التحتية، تم اس��تحداث عدد من 

املنظامت والهياكل املؤسس��ية التي تقدم املش��ورة بشأن أفضل املامرسات يف مجال الحفظ 

الرقمي، وإتاحة ومش��اركة البيانات، والتحقق من صحة العم��ل واملعايري املتعلقة باألنواع 

املختلفة من بن��وك البيانات، والدفع باتجاه تنميتها وتطويرها، وتنس��يق الجهود املختلفة 

بشأن ذلك )انظر الجدول 3-2(.  وتؤدي هذه املنظامت والهياكل املؤسسية عملها من خالل 

أنشطة عدة مثل تقديم الربامج التدريبية والتعليمية، واستضافة الندوات واملؤمترات، وإنتاج 
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الكتيبات واألدلة، وتوفري التمويل الالزم ملبادرات محددة.  وتكتسب هذه  املنظامت أهمية 

نظراً إلس��هاماتها يف خلق مجتمعات املامرسة بني مختيص البيانات، وتسهيل املفاوضات بني 

الهيئات وتوس��يع نطاق الجهود املؤسسية، ووضع مبادئ توجيهية ومعايري مشرتكة.  ويركز 

بقية هذا القس��م عىل مس��تودعات البيان��ات البحثية والبنى التحتية، ويفّصل يف األس��س 

املنطقية لها والتحديات التي تواجهها، كام س��تتم مناقشة البنى التحتية الخاصة واملتعلقة 

برشكات البيانات التجارية يف وقت الحق يف هذا الفصل.

جدول رقم )2-2(

أنواع وأمثلة البنى التحتية للبيانات 

األمثلةالنوع

Data Holding ُيطلق عىل مجموعات غري رسمية من ملفات البيانات التي تكون عىل جهاز حاسب حاوية البيانات

شخيص، ويسمى نظام النسخ االحتياطي يف بعض األوقات.

محفوظ البيانات 

 Data )أرشيف البيانات(

Archive

أرش��يف  لوين لبيانات الصور )LONI Image Data Archive-IDA( هو أرشيف 

آمن لصور الجهاز العصبي والبيانات الرسيرية الطبية ذات الصلة باملشاريع البحثية 

يف جميع أنحاء القارة األمريكية الشاملية والقارة األوروبية.  

أرش��يف املوس��يقى العاملية املوجود يف مكتبة موس��يقا لويب )Loeb( يف جامعة 

هارف��ارد الذي يق��ّدم تخزيناً آمناً ووصوالً متاحاً ملحتوى األرش��يف والتس��جيالت 

التجارية الصوتية واملرئية للموسيقى من جميع أنحاء العامل.

الكتالوجات، األدّلة، البوابات، 

البيانات الوصفية، واملجّمعون

 Catalogues , Directories

 , Portals , Metadata ,

Aggregators

متّكن خدمة البيانات الوطنية األس��رتالية املستخدمني من تصفح أكرث من أربعامئة ألف 

من مجموعات البيانات وأكرث من ثالمثائة ألف مرشوع تقوم بإنشاء مجموعات البيانات.

تتيح املكتبة الرقمية العامة األمريكية الوصول إىل مليونني وخمس��امئة ألف س��جل من 

سجالت البيانات الوصفية من مكتبات، ومحفوظات، ومتاحف مقرها الواليات املتحدة.

يوروبيان��ا هي بوابة إلكرتونية ومجّمع للبيانات الوصفية ألكرث من مئة وثالثني من 

املكتبات واملتاحف واملكتبات الرقمية للوسائط املتعددة يف جميع أنحاء أوروبا.

محفوظ��ات بيان��ات املجل��س األورويب للعل��وم االجتامعي��ة  )CESSDA( ه��ي 

بواب��ة إلكرتوني��ة ومجّمع للبيانات الوصفية منذ ما يزيد عن ثالث وعرشين س��نة 

ملس��تودعات البيانات األوروبية اإلحصائية للعل��وم االجتامعية التي تضم أكرث من 

مثانية وعرشين ألف من مجموعات البيانات.  
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مستودعات بيانات املوقع 

الواحد

 Single-site Repositories

خدمات أرش��فة وش��بكات البيانات )DANS( هو األرش��يف الوطني الهولندي 

لبيانات البحوث الرقمية.  إضافة لألرش��فة، وتق��ّدم املبادئ التوجيهية للتدريب 

واالعتامد.

أرش��يف بيانات اململكة املتحدة )UKDA( هو مس��تودع بيان��ات املوقع الواحد 

لبيانات بح��وث العلوم االجتامعية واإلنس��انية املمولة من قب��ل مجلس البحوث 

 ،)JISC( ولجن��ة نظ��م املعلومات املش��رتكة ،)ESRC( االقتصادي��ة واالجتامعي��ة

  .)Essex( وجامعة إسيكس

مستودعات بيانات متعددة 

املواقع 

Multi-site Repositories

املس��تودع الرقم��ي اآليرلندي )DRI( هو مس��تودع رقمي موث��وق للبيانات 

املعارصة والتاريخية، االجتامعية والثقافية، وتقوم عليه املؤسس��ات األيرلندية، 

ويوّف��ر إتاحة الوصول، والحفاظ عىل البيان��ات للجهات املعنية ذات املصلحة 

واكتشافها.

أوبون��ري )Openaire( هو مس��تودع رقمي متعدد املواق��ع للحصول عىل البيانات 

العلمي��ة املفتوحة يف منطقة البحث األوروبية املكّون��ة من واحد وأربعني منظمة 

وثالثة وثالثني بلداً أوروبياً.  

املكتبة الرقمية لتكس��اس )TDL( هي مجموعة من مؤسسات التعليم العايل 

التي توّفر منصة وخدمات مش��رتكة لتوفري الوصول املفتوح للبيانات والحفاظ 

عليها.

البنى التحتية السيربانية

Cyber- Infrasrtuctures

 )CGDI( توّف��ر البنية التحتية للبيان��ات الجغرافية املكاني��ة الكندية

الوصول املوّحد، واملتسق، والدقيق، والقابل للتشغيل املتبادل للبيانات 

املكانية عرب القطاعات والنطاقات الكندية.

.O'Carroll et a!.)2013( املصدر : مقتبس بترصف من
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جدول )2-3( 

مجموعة منتقاة من مؤسسات تقديم املشورة، والضغط لكسب التأييد، والتنسيق للمحافظة عىل 

البيانات وإتاحتها للوصول واملشاركة وإعادة االستخدام يف العلوم االجتامعية واإلنسانية

املؤسسة باإلنجليزيةاملوقع االلكرتوين للمؤسسةاملؤسسة بالعربية

اتحاد جميع األكادمييات 

األوروبية

www.allea.org The Federation of All European

)Academies )ALLEA

www.ariadne-eu.orgAriadueآرياديو

املحفوظات الصوتية 

الربيطانية وااليرلندية 

www.bisa-web.org British and Irish Sound Archives

))BISA

االتحاد األورويب ملحفوظات 

البيانات للعلوم االجتامعية 

www.cessda.org Consortium of European Social Science

Data Archives

التحالف من أجل معلومات 

مرتابطة 

www.cni.org)Coalition for Networked Information )CNI

www.databib.orgDatabibداتابيب

dataone.orgDataONEداتاون

موارد اللغة املشرتكة والبنية 

التحتية التقنية 

www.clarin.eu Common Language Resources and

)Technology Infrastructure )CLARIN

لجنة البيانات للعلوم 

والتقنية للمجلس الدويل 

للعلوم

 www.codata.org Committee on Data for Science and

 Technology of the International

Council for Science

الخدمات الرقمية للبنية التحتية 

للعلوم االجتامعية واإلنسانية 

 www.dasish.eu Digital Services Infrastructure for Social

)Sciences and Humanities )DASISH

www.dcc.ac.uk)Digital Curation Centre )DCCمركز كرأيشن الرقمي 

www.diglib.org)Digital Library Federation )DLEاتحاد املكتبة الرقمية 

www.dpconline.org )Digital Preservation Coalition )DPC تحالف الحفظ الرقمي 

.www  الرشاكة لإنتاج الرقمي 

  digitalproductionpartnership.

  co.uk

)Digital Production Partnership )DPP
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االتحاد الدويل ملحفوظات 

التلفزيون 

 www.fiatifta.org International Federation of Television

)Archives )FIAT/IFTA

الرابطة الدولية لخدمات 

املعلومات والتكنولوجيا 

للعلوم االجتامعية 

 www.iassistdata.org International Association for Social

 Science Information Services and

)Technology )IASSIST

www.icarusweb.arhiv.hr IcarusNet شبكة أكاروس

الرابطة الدولية 

للمحفوظات الصوتية 

والسمعية - البرصية 

 www.iasa-web.org International Association of Sound and

Audiovisual Archives

اتحاد الجامعات للبحوث 

السياسية واالجتامعية 

www.icpsr.umich.eda/

 icpsrweb/ICPSR

 Inter-university Consortium for

)Political and Social Research )ICPSR

شبكة الخربة يف التخزين 

عىل املدى الطويل للموارد 

الرقمية 

 www.langzeitarchivierung.de/

/Subsites/nestor/DE/Home

 Network of Expertise in Long-term

 )Storage of Digital Resources )NESTOR

.www.openplanetsfoundationمؤسسة الكواكب املفتوحة

 org

 Open Planets Foundation

www.PrestoCentre.eu PrestoCentre مركز بريستو

www.rd-alliance.org )Research Data Alliance )RDAائتالف بيانات البحوث 

www.tei-c.org)Text Encoding Initiative )TEIمبادرة ترميز النصوص 

.)O’Carroll et al.  )2013 املصدر : مقتبس بترصف من

األسس المنطقية للبنى التحتية للبيانات البحثية:
بالنظر إىل أن بناء البنى التحتية للبيانات هي مامرسة ليست باليسرية، ومكلفة من حيث 

املوارد والوقت الذي يس��تلزمه إنش��اؤها واملحافظة عليها بشكل مس��تمر، فينبغي أن تكون 

هناك أس��باب معتربة إلجراء مثل هذا املس��عى وامليض فيه.  ويستعرض الجدول )4-2( قامئة 

ألكرث من ثالثني من هذه األسباب مقسمة عىل ثالثة أبعاد – مبارشة / وغري مبارشة، ويف املدى 

  .Beagrie et al. )2010( القريب / وعىل املدى البعيد، والعامة / والخاصة بحس��ب تعريف
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ومُيكن أن ترتجم هذه األسباب تقريبياً إىل املكاسب العلمية واملالية، والتأثري الرتاكمي للفوائد، 

واملستفيدين من هذه البنى التحتية.

وتتمحور املناقشات والحجج العلمية لتخزين، ومشاركة، وتوسيع البيانات داخل البنى 

التحتية للبيانات حول وعود من االكتش��افات واالبت��كارات الجديدة من خالل الجمع بني 

مجموعات البيانات والتوظيف الجامعي للعقول املش��اركة.  فمجموعات البيانات الفردية 

ذات قيم��ة يف ح��ّد ذاتها، ولكن عن��د ضّمها جنباً إىل جنب م��ع مجموعات بيانات أخرى 

أو تفحّصه��ا بط��رق وأس��اليب جديدة، فإن رؤى وأف��كار جديدة م��ن املحتمل أن تظهر 

وأس��ئلة جديدة من املمكن أن تتم اإلجابة عليها )Borgman 2007(، فبس��بب الطبيعة 

الرتاكمية، من خالل الجمع بني مجموعات البيانات، مُيكن الزعم بتسارع وترية بناء املعرفة 

)Lauriault et al.  2007(.  وع��الوة ع��ىل ذلك، يصبح من املمكن من خالل الحفاظ عىل 

البيانات تتبع االتجاهات واألمناط مع مرور الوقت، وكلام ازدادت فرتة التسجيل للبيانات، 

زادت معها القدرة عىل بناء النامذج وأنظمة املحاكاة ومن ثم زيادة الثقة يف االستنتاجات 

الت��ي يتّم التوصل إليه��ا )Lauriault et al.  2007(.  لذا، فإنه وم��ع مرور الوقت، تزداد 

القيمة الرتاكمية ملس��تودعات البيانات والبنى التحتية بحي��ث تصبح البيانات متاحة عىل 

نطاق واسع وبشكل أكرث يرساً، وذلك من حيث النطاق والصالحية الزمانية.

ومن املرجح أن تعمل هذه املشاركة االسرتاتيجية إىل بث روح التعاون بني الباحثني والفرق 

يف التخصص��ات الجديدة، وتعزيز املهارات بصورة أكرب من خالل إمكانية الوصول إىل أنواع 

جديدة من البيانات )Borgman 2007(.  وعالوة عىل ذلك، فإن تبادل املعلومات واعتامد 

معايري وبروتوكوالت وسياسات البنية التحتية من شأنه أن يرفع من مستوى جودة البيانات 

وأن ُيفس��ح املجال ألطراف أخرى إلنتاج بيانات ُمشتقة والتحقق من البيانات املتاحة، ومن 

ثم زيادة س��المة البيان��ات )Lauriault et al.  2007(.  كام تعمل البنى التحتية أيضاً عىل 

إتاحة بيانات عالية الجودة يف التعليم وتحسني املصادر الرتبوية والتعليمية لتدريب الجيل 

الق��ادم من الباحثني.  كام أن البنى التحتية للبيانات هي الوس��يلة الوحيدة إلدارة البيانات 

واملش��اريع بكفاءة وفعالية يف الحاالت التي تعتمد فيها املش��اريع العلمية بشكل كبري عىل 

أدوات تقني��ة املعلومات واالتص��االت الباهظة الثمن، والتي ينت��ج عنها كميات هائلة من 
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البيانات، وكذلك يف املش��اريع التي تضم فرقاً بأعداد كبرية من الباحثني املنترشين يف جميع 

أنح��اء العامل لتحليل هذه البيانات، لذا فإن البنى التحتية للبيانات مُتثل الوس��يلة الوحيدة 

  .)Borgman 2007( الفاعلة والفعالة إلدارة مثل هذه النوعية من البيانات واملشاريع

وتتمح��ور الفوائد املالية للبنى التحتية للبيانات حول املوازيني االقتصادية التي تنش��أ 

من خالل تقاسم املوارد ومشاركتها وتجنب تكرارها، واآلثار املرتتبة عىل إعادة االستخدام 

للبيان��ات املكلف��ة، والرثوة الناتجة من خالل االكتش��افات الجدي��دة، وإنتاج مجتمعات 

أك��رث كف��اءة.  فالبحث عملية مكلفة يف الع��ادة، حيث تنف��ق وكاالت التمويل املختلفة 

بش��كل جامعي مليارات الدوالرات سنوياً لتمويل النشاط البحثي، وينطوي جزء كبري من 

هذا النش��اط ع��ىل ازدواجية غري رضورية يف جهود إنتاج البيان��ات، ومعالجتها، وإدارتها، 

وتحليلها.  وبدالً من إنشاء عدد كبري من املحفوظات األرشيفية الخاصة، فإنه من املنطقي 

إنشاء عدد أقل من البنى التحتية املخصصة التي تقوم بتقديم وتحضري البيانات األساسية 

ع��ىل صورة موّحدة، وُتنت��ج فعالية كبرية يف الجهد، ومُتكن كذلك وصوالً أوس��ع للبيانات 

لألفراد الباحثني واملؤسس��ات ك��ون تكاليف الدخول إىل حقل أو مج��ال بحثي يف العادة 

باهظة )Fry et al.  2008(.  وإضافة إىل ذلك، ستصبح عمليات ونتائج املشاريع البحثية 

أكرث ش��فافية ومُيك��ن الحكم عىل مدى متثيلها القيمة مقابل امل��ال.  وفضاًل عن الحّد من 

الهدر والحفاظ عىل الثامر الناتجة من هذه الجهود وتقاسمها، فإنها ستعمل عىل تعظيم 

العائد من االستثامر من خالل متكني أكرب قدر من املكاسب التي ميكن الحصول عليها من 

البيانات )Lauriault et al.  2007(.  فعىل سبيل املثال، قد ينتج عن إتاحة البيانات عىل 

نطاق واسع صناعات جديدة قامئة عىل املعرفة وتكون رشكات منبثقة ومنفصلة من خالل 

 ،)Science Coalition 2013 تس��ويق البحوث املمولة من القطاع العام )ائتالف العلوم

كام ميكن للبيانات ضمن البنى التحتية للبيانات أن تؤدي إىل طرق أكرث فعالية يف الحوكمة 

واإلدارة املجتمعية.  عىل س��بيل املثال، توفر العديد من البن��ى التحتية للبيانات املكانية 

الوطنية، إضاف��ة إىل دعمها للبحوث املكانية، أدوات فعالة ل��إدارة والحكومة اإلقليمية، 

ومتّكن من االستعداد للطوارئ واالستجابة للكوارث بصورة أكرث فعالية، وُتسهيل التخطيط 

بني الدول.  
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وبحس��ب ما تم إيضاحه من خالل النقاش حتى اآلن، فإن الفوائد املحتملة املكتس��بة 

م��ن البن��ى التحتية للبيانات هي فوائ��د ممتدة وغري محصورة بالقط��اع العام أو الخاص 

)Beagrie et al.  2010(.  وق��د ظه��ر جلي��اً يف الواقع أن اس��رتاتيجية مش��اركة البيانات 

وتقاسمها تعود بالفائدة عىل جميع األطراف – الباحثني، املؤسسات، املمولني، واملؤسسات 

العامة والخاصة.  فعىل مدى العقدين املاضيني، وبالنظر إىل املكاسب املتوقعة من مشاركة 

البيانات وتبادله��ا، عملت الوكاالت البحثية للحكومات الوطني��ة والهيئات اإلقليمية مثل 

االتحاد األورويب، جنباً إىل جنب مع املنظامت الخريية، عىل االستثامر بنطاق واسع يف متويل 

مجموعة كبرية من املبادرات املختلفة.  ومع ذلك، وكام هو مبنّي أدناه، فهناك مقاومة ملثل 

هده املش��اريع، وعىل األخص من قبل الباحثني أنفس��هم، ومن الواضح أنه عىل الرغم من 

أن هناك فوائد ال شّك فيها، فهناك أيضاً تكاليف مرتبطة بإنشاء البنى التحتية للبيانات.  

تحديات بناء البنى التحتية للبيانات:
ع��ىل الرغم من الفوائد املتوقع��ة وامُلدركة من البنى التحتية للبيان��ات، إال أنها مل تلق 

ترحيب��اً عاملياً، ك��ام أنها أثبتت صعوبة بنائه��ا وتنفيذها، فهناك مجموعتني رئيس��يتني من 

القضايا الفاعلة - التقنية واالجتامعية/ السياسية - التي تعوق تطوير البنى التحتية للبيانات 

وتنميتها، وستواصل القيام بذلك لبعض الوقت.

جدول رقم )2-4( 

فوائد مستودعات البيانات والبنى التحتية للبيانات 

الفوائد غري املبارشة )تجنب التكاليف(الفوائد املبارشة

عدم تكرار إنشاء البيانات / االزدواجية يف البياناتفرص جديدة للبحث.

عدم فقدان لفرص البحث املستقبلية.التواصل العلمي / إتاحة الوصول إىل البيانات.

انخفاض تكاليف املحافظة عىل البيانات يف املستقبل.إعادة تحديد األهداف وإعادة استخدام البيانات.

إعادة توظيف البيانات للمهتمني الجدد.زيادة اإلنتاجية البحثية 

إعادة توظيف املنهجيات املستخدمة.تحفيز أنواع جديدة من التواصل / التعاون.  

االستخدام من قبل مهتمني جدد.إتاحة البيانات للتعليم ومشاريع الطالب.
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حامية العائد عىل االستثامر املبكر.نقل املعرفة للصناعة.

األدوات واملعايري يحتمل أن تزيد من مستوى جودة تحسني قاعدة املهارات.

البيانات.

تقليل االستفسارات العشوائية املتعلقة بالبياناتزيادة اإلنتاجية / النمو االقتصادي.

التثبت من البحث / سالمة البحث

الوفاء بااللتزامات

الفوائد عىل املدى الطويلفوائد عىل املدى القريب

تأمني القيمة للباحثني والطالب املستقبليني.قيمة للباحث والطالب الحاليني.

إضاف��ة القيم��ة مع م��رور الوقت ومن��و املجموعة عدم فقدان البيانات بتغري الباحثني.

وتطورها للحد األقىص.

توس��يع إتاحة الوصول حي��ث التكالي��ف الباهظة 

للباحثني / املؤسسات.

زيادة رسعة البحث والوقت الالزم إلدراك آثاره.  

إعادة االستخدام عىل املدى القصري للبيانات املنسقة 

جيداً.

يحفز األس��ئلة البحثية الجدي��دة، وبخاصة املتعلقة 

بالبيانات املرتبطة واملشتقة.

التخزين اآلمن لبيانات البحوث املكثفة.

تعزيز توافر البيانات للنرش واملشاركة.  

الفوائد العامةالفوائد الخاصة

مدخل للبحوث املستقبلية.فوائد للرعاة / املمولني من البحث / املحفوظات.

تحفيز البحوث الجديدة.فوائد للباحثني واملؤسسات.

تحفيز الرشكات الجديدة وتوظيف املهارات العالية.الوفاء بااللتزامات الخاصة باملنح.

الشفافية يف متويل البحوث.زيادة الوضوح / االقتباس.

االتجار بالبحوث

 .Beagrie et al.  2010; Fry et al 2008 :املصدر
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إن إنش��اء بنية تحتية عاملة وقابلة للتشغيل املتبادل للبيانات ليس تحّدياً هّيناً، خاصة 

إذا كان النظام موثوقاً ويقّدم مس��تويات مختلفة م��ن إتاحة الوصول اعتامداً عىل تعريف 

املس��تخدم وضامنات فيام يتعلق مبصدر البيانات وس��المتها، ونزاهته��ا، وصالحيتها، فذلك 

يتطل��ب تعاوناً مكّثفاً وواس��ع النطاق واملوامئ��ة بني منتجي البيان��ات وماليك املحفوظات 

األرشيفية فيام يتعلق بالتايل:

• إجراءات إنتاج البيانات.

• مناذج البيانات ومعايري البيانات.

• البيانات الوصفية والتوثيق.

• إجراءات تحضري وتنقية وإدخال البيانات.

• جودة البيانات وضامنها.

• سياسيات الحفاظ عىل البيانات، والنسخ االحتياطي، والتدقيق عليها.

• الربمجيات واملعدات.

• أمن وحامية املعلومات.

• سياس��ات الوصول، ومنح الرتاخيص، واالس��تخدام، وإعادة االس��تخدام، والخصوصية، 

والجوانب األخالقية.

• سياسة امللكية، وحقوق الطبع والنرش، وحقوق امللكية الفكرية.

• الرتتيبات اإلدارية وآليات تنظيم اإلدارة والحوكمة.

• متويل البنية التحتية وخدماتها وإدارتها.

)Borgmann 2007; Data Seal of Approval 2010; O’Carroll and Webb 2012(

فالبني��ة التحتية للبيانات لن تنجح إال إذا كان لديه��ا رؤية طويلة األجل، وهناك التزام 

إلدارة املحت��وى نيابة عن املودعني واملس��تخدمني وتحّمل مس��ؤوليتها، م��ع التطبيق التام 

.)O’Carroll and Webb 2012( لجميع العوامل املذكورة أعاله بشكل فعال
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فالقضايا التي متت اإلشارة إليها ليست مجرد قضايا تقنية، ولكنها أيضاً اجتامعية وسياسية، 

ذل��ك ألنها تتطلب التفاوض واالتفاق ع��ىل طريقة تصميمها واختياره��ا ومتطلبات إدارتها 

القامئة ب��ني العديد من األطراف - املمول��ني، واملصممني، واملبدع��ني، واملديرين واملودعني، 

ومجموعات الضغط والتوجيه، واملس��اهمني وأصحاب املصالح الخاصة األخرى - يف س��ياق 

مختلف التعليامت، واللوائح، والقوانني املتعلقة بإنتاج، وتخزين، ومش��اركة البيانات.  ومن 

ثم، فهي تتش��ّكل بواسطة األجندات الشخصية والشخصيات، والقيم املؤسسية، وااللتزامات 

والوصاي��ات، والثقافات، والهي��اكل، والعمليات، والتمويل، والقضاي��ا الحكومية، والتبعيات 

اإلجرائية حيث أنه مبجرد أن يبدأ املرشوع يف مسار معني، فسيكون من الصعب غالباً توجيهه 

  .)Feenberg in Lauriault 2012; Lauriault et al.  2007( يف مس��ار مختل��ف كلياً عن��ه

ك��ام ميكن أن يكون تجميع ومواءمة املحفوظات األرش��يفية املعتمدة عىل مس��ارات تقنية 

مختلف��ة عملية يف غاية الصعوب��ة، وطويلة األمد، ومكلفة ألنها تتطلب من تلك املش��اريع 

إجراء تغي��ريات لتحديث بياناتها املتقادمة لتتوافق مع املواصف��ات املتفق عليها يف املوامئة 

)Lauriault 2012(.  وهذا هو الس��بب يف اعتامد العديد من املش��اريع األرشيفية عىل بنية 

مستودع البيانات بدالً من السعي لتصبح بنية تحتية إلكرتونية/ سيربانية.  

وي��أيت بعد الصعوبات املتعلقة بإنش��اء هي��اكل تبادل البيانات، إقن��اع أصحاب البيانات 

أنفس��هم بتبادل سلعتهم الثمينة )بياناتهم(، فهناك مبدأ أس��ايس يف البحوث األكادميية وهو 

إتاحة الوصول املفتوح؛ مبعنى، أن جميع جوانب إنتاج املعرفة ينبغي أن تكون متاحة بحرية 

لآلخرين لتفحصها ونقدها.  وهذا املبدأ مل ُيعمل به عىل النحو األمثل أبداً، إذ تختفي األبحاث 

األكادميي��ة يف الغالب خلف حواجز األجور ويرتدد الباحثون يف مش��اركة بياناتهم وتبدلها مع 

اآلخرين.  وكام أش��ار )Borgman )2007، فإن مش��اركة البيانات وتبادلها شائع يف عدد قليل 

من التخصصات مثل علم الفلك )Astronomy(، علم الجينات )Genomics(، وعلم البيانات 

العمرانية بهيئتها الرقمية )Geomatics( والتي تعتمد عىل فرق علمية كبرية وموزعة جغرافيا؛ 

أما يف التخصصات األخرى فيجري يف أحيان نادرة مشاركة البيانات  وقد ال تجري عىل اإلطالق.  

وقد خلصت Borgman إىل أن »الرّس الصغري القذر« وراء تشجيع مشاركة البيانات، وتبادلها 

ه��و عدم التبادل لكثري من البيان��ات يف الواقع )Borgman 2012: 1059(.  وذلك ألن هناك 

عدداً من املثبطات التي تحول دون تبادل البيانات ومنها:
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• عدم وجود مكافآت للقيام بذلك.

• الجهد الالزم إلعداد وأرشفة البيانات.

• نقص الخربة واملوارد واألدوات الالزمة ألرشفة البيانات.

• مخاوف من القدرة عىل استخراج قيمة من البيانات قبل الغري، وذلك من حيث األوراق 

العلمية وبراءات االخرتاع، ونظراً للجهد املستثمر يف إنتاج البيانات.

• املخاوف بش��أن الكيفية التي س��يتم بها اس��تخدام البيانات، خاص��ة إذا كانت تتعلق 

بأشخاص، أو كيف ميكن أن يساء التعامل معها أو يساء تفسريها.

• املخاوف بش��أن االستفس��ارات بخصوص إنتاج البيانات والطلبات التي من ش��أنها أن 

تستلزم أعامالً إضافية.

• مخاوف من القضايا املتعلقة بالكشف عن البيانات ونتائج البحوث التي ميكن تقويضها 

من خالل تفسريات بديلة لنفس البيانات.

• قضايا امللكية الفكرية.

• الخ��وف أنه ل��ن يتم اس��تخدام البيانات، وبالتايل تش��ّكل األرش��فة جه��داً ضائعاً.  

.) Borgman 2007, 2012; Strasser 2013(

فمن الواضح أن ضامن البيانات من خالل أرش��فتها إلعادة اس��تخدامها مستقباًل سوف 

يتطلب أكرث من مجرد إنش��اء مس��تودعات البيانات والبنى التحتية لها؛ كون ذلك يتطلب 

تغيرياً ثقافياً يف املامرس��ات البحثية.  ويتكش��ف هذا التغيري للعيان باس��تخدام إسرتاتيجية 

العص��ا والجزرة، فمن ناحية بدأ اس��تخدام الحوافز لتش��جيع الباحثني ع��ىل أيداع وتبادل 

 ،)Borgman 2012( البيانات، مثل تش��جيع االقتباس واإلسناد عند إعادة استخدام البيانات

وتوفري األموال الكافية ألرشفة البيانات ضمن جوائز املنح.  ومن ناحية أخرى، بدأت وكاالت 

األبحاث يف إجبار الباحثني عىل إيداع وتبادل البيانات، مع مراعاة الجوانب األخالقية وحقوق 

امللكية الفكرية،  كرشط لتمويل البحوث.  
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:)Data Brokers and Markets( وسطاء البيانات واألسواق
ميتلك القطاع الخاص دافعاً مختلفاً جداً إلنتاج وإعادة استخدام البيانات عن ذلك الذي 

عند األكادمييني، فالبنى التحتية للبيانات البحثية تس��عى لتحقيق الصالح العام من خالل 

إنشاء مشاعات للبيانات لتسهيل وتشجيع تبادل البيانات وإعادة استخدامها.  ويف املقابل، 

يلتقط وس��طاء البيانات )يس��مون أحياناً مجمعي أو مختزيل أو بائعي البيانات( البيانات 

ويجمعونها معاً ويعيدون تعبئتها )تحزميها( يف البنى التحتية للبيانات التي ميلكها القطاع 

الخاص لعرضها لإيجار )لالس��تخدام ملرة واحدة أو الس��تخدامها تحت رشوط الرتخيص( 

أو إعادة البيع عىل أس��س ربحية.  وتش��مل املنتجات قوائ��م العمالء/الزبائن املحتملني 

الذين يس��توفون معايري معينة )مبا يف ذلك تفاصيل مثل األسامء، العناوين، أرقام الهاتف، 

وعناوين الربيد اإللكرتوين، وكذلك معلومات مثل »الجنس، العمر، العرق، وجود األطفال، 

الدخ��ل، قيمة املنزل، ملكية بطاقة االئتامن، الوضع االئت��امين، أمناط الرشاء، والهوايات«؛ 

)CIPPIC 2006: ii(، والتدقي��ق عىل الخلفية األمني��ة، ومجموعة من منتجات البيانات 

املش��تقة التي أضاف لها الوس��طاء قيمة م��ن خالل التكامل، ومنتج��ات تحليل البيانات 

التي تس��تخدم يف معظم األحوال  لحمالت الدعاية والتس��ويق املصغرة، وتقييم الجدارة 

االئتامنية والتصنيف االجتامعي لألف��راد، وتوفري خدمات البحث عن املفقودين، وتقديم 

تحليالت األعامل املفّصلة )CIPPIC 2006(.  ويف حالة القوائم، فهي يف معظمها مستأجرة 

ويف كثري من الحاالت ال يس��تلم املستأجر القامئة، حيث يعمل مكتب خدمة كطرف ثالث 

عىل إعداد وإرسال الربيد بالنيابة عنهم )CIPPIC 2006(.  وباملثل، مع تحليالت البيانات، 

حيث يتلقى العمالء نتائج تحليل البيانات، وليس ذات البيانات األساسية.

إن عملي��ات اختزال البيانات وإعادة بيعها، وما يرتبط بها من تحليل للبيانات وخدمات 

ذات قيمة مضافة، هي صناعة مبليارات الدوالرات، مع كميات هائلة من البيانات واملعلومات 

املستمدة التي ُتؤجر، وُتباع، وُتشرتي بشكل يومي عرب مجموعة متنوعة من األسواق – تجارة 

التجزئة، واملالية، والصحة، والس��ياحة، والخدمات اللوجس��تية، واألعامل الذكية، والعقارات، 

واألمن الخاص، واالقرتاع الس��يايس، وإىل آخره.  وتتعلق هذه البيانات بجميع جوانب الحياة 

اليومية وتش��مل اإلدارة العامة، واالتصاالت، واس��تهالك الس��لع ووس��ائل اإلعالم، والسفر، 
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والرتفي��ه، والجرمية، وتفاعالت وس��ائل التواص��ل االجتامعية، وإىل آخره، فوس��طاء البيانات 

املتخصصني هم متواجدون منذ فرتة طويلة، يجمعون البيانات من اش��رتاكات وسائل اإلعالم 

)عىل سبيل املثال، الصحف، واملجالت(، وتجار التجزئة عرب طلبات الربيد، واستطالعات الرأي، 

والدراسات االس��تقصائية، ووكاالت السفر، واملؤمترات، واملس��ابقات، وتسجيالت وضامنات 

 CIPPIC( املنتجات، ورشكات معالجة الدفع والس��داد، والس��جالت الحكومي��ة، وإىل آخره

2006(.  ويف الس��نوات األخرية، وخاصة منذ ظهور اإلنرتنت، توس��عت هذه الصناعة بشكل 

رسيع، مع التنوع يف البيانات التي تم التقاطها واختزالها، واملنتجات والخدمات التي تقدمها، 

وغالباً ما تجمع معا عىل حّد سواء البيانات الصغرية والكبرية.

فبيع البيانات للوسطاء أصبح ميثل تدفقاً مهام للدخل للعديد من الرشكات، فعىل سبيل 

املث��ال، يبيع تجار التجزئة، يف كثري من األحيان، البيان��ات املتعلقة بالعمليات مثل تفاصيل 

بطاقة االئتامن، ومش��رتيات العمالء وبرامج الوالء الخاصة باملتجر، وإدارة عالقات العمالء، 

ومعلومات االش��رتاك.  ك��ام تبيع املواقع اإللكرتوني��ة بيانات النقر )االختي��ارات( املتعلقة 

بكيفي��ة تصفح ش��خص ما ملوقع عىل ش��بكة اإلنرتنت والوقت ال��ذي يقضيه عىل مختلف 

الصفح��ات.  وباملثل تس��تخلص رشكات وس��ائط اإلعالم، مثل محط��ات الصحف واإلذاعة 

والتلفزيون، البيانات الواردة يف محتواها )عىل سبيل املثال، األخبار، واإلعالنات(.  وتستخلص 

رشكات وس��ائط التواصل االجتامع��ي البيانات الوصفي��ة وبيانات املحتوى ملس��تخدميها، 

وتس��تخدم هذه البيانات لتحديد املواصفات األساس��ية للمس��تخدمني ومنتجات البيانات 

الخاصة بهم، أو بيع البيانات لوس��طاء البيانات.  عىل سبيل املثال، تستخدم رشكة فيسبوك 

امللف��ات التعريفية للمليارات من مس��تخدميها، وش��بكاتهم االجتامعي��ة، واملحتوى الذي 

يقومون بتحميله )املفض��الت، والتعليقات، والصور، والفيديوه��ات، وما إىل ذلك( لتمكني 

 Lookalike( مجموع��ة من املنتجات اإلعالنية مثل اإلعالنات املوجه��ة للجامهري املتامثلة

Audiences(، والجامهري املخصصة امل��دارة )Managed Custom Audiences(، وفئات 

الرشيك )Partner Categories( وذلك بالرشاكة مع وس��طاء البيانات الكبرية واملس��وقني 

مثل داتا لوجيكس )Datalogix(، وأبس��يلون )Epsilon(، وأكسيوم )Acxiom(، وبلو كاي 

)BlueKai( م��ن أجل دمج بيانات الرشاء الخاصة بهم التي ال تخص فيس��بوك مع البيانات 

  .)Edwards 2013( السلوكية التي يوفرها الفيسبوك
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فبطرق مختلفة، يتخىل األفراد عن البيانات الشخصية الخاصة بهم، عن قصد أوعن غري 

قصد، وبدرجات متفاوتة:  بصفة مش��رتين، أو مش��رتكني، أو مسجلني، أو أعضاء، أو حاميل 

بطاقات، أو مانحني، أو متس��ابقني، أو مشاركني يف االستطالعات، أو حتى مجرد مستفرسين 

)CIPPIC 2006: ii(.  وع��الوة عىل ذلك، وحيث إن إنش��اء، وإدارة، وتحليل البيانات هي 

مهمة متخصصة، تستعني العديد من الرشكات بجهات خارجية من رشكات معالجة البيانات 

وتحليالته��ا للوف��اء مبتطلبات البيانات الخاصة بها.  وتس��تطيع هذه ال��رشكات، من خالل 

تقدي��م هذا النوع م��ن خدمات البيانات ملختلف العمالء، بناء مجموعات بيانات واس��عة 

النطاق، والتي ميكن الجمع بينها وحزمها الستخدامها يف إنتاج بيانات مشتقة جديدة، والتي 

بدوره��ا توفر املزيد من األفكار وال��رؤى مقارنة بتلك التي ميكن تحصيلها من مصدر واحد 

فق��ط للبيان��ات، وإضافة إىل هذه البيانات التي يحصل عليها وس��طاء البيانات من القطاع 

الخاص، يعمل هؤالء الوس��طاء كذلك عىل الحصول عىل مجاميع بيانات القطاع العام سواء 

الت��ي تتعلق باألفراد أو تلك التي تخص مجموع��ة منهم كفئة معينة وأماكنهم مثل بيانات 

سجالت امللكية والتعداد السكاين، كام يقومون  باستئجار/ أو رشاء القوائم املتعلقة باألفراد 

من الجمعيات الخريية واملنظامت غري الحكومية.  

ومن خالل تجميع البيانات من مصادر متنوعة، ُينش��ئ وسطاء البيانات بنية تحتية من 

البيانات الضخمة واملرتابطة، فعىل س��بيل املثال، تشتهر رشكة إبسيلون )Epsilon( بامتالك 

بيان��ات عن ثالمثائ��ة مليون بطاقة والء من أعضائها يف جميع أنح��اء العامل، إضافة إىل بنك 

معلوم��ات يض��ّم بيانات ذات صلة مبئتني وخمس��ني مليون مس��تهلك يف الواليات املتحدة 

وحدها )Edwards 2013(.  كام تشتهر رشكة أكسيوم )Acxiom( بإنشائها بنكاً للمعلومات 

يتعلق بخمس��امئة مليون مستهلك فّعال يف جميع أنحاء العامل )تقريباً مئة وتسعون مليون 

ش��خص، ومئة وس��تة وعرشون مليون أرسة يف الواليات املتحدة(، مع نحو ألف وخمسامئة 

معلومة عن كل شخص، وتنفذ خوادمها أكرث من خمسني تريليون عملية يف السنة، وتجاوز 

إج��اميل تدوي��ر رأس املال للرشكة امللي��ار دوالر )Singer 2012a(.  ك��ام تدير أيضاً قواعد 

بيانات منفصلة، أو تعمل مع س��بعة وأربعني رشكة من كربى الرشكات املئة األكرب يف العامل 

)Singer 2012a(.  وتزع��م رشكة دات��ا لوجيكس )Datalogix( بتخزينه��ا بيانات متعلقة 

  .)Edwards 2013( مبشرتيات مل تتم عن طريق اإلنرتنت تبلغ قيمتها أكرث من تريليون دوالر
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وتش��مل رشكات الوساطة والتحليل للبيانات رشكات أخرى مثل رشكة أاليانس داتا سيستمز 

 ،)ChoicePoint( وتش��ويس بوينت ،)eBureau( وإي بريو ،)Alliance Data Systems(

وكورلوجي��ك )Corelogic(، وإيكيوفاكس )Equifax(، وإكس��برييان )Experian(، آي دي 

أناالتكس )ID Analytics(، وإنفوجروب )Infogroup(، وإننوفيس )Innovis(، وإنتليوس 

)Intelius(، وريكورديد فيوترش )Recorded Future(، وسيسنت )Seisint(، وترانز يونيون 

)TransUnion(.  وتتج��ه كل رشكة من هذه ال��رشكات إىل التخصص يف أنواع مختلفة من 

البيان��ات ومنتج��ات البيانات والخدمات، فعىل س��بيل املثال، تقّيم رشك��ة إي بريو العمالء 

املحتمل��ني بالنيابة عن رشكات بطاقات االئتامن، واملقرضني، ورشكات التأمني، واملؤسس��ات 

التعليمية، كام تقّدم رشكة إنتليوس خدمات البحث عن األش��خاص والتحري عن خلفياتهم 

  .)Singer 2012a(

وبش��كل عام، فإن مبتغى وس��طاء البيانات ورشكات التحليل هو مجموعة واس��عة من 

البيان��ات )الصغرية والكبرية(، واملتعلقة بأكرب رشيحة ممكنة من الس��كان، وأن تكون هذه 

البيانات مرتابطة بش��كل كبري وميكن متييزها )تحوي تعريف فريد( بحسب طبيعتها، وكلام 

اس��تطاع وس��يط البيانات تصدير ودمج املزيد من البيانات، كان عمل منتجاته أكرث نجاحاً 

وعىل النحو األمثل، واكتس��ب ميزة تنافسية عن منافسيه اآلخرين.  ومُيكن من خالل جمع 

البيانات معا وهيكلتها بش��كل مناسب لوس��طاء البيانات اشتقاق بيانات جديدة، وملفات 

تعريفي��ة عن األفراد واملناطق، والقي��ام بإجراء النمذجة التنبؤية لتوقع ما قد يفعله األفراد 

يف ظل ظروف مختلفة ويف أماكن مختلفة.  وهذا من شأنه أن مُيكن من تحديد املستهدفني 

واملخاطر بش��كل أكرث فاعلية بني مختلف املستهلكني وأن ُيعطي مؤرشاً عىل مدى الترصف 

املحتمل لهؤالء املس��تهدفني والدفع بهم الختيار اس��تجابة معينة )عىل سبيل املثال، اختيار 

ورشاء عنرص معني(، فرشكة أكس��يوم تس��عى، عىل سبيل املثال، لربط البيانات غري املتوافرة 

عىل اإلنرتن��ت )Offline Data(، والبيانات املتوافرة عىل اإلنرتنت )Online Data(، وحتى 

البيان��ات املتنقل��ة )Mobile Data( م��ن أجل تكوين نظرة ش��املة متع��ددة الزوايا عن 

املس��تهلكني، حيث تستخدم هذه البيانات إلنش��اء ملفات تعريفية مفصلة ومناذج تنبؤية 

متامس��كة )Singer 2012a(.  فهذه املعلومات والن��امذج مفيدة جداً لرشكات الرشاء ألنها 

متكنهم من تركيز جهودهم املتعلقة بالتسويق واملبيعات، وتزيد من فرص نجاح عملياتهم، 
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يف ذات الوقت الذي متكنهم من الحّد من النفقات من حيث الهدر والخسارة  التي قد تنتج 

عن استثامرات محفوفة باملخاطر، ومن ثم تسعى هذه الرشكات لتصبح أكرث فعالية وكفاءة 

يف عملياتها باستخدامها ملثل هذه املنتجات.  

ومن املثري لالهتامم، أنه بالرغم من امتالك وس��طاء البيانات ورشكات التحليل لكميات 

كبرية ومتنوعة من البيانات الش��خصية التي ُتستخدم منتجاتها لتصنيف واستهداف األفراد 

واألرس اجتامعي��ًا، فقد كان هناك نقص ملح��وظ يف الدفع باالهتامم النقدي لعمليات هذه 

ال��رشكات.  ففي الواقع، هنالك ن��درة يف التحليل األكادميي واإلعالم��ي عن هذه الرشكات 

واآلث��ار املرتتبة عىل عملها ومنتجاتها، ويعود الس��بب يف ذلك جزئي��اً إىل أن هذه الصناعة 

بعي��دة عن األضواء ورسية نس��بياً، وال ترغب يف توجيه انتباه الجمه��ور إليها، وزعزعة ثقة 

الجمه��ور يف أصولها وأنش��طتها، والتي قد تؤدي إىل حمالت عامة للش��فافية، واملس��اءلة، 

والتنظيم.  فوس��طاء البيانات بش��كل عام غري منظمني إىل حّد كبري يف الوقت الحارض، كام 

أنه��م غري ملزمني قانونياً بتزويد األفراد بإمكانية الوصول إىل البيانات املحفوظة عنهم،  وال 

ه��م ملزم��ون بتصحيح األخطاء املتعلقة بهؤالء األف��راد )Singer 2012b(.  وإضافة إىل أن 

بيانات ومنتجات هذه الرشكات مُيكن أن يكون لها تأثري عميق يف الخدمات والفرص املقدمة 

لألف��راد، مثل ما إذا كان س��يتم تقديم عرض لفرصة عمل، أو قب��ول تقديم طلب قرض، أو 

إص��دار بوليصة تأمني، أو املوافقة عىل االس��تئجار، وتكلفة الس��لع والخدمات املقّدرة عىل 

.)Lyon 2002( أساس املخاطر املتوقعة والقيمة بالنسبة لرشكة ما

إن قل��ق البعض، مبن فيهم Edith Ramirez )2013( رئيس��ة لجن��ة التجارة االتحادية 

)Federal Trade Commission( يف الوالي��ات املتحدة، يتمّثل يف مامرس��ة هذه الرشكات 

شكاًل من أشكال حتمية البيانات )Data Determinism( التي ال يجري فيها فقط تصنيف 

األفراد والحكم عليهم عىل أس��اس ما فعلوه، ولكن عىل التنبؤ مبا قد يفعلونه يف املس��تقبل 

باس��تخدام خوارزميات هي أبعد ما تكون عن الصحة والكامل، بحيث قد تحمل يف ثناياها 

تحي��زات تتعلق بالع��رق، واإلثنية، والجنس، والحياة الجنس��ية.  وحتى اآلن، فهم صناديق 

س��وداء تفتقر إىل الرقابة املجدية واإلجراءات امُلعالجة، وتستخدم بيانات منخفضة الجودة 

ع��ىل األغلب، ومن ثم تك��ون عرضة للخطأ )انظر أيضاً للفص��ل العارش(، وعالوة عىل ذلك 
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ف��إن هذه الرشكات تس��تخدم البيانات لغري األغ��راض التي تّم إنش��اؤها ألجلها، وبالتأكيد 

ليست ألغراض أولئك الذين تشري البيانات إليهم ومتثل ما قد يرغبون فيه، فالذين يتقدمون 

ببياناته��م للحص��ول عىل بطاق��ة والء املتجر ال يتوقع��ون بالرضورة أن يتم بي��ع بياناتهم 

واستخدامها ألغراض تتجاوز عالقتهم مع املتجر، وال يتوقعون استخدامها بطرق قد تعرضهم 

للعقاب واملحاسبة بعد ذلك )Ramirez 2013(.  وبينام يرحب بعض املستهلكني بالعروض 

الش��خصية من املتاجر أو اإلعالنات املوّجهة عىل املواق��ع اإللكرتونية، يعدها البعض اآلخر 

تطّفاًل واس��تغاللية )Singer 2012a(.  وعالوة عىل ذلك، ف��إن كنز البيانات التي قد يكون 

لها قيمة يف املستقبل كإجراء للمضاربة السوقية، هو انتهاك لقوانني الحّد من البيانات التي 

تنّص عىل وجوب اإلبقاء عىل البيانات محددة القيمة فقط )Raley 2013(.  وُيعد وس��طاء 

البيانات هدفاً رئيس��ياً للمجرمني العازمني عىل االحتي��ال ورسقة الهويات، وذلك بالنظر إىل 

حجم السجالت الشخصية الحساسة مثل األس��امء، والعناوين، وأرقام الهوية )مثل الضامن 

االجتامعي، وجواز الس��فر، ورخصة القيادة(، وأرقام بطاقات االئتامن املتوافرة لديهم.  ويف 

الواق��ع، فقد تابعت لجنة التجارة االتحادية )Federal Trade Commission- FTC( أكرث 

من أربعني قضية لخروقات أمنية خطرية للبيانات، أغلبها ضد وس��طاء البيانات، لفشلهم يف 

  .)Ramirez 2013( توفري ضامنات أمنية كافية عىل البيانات

ويف اآلونة األخرية، ويف أعقاب الخروقات األمنية والكش��ف عن صفقات بيع مش��بوهة 

واس��تخدام لبيانات حساس��ة )Dwoskin 2013(، جنباً إىل جنب مع الكش��ف عن برنامج 

بريزم التجسيس لوكالة األمن القومي )NSA PRISM( ووصول الحكومة إىل سجالت تجارية  

)Greenwald and MacAskill 2013(، إضافة لألخبار عن فضيحة قرصنة الهاتف العاملي 

http://www.levesoninquiry.( يف اململكة املتحدة )Leveson( واس��تجواب ليفينس��ون

org.uk(، فقد انصّب املزيد من االهتامم عىل وسطاء البيانات ومامرساتهم التجارية.  ففي 

أواخر عام 2012، اس��تدعت لجنة التجارة االتحادية تس��عة من وسطاء البيانات الكتشاف 

املزيد حول ماهية البيانات واملعلومات املس��تمدة منها التي يقومون بإنتاجها وجمعها عن 

الن��اس وكيفية توظيفهم هذه البيان��ات وطرق بيعها، وأصدرت تقري��راً يدعو للخصوصية 

عن��د التصميم )انظر الفصل العارش(، وخيارات مبس��طة، وقدر أكرب من الش��فافية )لجنة 

التج��ارة االتحادي��ة  Federal Trade Commission 2012(.  وع��الوة عىل ذلك، فقد تّم 
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تطبيق الضغط الس��يايس العتامد أنظمة أش��ّد رقابة وأكرث ش��فافية.  أما يف أوروبا، فيسعى 

قان��ون االتحاد األورويب الجدي��د لحامية البيانات لتنظيم كيفية اس��تخدام البيانات، ومنح 

املواطن��ني الحق يف الوص��ول إىل البيانات والتنازع عليها والحق يف تناس��يها وحذفها )انظر 

الفصل العارش(.  وسيعتمد مدى نجاح مثل هذه األعامل عىل إعادة تشكيل أعامل وسطاء 

البيان��ات والذي س��يحدثنا عنه الزمن الحق��اً، ويف غضون ذلك، هناك العديد من األس��ئلة 

املتعلقة بوس��طاء البيانات واألس��واق وآثارها عىل املواطنني واملس��تهلكني التي تحتاج إىل 

استكشاف لإجابة عنها )انظر الفصل السادس(.  

الخالصة:
ع��ىل الرغم من الدعوات املنمقة ملؤيدي البيانات الكب��رية وأولويات التمويل للوكاالت 

البحثي��ة، فإن البيانات الصغرية ستس��تمر بالبقاء باعتبارها عنرصاً حيوي��اً يف فضاء البحث 

العلم��ي، فدراس��ات البيانات الصغرية قد تكون مح��دودة يف الحجم، ومحصورة من حيث 

عيناتها وتنوعها، وثابتة، وغري مرنة مبجرد تنفيذها، ولكنها خدمت العلوم بشكل جيد حتى 

وقتن��ا الحارض ألنها مصممة خصيصاً للرد عىل أس��ئلة مركزة بإحكام.  وُيتيح إنتاج البيانات 

الصغرية، جنباً إىل جنب، مع أدوات التحليل الجيدة، للباحثني التنقيب الدقيق وبشكل فّعال 

يف مس��تويات محكمة من البيانات العالية الجودة م��ن أجل فهم العامل.  ويف املقابل، وكام 

نوقش يف الفصل الثامن، تسعى العديد من دراسات البيانات الكبرية إىل اإلجابة عن األسئلة 

التي ميكن اإلجابة عنها من البيانات املنتجة؛ فكام قيل:  الذيل اآلن هو الذي يهّز الكلب.

وم��ع ذلك، فمن الواض��ح أن رؤى وقيمة أكرب بكثري ميكن الحص��ول عليها من البيانات 

الصغرية من خالل توسيع نطاقها يف البنى التحتية للبيانات واالحتفاظ بها لألجيال القادمة.  

ويف ح��ني أن البيان��ات ولفرتات طويلة قد ُجمع��ت معاً، وجرى تخزينها وأرش��فتها، إال أن 

تطور التقنيات الرقمية قد غرّي بشكل جذري قدرتنا عىل إدارة، وتنظيم، ومعالجة، وتحليل، 

ومش��اركة، وإعادة اس��تخدام البيانات، وخاصة تلك البيانات الت��ي ولدت رقمية يف األصل،  

فق��د كانت البيانات الصغرية فيام س��بق نادرة ومقّيدة، ولكنها غدت متوافرة بش��كل أكرب 

وأكرث انفتاحاً )انظر الفصل الثالث(.  وبتوس��يع نطاق ه��ذه البيانات ميكن تحقيق جدوى 

اقتصادية وذلك فيام يتعلق بخدمات البيانات، وأدوات التحليل واملوارد الرتبوية، وتوظيف 
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البيانات يف اس��تخدامات جديدة، وإنتاج اكتشافات جديدة.  ونتيجة لذلك، ُيبذل اآلن جهد 

كبري إلنتاج البنى التحتية للبيانات يف جميع املجاالت األكادميية.  وهو الجهد الذي من شأنه 

أن ُيتيح بشكل أكرب بكثري البيانات للمجتمعات املعنية وأن ُيغرّي طبيعة عمل العلوم )انظر 

الفصل الثامن(.

ويتضح املدى الذي ميكن من خالله لهذا التوس��ع إنت��اج قيمة من خالل النمو الرسيع 

لقطاعي وساطة البيانات والتحليالت املصاحبة لها.  حيث ميكن لوسطاء البيانات، من خالل 

الجمع بني مخازن كبرية من البيانات الصغرية التي تحتفظ بها املؤسسات العامة والرشكات 

الخاص��ة ودمجها جنب��اً إىل جنب مع مجاالت تدفق البيانات الكب��رية، إنتاج مختلف أنواع 

امللفات التعريفية التفصيلية لألفراد واملجموعات والتي ميكن استخدامها لالستهداف املرّكز 

لألسواق، وتقييمها، وفرزها، مام يوفر معلومات ذات قيمة عالية للعمالء.  كام تكشف هذه 

املامرس��ات عن بعض القضايا واملخاطر الناجمة عن التوس��ع يف نطاق البيانات، وبالتحديد 

اس��تخدامها لغري األغراض التي ُجمعت ألجلها، وأمنها، والف��رص الجنائية يف حال تم رسقة 

البيان��ات، حي��ث مل ُيفهم أي من هذه القضايا واملخاطر بش��كل تام  حتى اآلن، مع ضعف 

الجانب التنظيمي واإلجراءات املضادة.

فهن��اك العرشات من األس��ئلة التي تتطلب اهتامماً بش��أن الدور املس��تقبيل وطبيعة 

دراس��ات البيانات الصغرية، وتوس��يع نطاق البيانات الصغرية إىل أشكال مختلفة من البنى 

التحتي��ة للبيانات واآلثار املرتتبة عليه��ا، والعواقب الناتجة عن حفظ البيانات والوس��اطة 

فيها عىل أس��اس الربح.  ومع ذلك، فمن الواضح أن التحليل النقدي للتغريات التي تحدث 

ليست مواكبة للتطورات التقنية والتجارية، فالواقع أنه حتى اآلن كان هناك عدد قليل من 

االنطباعات النقدية املبنية عىل أس��اس التفكري من خالل اآلليات والدالالت يف كيفية إنتاج 

البيانات الصغرية، وتوس��يع نطاقها واس��تخدامها، والتنظري ألدواتها - قواعد البيانات والبنى 

التحتية للبيانات - التي يتم اس��تخدامها لتنظيم وتبادل وتحلي��ل البيانات.  ونتيجة لذلك، 

هناك ن��درة يف املعرفة املتعلقة باألنظم��ة االجتامعية التقنية الناش��ئة واملعقدة التي يتم 

إنشاؤها، مع عدد قليل من دراسات الحالة املعمقة.  ومن ثم، يتضح أن هناك حاجة للكثري 

من البحث والتأمل لفهم البنى التحتية للبيانات يف جميع أشكالها.
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)Linked Data( والبيانات المرتبطة )Open Data( البيانات المفتوحة

بالنظ��ر إىل التكاليف والنفقات واملوارد املطلوبة إلنتاج مجموعات البيانات وقيمتها يف 

الكشف عن معلومات عن العامل من حولنا، فقد تّم بشكل عام تقييد الوصول إليها بطريقة 

أو بأخرى، فعىل س��بيل املثال ُيتاح الوصول للمستخدمني املسجلني املعتمدين فقط، أو من 

خالل املطالبة برسوم اشرتاك، أو عن طريق حرص الكيفية التي ميكن فيها استخدام البيانات 

بواسطة السياس��ات والرتاخيص.  وحتى عندما كانت مجموعات البيانات متاحة ومفتوحة 

نس��بياً، فقد كانت تتطلب معدات وأدوات متخصصة لفهمه��ا والوصول إليها، مثل أجهزة 

الحاس��ب، والربمجيات، واملهارات املتعلقة بطرق اإلحصاء ورسم الخرائط واملعرفة السياقية 

للحقل أو املوضوع الذي يجري التطرق إليه، مام يتعّدى بكثري قدرات عموم الناس.  ونتيجة 

لذلك، كانت البيانات واملعلومات املستمدة منها تقليدياً مغلقة إىل حّد كبري بطبيعتها – أي 

مقفل عليها داخل مؤسس��ة أو محفوظ أرشيفي.  ويف الواقع، فقد مثل عدم إتاحة الوصول 

إىل مجموعات البيانات التي ميكن أن تساعد يف اإلجابة عن أسئلة معينة مصدر إحباط عىل 

مدى قرون للباحثني، واملحللني، والصحفيني، ومنظامت املجتمع املدين.  

• ومن هذا املنطلق س��عت حركة البيانات املفتوح��ة لتحويل هذا الوضع جذريًّا، ليس 

فقط من خالل فتح البيانات وإتاحتها إلعادة استخدامها عىل نطاق أوسع فقط، ولكن أيضاً 

من خالل توفري أدوات بحثية سهلة االستخدام والتي ال تتطلب الحاجة إىل مهارات تحليلية 

متخصص��ة.  وُبنيت ه��ذه الحركة عىل ثالثة مب��ادئ هي:  االنفتاح، واملش��اركة، والتعاون 

)البيت األبيض White House 2009(؛ فمن خالل الشفافية، واملشاركة، والعمل معاً ميكن 

إدراك قيم��ة البيان��ات للمجتمع.  وتهدف الحركة إىل تحرير الق��درة عىل إنتاج املعلومات 

واملعرفة، بدالً من حرص إمكانية االس��تفادة من قوة البيانات عىل منتجيها أو أولئك الذين 

ميكنهم دفع مثن إتاحة الوصول إىل البيانات.  وقد تركز االهتامم، عىل وجه الخصوص، عىل 

فتح البيانات التي تّم إنتاجها من قبل أجهزة الدولة وغالباً ما يطلق عليها معلومات القطاع 
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الع��ام )Public Sector Information – PSI( أو البحوث املمولة من القطاع العام )انظر 

الفصل الثاين(، مع األخذ بالحسبان بأن هذه البحوث قد تم متويلها من قبل الخزينة العامة 

لفائ��دة عام��ة الناس، مع تركيز أقل عىل فت��ح البيانات التي تّم إنش��اؤها من قبل القطاع 

الخاص، والتي قد يكون لديها قيمة خاصة أكرب عند منتجيها عىل وجه الخصوص.  

وق��د تطورت حركة البيانات املفتوحة خالل العقدي��ن املاضيني، بالتزامن مع - ولكن مع 

 )Right to Information-RTI( فص��ل واضح إىل حّد كبري عن - حركة الح��ق يف املعلومات

املعنية باتخاذ قرارات الش��فافية وصنع السياس��ات من قبل الوكاالت واملعروفة أيضاً باس��م 

حرية املعلومات )Freedom of Information(، وحركتي املصدر املفتوح والعلوم املفتوحة 

املعنيتني بإعادة تشكيل الربمجيات والنرش إىل أشكال مفتوحة وشفافة فيام يتعلق بالرتخيص، 

وحقوق الطبع والنرش، وحقوق امللكية الفكرية.  فمنذ آواخر س��نة 2000م، اكتس��بت حركة 

البيان��ات املفتوح��ة مكان��ة بارزة وزخم ثابت بش��كل ملح��وظ، ابتداء م��ن حملة صحيفة 

Free Our Data" )www. -الغاردي��ان يف اململكة املتحدة تحت ُمس��مى" تخليص بياناتن��ا

theguardian.com/technology/free-ourdata(، ودع��وة منظم��ة التع��اون االقتصادي 

 )Organization for Economic Cooperation and Development  - OECD( والتنمية

حكوم��ات الدول األعض��اء لفتح بياناتها يف عام 2008 م، وإطالق الحكومة األمريكية يف العام 

2009 للموق��ع اإللك��رتوين )www.data.gov(، وهو موقع عىل ش��بكة اإلنرتنت ُصّمم لتوفري 

الوص��ول إىل مجموعات البيانات غري الحساس��ة والتاريخية التي تحتف��ظ بها أجهزة الدولة 

عىل مس��توى الواليات ومس��توى الحكومة الفيدرالية بالواليات املتح��دة األمريكية، وتطوير 

البيانات املرتبط��ة والرتويج ل� الويب ال��داليل )Semantic Web( كعنرص موّحد لتكنولوجيا 

االنرتنت يف املس��تقبل، والذي مُيك��ن البيانات املفتوحة والبيان��ات املرتبطة من أن تتصل يف 

الغالب بش��كل ط��ردي )Berners-Lee 2009(.  ومنذ ع��ام 2010 م، حذت حذوها عرشات 

 European Union-( ال��دول واملنظامت الدولية عىل س��بيل املثال، دول االتح��اد األورويب

 United Nations Development Programme-( وبرنام��ج األمم املتحدة اإلمن��ايئ ،)EU

UNDP( مام جعل اآلالف من مجموعات البيانات املقيدة س��ابقاً متاحة ومفتوحة بطبيعتها 

لالس��تخدام غري التجاري والتجاري )انظر DataRemixed 2013(.  وقد أس��هم يف مثل هذا 

التحّول يف املوقف مجموعات الضغط الدولية والوطنية املؤثرة مثل مؤسسة املعرفة املفتوحة 
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 ،)Sunlight Foundation( ومؤسس��ة ضوء الشمس )Open Knowledge Foundation(

ورافق��ه ضغ��ط من املجموعات وال��رشكات العاملة يف مجال االقتصاد املع��ريف، باإلضافة إىل 

كبار موظفي الخدمة املدنية املقتنعني بالحجج املستخدمة، وعرشات الجامعات املحلية التي 

تسعى لالستفادة من البيانات املدنية.  

ويف حني يتم عرض حجج حركة البيانات املفتوحة بطريقة بديهية، باس��تخدام مفردات 

االس��تعارة البالغية مثل الشفافية، واملساءلة، واملش��اركة، واالبتكار، والنمو االقتصادي، فإن 

االنفت��اح الرسيع للبيانات الحكومي��ة والعلمية مل يلق ترحيباً عاملي��اً.  فالواقع، أن العديد 

م��ن اآلثار االجتامعية والسياس��ية واالقتصادي��ة لفتح البيانات يجري حالياً الكش��ف عنها 

ومناقش��تها وانتقادها.  وعالوة عىل ذلك، وللمفارقة إىل ح��ّد ما، تعّزز نطاق ومدة حقوق 

امللكي��ة الفكرية عىل مدى نصف القرن املايض، مبعنى أن من��و حركة البيانات املفتوحة تّم 

بالتوازي م��ع زيادة يف حقوق امللكية الفكري��ة )Pollock 2006(، فاملقاومة التي واجهتها 

فكرة توفري حرية الوصول إىل البيانات العلمية نوقشت يف الفصل السابق، وسيتم يف القسم 

األخري من هذا الفصل مناقشة االنتقادات املوجهة لدعوى البيانات املفتوحة.  فبداية، ومع 

ذل��ك، يحّدد هذا الفصل خصائص البيانات املفتوح��ة والبيانات املرتبطة، ومختلف الطرق 

التي هيأت لقضية البيانات املفتوحة، واالقتصاديات املرتبطة بتقديم بيانات مفتوحة، وعىل 

الرغ��م م��ن أن فتح البيانات الحكومية ما يزال جزئياً، فليس هنالك ش��ّك يف أن تحّوالً كبرياً 

يحدث بشأن الكيفية التي تتم من خاللها عرض ومشاركة البيانات بشكل عام.

:)Open Data( البيانات المفتوحة
عند أحد املس��تويات، ُيعد تعريف مصطلح البيانات املفتوحة بسيط نسبياً، فقد حّدده 

بولوك )2006( عىل سبيل املثال كالتايل: »تكون البيانات مفتوحة إذا كان ألي شخص الحرية 

يف اس��تخدامها، وإعادة استخدامها، وإعادة نرشها – فقط رشط موافقتها ملتطلب إسنادها 

و/ أو مش��اركتها عىل حّد س��واء«.  ولكن هذا التعريف ُيلّمح إىل الطبيعة املتنوعة ملا ميكن 

أن يكون عليه املقصود من لفظة »الفتح« وكيف أنها ميكن أن تعني أشياء مختلفة بالنسبة 

ملختل��ف الوكاالت يف س��ياق حقوق امللكية الفكرية، فقد يش��ري االنفتاح  إىل االس��تخدام  

أو إع��ادة االس��تخدام، أو إعادة الصياغ��ة، أو إعادة التوزيع، أو إع��ادة النرش والتوزيع، أو 
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إع��ادة البيع، وقد يكون لكّل منها رشوط وأحكام تختص بها، فعىل س��بيل املثال قد يكون 
للمستخدم القدرة عىل اس��تخدام مجموعة البيانات بحرية مبوجب ترخيص، ولكن ذلك ال 
يعن��ي إمكانية إع��ادة التعامل مع هذه البيانات بهدف الربح التج��اري أو إعادة البيع، أو 
أي اس��تخدام قد يتطلب اإلس��ناد.  وبعبارة أخرى، قد يكون الوصول إىل مجموعة البيانات 
مفتوحاً، ولكن ليس بالرضورة أن يكون كل ما ميكن فعله مع البيانات املمكن الوصول إليها 
مفت��وح أيضاً.  ويف ح��االت أخرى، قد تحتفظ املنظامت ببياناته��ا وتتحكم بإتاحة الوصول 
إليها بنفسها، ولكنها تتيح بحرية البيانات الوصفية املتعلقة بها فقط، أو قد تسمح املنظمة 
لبعض املستخدمني بالوصول إىل البيانات، ولكنها ال متكنهم من إعادة نرشها إال إذا كان ذلك 

سيحقق قيمة مضافة لها وبدون الوصول إىل البيانات األولية األساسية.  

ومع ذلك، س��عت عدد من املنظامت إىل تحديد الخصائص املثالية للبيانات املفتوحة،  
عىل سبيل املثال يؤكد تعريف االنفتاح بأن العمل هو مفتوح إذا استوفت حالته يف النرش 
ال��رشوط املنصوص عليها يف الجدول رقم )1-3(، والتي تفرض بعض القيود عىل الوصول، 
واالس��تخدام، وإعادة الصياغة، وإعادة التوزيع  والنرش، وتش��جع كذلك بشكل نشط عىل 
االستخدام الربحي للبيانات املفتوحة دون أي تعويض مايل ملنشئ البيانات األصيل.  وباملثل، 
حّددت منظمة الحوكمة املفتوحة )OpenGovData( تس��عة مبادئ للبيانات املفتوحة 
تتع��دى مجرد منط التوزيع إىل النظر أيضاً يف طبيعة البيانات نفس��ها )انظر الجدول رقم  
2-3(.  وباإلضافة إىل هاتني املجموعتني من الرشوط / املبادئ، اقرتحت وكاالت أخرى مثل 
 Fitzgerald( والحكومة األسرتالية )OECD( )2008( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
2010( حاج��ة البيانات املفتوحة إىل أن تكون مصحوبة بقوائم األصول وآليات اكتش��اف 
البيانات، من أجل إصدار املؤرشات املتعلقة بجودة البيانات وموثوقيتها، واستخدام النامذج 
واملعاي��ري التي تتيح قابلية التش��غيل البيني للبيانات املفتوحة، وتوفري بنى تحتية س��هلة 
االس��تخدام للبيانات لتس��هيل النرش املنتظم وإيجاد مجموعات بيانات جديدة، باإلضافة 
إىل عدد من األدوات األساس��ية والتخصصية التي من شأنها أن ُتحسن االستخدام والتحليل 
للبيانات.  وُيعد ضامن التش��غيل البيني مهاًم بش��كل خاص ألنه يس��مح بربط مجموعات 
البيانات املختلفة، مام ُيس��هم يف بناء مجموعات بيانات جديدة أكرث تعقيداً واكتشاف رؤى 
جديدة )مؤسسة املعرفة املفتوحة Open Knowledge Foundation 2012(.  كام ال توجد 
قي��ود فيام يتعلق مبجاالت الرتكي��ز للبيانات املفتوحة – حيث ميك��ن أن تتعلق بأي مجال 
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من املج��االت االجتامعية، واالقتصادية،  والتجارية، والثقافية )وس��ائل اإلعالم واملكتبات 
والرتاث(، والبيئية، أو الظواهر العلمية - ولكن، بشكل عام، ينصب الرتكيز حتى اآلن عىل 
فتح البيانات التي تتصل بالسياس��ات العامة عالية املستوى ولها قيمة تجارية عند إعادة 

استخدام مثل البيانات املتعلقة باالقتصاد، والنقل، والبيانات الجغرافية.

جدول رقم )3-1( 

الخصائص املثالية للبيانات املفتوحة املتعلقة بتعريف االنفتاح

Access ينبغ��ي أن يكون العمل متاحاً مبجموعه ككل وبال تكلفة إعادة إتاحة الوصول

إنتاج تتجاوز املعقول كام ينبغي أن تتوفر بشكل مناسب قابل 

للتعديل

إعادة التوزيع 

Redistribution

 ينبغ��ي أن ال ُتقّي��د الرخص��ة أي طرف عن بي��ع العمل أو 

توزيعه  س��واء فيام يتعلق بالعمل نفسه أو كان ذلك العمل 

كج��زء من حزمة مرّكبة من أعامل من عّدة مصادر مختلفة.  

وينبغ��ي أن ال يتطلب الرتخيص إتاوة أو رس��وماً أخرى لهذا 

البيع أو التوزيع.

Reuse ينبغي أن يسمح الرتخيص بالتعديل عىل العمل وإجراء عمليات إعادة االستخدام  

االشتقاق منه ويسمح كذلك بتوزيع األعامل املشتقة وفقاً ألحكام 

العمل األصيل.  

 Absence غياب القيود التقنية

of technological restrictions

ينبغ��ي تقديم العمل ع��ىل الصورة التي ال يوج��د معها عقبات 

تقنية تحول دون استخدامه أو إعادة توزيعه.

Attribution ق��د ُيلزم الرتخي��ص اإلس��ناد إىل املس��اهمني واملبدعني للعمل اإلسناد

األصيل كرشط إلعادة التوزيع وإعادة االستخدام، وإذا تّم فرض 

هذا الرشط فينبغي أال تتطلب عملية اإلس��ناد إجراءات مرهقة 

وُمعقدة.
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Integrity من املمكن أن يشرتط الرتخيص حمل اإلصدارات املعّدلة للبيانات الصحة والنزاهة

أسامء تختلف عن العمل األصيل كرشط إلعادة توزيعها.

عدم التمييز ضد األشخاص أو 

املجموعات

 No discrimination against 

persons or groups

ينبغ��ي عدم متيي��ز الرتخيص ض��د أي ش��خص أو مجموعة من 

األشخاص وضامن إتاحة الوصول للجميع.

عدم التمييز ضد مجاالت معينة 

 No discrimination يف العمل

against fields of endeavor

ينبغي عدم تقييد أي شخص من االستفادة من العمل يف أي مجال 

معني.  عىل سبيل املثال، ال ينبغي تقييد العمل من استخدامه يف 

األعامل التجارية.  

 Distribution توزيع الرتخيص

 of licence

ينبغي تطبي��ق الحقوق املتعلقة بالعمل ع��ىل جميع الذين يتم 

إع��ادة توزيعه عليهم دون الحاجة لتنفيذ ترخيص إضايف من قبل 

تلك األطراف.

عدم تعيني الرتخيص عىل حزمة 

 Licence must not be أعامل

specific to a package

ينبغ��ي أن ال تعتمد الحقوق املتعلقة بالعمل عىل كونه جزءاً من 

حزمة معينة.

عدم تقييد الرتخيص توزيع 

 Licence must األعامل األخرى

 not restrict the distribution

of other works

ينبغ��ي أن ال يضع الرتخيص قي��وداً عىل األعامل األخرى التي يتم 

توزيعه��ا جنباً إىل جنب مع العمل املرخص.  عىل س��بيل املثال، 

ينبغ��ي أن ال يرّص الرتخيص عىل أن تكون كل األعامل املس��تمدة 

منه مفتوحة أيضاً.  

.http://opendefinition.org/od املصدر: مقتبس من
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جدول رقم )3-2( 

مبادئ منظمة الحوكمة املفتوحة للبيانات املفتوحة

يجب أن تكون البيانات كاملة

Data must be complete 

تكون كافة البيانات متاحة، مع مراعاة أحكام ورشوط 

الخصوصية، واألمن أو قيود الصالحيات.

يجب أن تكون البيانات أساسية )أولية(

 Data must be primary 

ُتنرش البيانات كام تّم جمعها من املصدر، مع أفضل 

مستوى ممكن من التفاصيل، وليست بأشكال مجملة أو 

معّدلة.

يجب أن تكون البيانات يف الوقت 

املناسب

Data must be timely

إتاحة البيانات يف أرسع وقت ممكن عند الحاجة لها 

للحفاظ عىل قيمة البيانات.

يجب أن تكون البيانات يف املتناول

Data must be accessible

إتاحة البيانات ألكرب عدد ممكن من املستخدمني وألوسع 

مجموعة من األغراض.

يجب أن تكون البيانات قابلة للمعالجة 

اآللية

Data must be machine-

processable

تنظم البيانات بشكل مناسب للسامح باملعالجة اآللية لها

يجب عدم متييز عملية الوصول

Access must be non-

discriminatory

تتوفر البيانات ألي أحد، مع عدم اشرتاط التسجيل.

يجب أن تكون صيغ البيانات غري 

مخصصة  امللكية

Data formats must be non-

proprietary

تتوفر البيانات يف صيغة ال يكون فيها سيطرة حرصية 

عليها ألي كيان.
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يجب أن يكون ترخيص البيانات مجانياً

Data must be licence-free

ال تخضع البيانات ألية أحكام يف حقوق التأليف والنرش 

وبراءات االخرتاع والعالمات التجارية.  وقد ُيسمح ببعض 

قيود الخصوصية واألمن والصالحيات املناسبة بحسب ما 

تفرضه الترشيعات األخرى.

يجب أن يكون االمتثال قاباًل للمراجعة 

وإعادة النظر

Compliance must be reviewable

يجب أن يتم تعيني شخص كضابط اتصال للرد عىل الناس 

الذين يحاولون استخدام البيانات أو تقديم شكاوى حول 

انتهاكات املبادئ الرئيسية. ويجب أن يكون هناك هيئة 

أخرى ذات اختصاص لتحديد ما إذا تم تطبيق املبادئ 

بشكل مناسب.

http://www.opengovdata.org املصدر: مقتبس من

وإىل حّد كبري، تعد هذه الخصائص املثالية البيانات املفتوحة ُمنتجاً، وليست خدمة.  ويف 

املقاب��ل، فقد ج��ادل )Gurstein )2013 حول الحاجة إىل إع��ادة التفكري بالبيانات املفتوحة 

كعملية خدمية )Service process(– بوصفها تفاعاًل وتنطوي عىل عالقة بني مزودي البيانات 

واملستخدم النهايئ.  فبالنسبة له، ال يكفي أن تكون البيانات ببساطة متاحة من قبل املنظامت 

إلعادة استخدامها،  بل ينبغي أن يكون فتح البيانات موّجهاً أكرث باعتباره خدمة، مع األخذ بعني 

االعتبار حاجات وتوقعات املس��تخدمني النهائيني منها، فهذه اإلعادة لصياغة املفاهيم تقرتح 

عىل أولئك الذين ينتجون البيانات املفتوحة اتباع طرقاً مختلفة إلدارة البيانات واملس��تخدمني 

النهائي��ني، كاآلثار املرتتبة ع��ىل قضايا إعادة تحديد املصدر الخاص بالبيانات.  فبالنس��بة له، 

يتطلب هذا النوع من النهج مش��اركة املس��تخدمني النهائيني يف التخطيط، والتطوير، وإدارة 

املش��اريع الجارية للبيانات املفتوحة، وكذلك استخدام مقاييس لتقييم مدى نجاح مثل هذه 

املش��اريع يف تعزيز الصالح العام، وهذا يتطلب برام��ج بناء القدرات الرامية إىل رفع مهارات 

املس��تخدمني ليكونوا قادرين عىل إدارة ومعالجة وتحليل البيانات بش��كل مناس��ب وفعال.  

ورغ��م أنه من الس��هل أن نتفق ع��ىل أنه ينبغي تس��ليم البيانات املفتوح��ة كخدمة، إال أن 

البيانات املفتوحة بطبيعتها ال تنتج دخاًل أو تنتج القليل مقابل متويل هذه الرتتيبات الخدمية 

فض��اًل عن التكاليف املتعلقة بفتح البيانات، فالواقع أن ذلك قد يكون من الطموح إال إذا تم 

تطوير مناذج متويل فعالة )كام نوقش أكرث بالكامل أدناه(.
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:)Linked Data( البيانات المرتبطة
تتمّثل فكرة البيانات املرتبطة بتحويل شبكة االنرتنت من شبكة الوثائق إىل شبكة البيانات 

 ،)Semantic web( )Berners-Lee 2009; P.  Miller, 2010( من خالل إنشاء الشبكة الداللية

أو ما اصطلح عليه Goddard and Byrne )2010( مبصطلح »املقروءة آلياً عىل شبكة اإلنرتنت«  

)Machine-Readable Web(.  وت��درك ه��ذه النظرة بأن كافة املعلوم��ات التي يتم تبادلها 

عىل اإلنرتنت تحتوي عىل تنوع غني للبيانات -  أس��امء، وعناوين، وتفاصيل املنتج، والحقائق، 

واألرق��ام، إىل آخ��ره.  ومع ذلك، ال يتم بالرضورة تحديد هذه البيانات رس��مياً عىل هذا النحو، 

كام أنها ليس��ت منتظمة رسمياً يف طريقة ميكن معها جمعها واستخدامها بسهولة، فالواقع، أن 

معظ��م وثائق ش��بكة اإلنرتنت غري منّظمة إىل حّد كبري يف طبيعته��ا.  ومن خالل ترميز الوثائق 

وهيكلتها باس��تخدام معرّفات فريدة واستخدام لغة التوصيف )Markup Language(، ميكن 

جعل البيانات التي تحتويها هذه الوثائق مرئية، ومتكني اآلخرين تلقائياً من دمجها، ومعالجتها، 

.)P.  Miller, 2010( وفهمها، وربطها مع البيانات األخرى ذات الصلة

Berners- ومن أجل متكني شبكة اإلنرتنت الداللية من أن تعمل كبيانات مرتبطة، بنّي

)Lee )2009 حاجة الوثائق املنش��ورة عىل ش��بكة اإلنرتنت للمواءم��ة مع أربعة توقعات 

س��لوكية.  أوالً، يجب تعريف الكائنات واملوارد ضمن كل وثيقة باس��تخدام لغة التوصيف 

املوسعة  )XML- Extensible Markup Language( وتسميتها بشكل واضح ال لبس فيه 

باس��تخدام معرّفات املوارد املوح��دة )Uniform Resource Identifiers -URIs(.  ثانياً، 

ينبغي اس��تخدام الهيكل الضمني لش��بكة اإلنرتنت لربط الوثائق واملعلومات )عىل سبيل 

املثال، استخدام معيار نقل النصوص التشعبية – أتش يت يت يب )HTTP( ومعرفات املوارد 

املوحدة )URIs( بحيث ميكن التنقيب يف األس��امء والبحث فيها(.  ثالثاً، تس��هيل اكتشاف 

املعلومات حول كائن مس��ّمى أو مورد )عىل سبيل املثال، عندما يقوم شخص بالبحث عن 

مع��رّف لكائن ما، ُتقّدم له معلومات مفيدة باس��تخدام معايري إط��ار عمل وصف املوارد 

)Resource Description Framework -RDF(.  فإط��ار عمل وصف املوارد هو وثيقة 

تفّص��ل وتص��ف طبيعة معرّفات امل��وارد ضمن نطاق ما وينبغي أن ُيح��ال كل معرّف إىل 

ه��ذه الوثيقة لتحصيل معلومات��ه )Goddard and Byrne 2010(.  ويضمن اس��تخدام 

هذه املعايري إطاراً مشرتكاً لجمع البيانات عرب اإلنرتنت، بدالً من اعتامد مجموعة كبرية من 
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األس��اليب املتعارضة )Dietrich 2012(.  رابعاً، توفري وصالت للربط بني الكائنات واملوارد 

ذات الصلة، إذا كانت معروفة، بحيث ميكن للمستخدمني اكتشاف املزيد من األشياء.

ومتّكن هذه التوقعات الس��لوكية من جعل الوثائق مقروءة آلياً وميكن معالجتها بحيث 

يكون التعرف عىل طبيعة الكائنات فيها ممكناً )عىل سبيل املثال، الواليات املتحدة هي بلد، 

وباراك أوباما هو شخص(، وإزالة الغموض عن املفاهيم )عىل سبيل املثال، مارس هو قطعة 

شوكوالتة، واملريخ )مارس( هو كوكب؛ أو أن باراك أوباما هو مؤلف وثيقة مقابل أن باراك 

أوباما هو موضوع وثيقة(، وإنشاء روابط وعالقات داخل البيانات )عىل سبيل املثال، باراك 

أوبام��ا هو رئيس الوالي��ات املتح��دة( )Goddard and Byrne 2010(.  وبهذه الطريقة، 

يصبح من املمكن لوثائق ش��بكة اإلنرتنت أن تكون قابلة للقراءة آلياً بحيث ال يقترص عمل 

برنامج القراءة عىل فهم املحتوى ولكن ميكنه أن يس��تمد أيضاً بيانات مش��تقة جديدة من 

.)Goddard and Byrne 2010( خالل االستدالل من املحتوى

وعندما ُتنرش الوثائق بهذه الطريقة، ميكن اس��تخالص املعلومات عىل ش��بكة اإلنرتنت 

وإع��ادة تقدميها كبيانات وربطها بطرق ال حرص لها اعتامداً عىل الغرض.  ولكن، وبحس��ب 

ما دّون )P.  Miller )2010 فإن »البيانات املرتبطة ميكن أن تكون بيانات مفتوحة، وميكن 

رب��ط البيانات املفتوحة، ولكن م��ن املمكن أيضاً للبيانات املرتبط��ة أن تحمل تراخيصاً أو 

غريها من القيود التي تحول دون اعتبارها مفتوحة«، أو إتاحة البيانات املفتوحة بطرق قد 

ال تجعل من السهل ربط بعضها ببعض.  وبشكل عام، فإن أي وثائق مرتبطة ليست متوافرة 

عىل ش��بكة اإلنرتنت أو تقع ضمن نطاق نظام اش��رتاك مدفوع ه��ي أيضاً بيانات مفتوحة 

بطبيعتها.  فبحس��ب ما ي��رى )Berners-Lee )2009، ينبغي أن تك��ون البيانات املفتوحة 

والبيانات املرتبطة متكافئة بش��كل مثايل، وإضافة لذلك فقد حدد خمس��ة مستويات ملثل 

ه��ذه البيانات، كل منها أكرث فائدة وقيمة تدريجيا )انظر الجدول رقم 3-3(.  وكان تطلعه 

إىل ما أس��امه بيانات الخمس��ة نجوم )املستوى الخامس( – ش��بكة داللية عاملة بالكامل.  

ولك��ن تجدر اإلش��ارة إىل أنه بالنس��بة إىل العديد من املنظامت، ف��إن مجرد الحصول عىل 

مستويات أعىل من املستوى األول ُيعّد إنجازاً، وكون املستوى الخامس بعيد املنال عنها دون 

عاملة ماهرة، وموارد إضافية، وأدوات جديدة.  
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الجدول )3-3( 

املستويات الخمسة للبيانات املفتوحة والبيانات املرتبطة

التكاليفالفوائد   الصورة / الشكل املستوى

يتم قفل البيانات يف البيانات متوافرة.غري مقروءة آليا1ً

الوثيقة ويصعب تحريرها 

الحقاً.

مقروءة آلياً ولكن بصيغة 2

حرصية )عىل سبيل املثال، 

ملف إكسل(.

ميكن تحليل البيانات 

باستخدام الربمجيات الحرصية 

/ االحتكارية؛ كام ميكن 

تصديرها إىل صيغ أخرى.

تعتمد عىل برامج حرصية 

للوصول إليها واستخدامها.

مقروءة آلياً باستخدام صيغ 3

عامة غري حرصية 

)عىل سبيل املثال، صيغة يس 

)CSV -إس يف

ميكن تحليل البيانات 

باستخدام أية حزمة 

برمجية.

هل البيانات عىل الشبكة، 

ليست البيانات عىل 

الشبكة، وليست مرتبطة 

بطبيعتها، ومن ثم هي 

معزولة.

مقروءة آلياً باستخدام صيغ 4

عامة غري حرصية واستخدام 

املعرفات ووصف املوارد 

)URIs and RDF(

ميكن الوصول إىل البيانات 

من أي مكان عىل شبكة 

اإلنرتنت، ومن السهل ربطها 

جنباً إىل جنب مع غريها من 

البيانات، وإمكانية وصلها 

باألدوات واملكتبات القامئة.

ميكن أن تزيد زمن تحضري 

البيانات وإدارة البيانات 

وتبادلها.

مقروءة آلياً باستخدام صيغ 5

عامة غري حرصية واستخدام 

املعرفات ووصف املوارد 

ومرتبطة بالبيانات والبيانات 

الوصفية األخرى

كام يف املستوى الرابع، 

ولكن تصبح البيانات أكرث 

اكتشافاً ومتنح املستخدمني 

وصوالً كاماًل إىل مخطط 

)أنطولوجيا( البيانات 

تحتاج إدارة فعالة للبيانات 

للحفاظ عىل الروابط 

الداخلة والخارجة.

.Michael Hausenblas بواسطة http://sstardata.inio  املصدر: معّدلة عن
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ْعَوى نحو البيانات المفتوحة: الدَّ
يف ح��ني كان ل��دى بعض البلدان، مث��ل الواليات املتحدة، تقلي��د عريق يف جعل بعض 

بيان��ات القطاع الع��ام متاحة بحرية، وخاص��ة البيانات ذات الفائدة العالي��ة مثل بيانات 

التعداد، ورسم الخرائط، والطقس، فإن إتاحة الوصول، يف بعض البلدان األخرى، يتّم بشكل 

ع��ام من خالل من��وذج تغطية التكاليف الذي يتيح البيانات مبقاب��ل مايل ومبوجب اتفاقية 

ترخيص معتمدة.  ففي اململكة املتحدة، تخضع الوثائق الحكومية لحقوق التأليف والنرش 

امللكي��ة )Crown Copyright( وُتحكم البيانات ذات الفائدة العالية بواس��طة الصناديق 

التجارية )عىل س��بيل املثال، بيانات الخرائط ضمن هيئة املسح الجغرافية، وبيانات أحوال 

الطقس يف مكتب األرصاد الجوية( التي تعمل بصفة كيانات احتكارية، وتتحكم يف الوصول 

إىل مجموعات بيانات رئيسية )Arthur and Cross 2006; Pollock 2006(.  وعىل مدى 

العقدي��ن املاضيني، تّم تجمي��ع مجموعة من الُحجج لبناء َدْعَوى إع��ادة صياغة دور هذه 

الصنادي��ق وفتح بيانات القطاع العام للجمهور.  وبصفة عامة، ميكن تقس��يم هذه الُحجج 

واالس��تحقاقات يف خمس��ة أش��كال، والتي ينظر إليها عىل أنها ذات فائدة لكل من حامل 

البيانات واملستخدم النهايئ.  

أوالًً:  حيث أن الكثري من البيانات يف إطار الهيئات العامة واملنظامت غري الحكومية تتعّلق 

بالعمليات التش��غيلية لتلك الهيئات، فهي توّفر وس��يلة ميكن من خاللها قياس مدى 

نجاح مختلف الربامج واألنش��طة الخاصة بها.  ول��ذا فإن فتح هذه البيانات للتدقيق 

والرقاب��ة العامة س��يجعل أعامل املنظمة وصنع القرار فيها تتمتع بالش��فافية وميكن 

 Janssen( اس��تخدامه لتعزيز املس��اءلة وتقييم القيمة الناتجة مقابل املال املستثمر

Gordon 2013 ;2012(.  وقد تزايدت أهمية هذه الش��فافية واملساءلة يف الخطاب 

العام يف عرص سياس��ات التقش��ف ومحدودية املوارد، ويف س��ياق املناقشات الجارية 

حول املشرتيات، والهدر، والعجز الظاهر يف الخدمات العامة.

ثانياً:  يس��مح إتاحة الوصول للمس��تخدمني النهائيني لبيانات املنظمة، عىل زعم البعض، 

برفع مس��توى الوعي حيال القضايا املثارة، مام يس��ّهل االختي��ار وصنع القرار فيام 

يتعلق بالخدمات العامة، ويش��جع عىل املش��اركة الفاعلة والواعية يف املجال العام 
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)Janssen 2012; Yiu 2012(.  وعالوة عىل ذلك، فإن إتاحة الوصول للمس��تخدمني 

النهائيني لبيانات املنظمة يعّزز املواطنة الفاعلة واملش��اركة السياس��ية يف تش��كيل 

  .)Huijboom and Van der Broek 2011( كيفي��ة أداء وتنظيم الحك��م املح��يّل

وهذه، بدورها، تش��ّجع االبتكار االجتامعي، وتعم��ل عىل تعزيز العالقات بني أفراد 

املجتمع، ورفع مس��توى النقاش العام )Yiu 2012(، ونتيج��ة لذلك، متّكن البيانات 

املفتوحة من بناء الدميوقراطية القامئة عىل املشاركة.

ثالثاً:  يش��ّجع فتح البيانات حول املنظمة وأدائها عىل اس��تخدامها هذه البيانات لالستفادة 

يف تحس��ني الكفاءة التش��غيلية واإلنتاجية من خالل املراقبة واتخاذ القرارات باألدلة 

والبّين��ات املثبت��ة.  وعالوة عىل ذل��ك، تحصل وحدات األعامل داخل املؤسس��ة عىل 

ح��ق الوصول إىل البيانات وإمكانية اس��تخدامها عرب املنظم��ة بكاملها، مام يؤدي إىل 

 Northcutt 2012;( رؤى ومع��ارف جدي��دة ومزيد من التفكري املش��رتك والكف��اءة

Verwayen et al.  2011(.  وإضاف��ة لذلك، فإنه ميكنهم اكتس��اب مالحظات وردود 

قّيمة وتلّقي النصح واملشورة من الوكاالت الخارجية التي تقوم باستخدامها، وتحليلها، 

وتفس��ريها، مام يرفع من مس��توى الجودة، والنزاهة، والفائدة من البيانات.  وتؤدي 

ه��ذه التحليالت الداخلية والخارجية إىل تعزيز الحوكم��ة التنظيمية وإدارة املجتمع 

عىل نطاق أوس��ع، عىل س��بيل املثال التصدي للغش والتزوي��ر والجرائم األخرى من 

خالل إنش��اء خدمات أكرث فعالية )Huijboom and Van der Broek 2011(.  كام 

أنها متكن من الرصد والتقييم املس��تمرين ألثر السياسات والربامج الجديدة )مؤسسة 

.)Open Knowledge Foundation 2012 املعرفة املفتوحة

رابعاً:  مُيّكن توفري البيانات املفتوحة من إثراء العالمة املميزة، فإتاحة البيانات بحرية يرفع 

من ش��أن املنظم��ة، ويدّلل عىل ريادتها، وروح املبادرة فيه��ا، ويخدم مهمتها العامة، 

ويزيد مس��توى االتصال والتفاعل مع العمالء، واملس��تخدمني النهائيني ويقود التوجه 

إىل الخدم��ات املؤسس��ية )Verwayen et al.  2011(، ويف املقاب��ل، يبني هذا الثقة 

والسمعة، ويعمل عىل تكوين انطباع عن املعايري الفاضلة للمؤسسة.  
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خامساً:  بينام متتلك بعض مجموعات البيانات املنشئة والقامئة يف العلن  قيمة اقتصادية هامشية، 

عىل س��بيل املثال تلك املتعلقة بالرتاث الثقايف، فإن الكثري من مجموعات البيانات األخرى 

لديها قيمة تجارية كبرية.  وميكن اس��تخدام البيانات التي تّم إنش��اؤها علناً إلضافة قيمة 

إىل البيانات التجارية القامئة، وإنش��اء تطبيقات وخدمات جديدة ومن ثم أسواقاً جديدة، 

وتحس��ني املعرفة واتخاذ القرارات لألعامل )Janssen 2012; Yiu 2012(.  ولذا فليس من 

املس��تغرب عندئذ حرص املصالح الصناعية عىل الدع��وة لفتح البيانات امُلنتجة علناً إلعادة 

اس��تخدامها يف القط��اع التجاري، وخاصة البيان��ات التي طاملا ُعرف��ت باحتوائها وإمكانية 

إنش��ائها لقيمة كتل��ك التي ُتدار من قبل صناديق تداول القطاع العام )عىل س��بيل املثال، 

بيانات الخرائط(.  فهناك من يزعم بأن تقييد الوصول إىل البيانات العامة، والتي تّم إنشاؤها 

م��ن أجل املصلحة العامة، يخنق االبت��كار ويعمل عىل فقدان وزن مميت لالقتصاد؛ أي أن 

حرص استخدامها فقط ملن لهم القدرة عىل تحّمل تكلفتها، هو تسعري إلخراج اآلخرين من 

السوق )Pollock 2006; Yiu 2012(.  ولذا فإن االستثامر العام يف إنتاج البيانات مل يستغل 

بالش��كل املناس��ب كام تم فقدان العديد من الفرص التي من ش��أنها أن تضفي قيمة عىل 

نش��اطات القطاع الخاص )Yiu 2012(.  وإضافة إىل ذلك، ُفقد تأثري االرتفاع عىل االقتصاد 

  .)Northcutt 2012( الشامل نتيجة فقدان القيمة الناتجة عن فتح البيانات العامة

وتتفاوت كيفية احتس��اب أوزان هذه الحجج الخمس عندما يتم تقدميها عرب السلطات 

القضائية والس��ياقات املختلفة؛ ومع ذلك، فهي تشّكل مجتمعة نظاماً ذا منطق قوي حّقق 

نجاحاً ملحوظاً يف إقناع املنظامت لفتح البيانات الخاصة بها، ألسباب ليس أقلها أنها تتوافق 

مع العمليات الجديدة للخصخصة )Newliberalism( التي تعزز تسويق الخدمات العامة 

)Bates 2012(.  ويف الواق��ع، ف��إن املحرك للحجج املتعلقة بفت��ح البيانات يف الغالب هي 

املصالح السياسية والتجارية التي تهدف إىل دفع املؤسسات العامة واملنظامت غري الحكومية 

للحصول عىل وصول إىل سلعة مثينة، بدالً من السعي لتحدي مفهوم امللكية الفكرية يف حّد 

.)Verwayen et al.  2011( ذاتها

يف املقابل، ومام ال يثري الدهش��ة يف هذا الس��ياق، أن الحجج والدعاوى لقطاع األعامل 

إلتاحة بياناتها بحرية إلعادة اس��تخدامها عىل نطاق أوس��ع مل يج��ر تطويرها والرتويج لها 
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عىل نحو كاف.  ومع ذلك، فإن العديد من الحجج نفس��ها لفتح بيانات القطاع العام تصلح 

لبيان��ات األعامل أيضاً، أو عىل األقل عنارص مخت��ارة من هذه البيانات.  ففتح البيانات من 

ش��أنه أن ميكن الرشكات من االس��تفادة من التحليل والرؤى التي تنتج بواس��طة الغري من 

املس��تخدمني النهائيني، والجمع بني البيان��ات ومجاميع البيانات األخ��رى التي تعمل عىل 

إثرائه��م بطرق مثمرة، وتعزي��ز التعاون مع الرشكاء واملوردين م��ام يصنع فعالية يف مجال 

الخدمات اللوجستية واملنتجات الجديدة، وبناء عالقة مع العمالء تساعد عىل توسيع قاعدة 

العم��الء وتعزيز امللف التعريفي للرشكة وس��معتها )Deloitte 2012(.  وعالوة عىل ذلك، 

فإنها قد تس��اعد عىل تطوي��ر الرشاكات بني القطاعني العام والخاص، ويف هذا الس��ياق تّم 

اعت��امد نهج االبتكار املفتوح، والذي حقق نجاحاً فيام يتعلق بالربمجيات املفتوحة، والعمل 

عىل مبدأ أن تقاس��م املوارد س��ينتج املزيد من القيمة التجارية دون الحرص عىل اكتنازها 

بغ��رية والتح��رز عليها.  ففي الحاالت التي تلقت الرشكات الخاصة أمواالً عامة للمس��اعدة 

يف البح��ث والتطوير، ميكن إقامة َدْعَوى ع��ىل أن أي بيانات تنتج عن مثل هذه املحاوالت 

ينبغي أن تكون مفتوحة إما بش��كل كامل وإما بش��كل انتقايئ كوس��يلة إلنتاج سلعة عامة 

ملثل هذا االستثامر.  

اقتصاديات البيانات المفتوحة:
هن��اك عدد من العوامل الكابحة / املثبطة لفت��ح البيانات، فبعض هذه العوامل تتصل 

باملخاوف املتعلقة بقضايا الضامن واملسؤولية، واملخاوف بشأن الخصوصية واألمن، والحرج 

املحتم��ل عىل جودة البيان��ات أو مداها، والكف��اءة الفنية لبناء واجهات مناس��بة لربمجة 

التطبيق��ات )Applications Programming Interfaces- APIs( وإدارة البنية التحتية.  

وحت��ى اآلن، فاألمر األكرث إثارة للقلق، مع ذلك، هو الش��أن املايل.  فالبيانات قد تكون غري 

متنازع��ة بطبيعتها، مام يعني أنه من املمكن توزيعها بتكلفة هامش��ية، نظرياً عىل األقل، 

ولكن ينبغي الدفع مقابل النس��خة األولية جنباً إىل جنب مع إدارة البيانات القامئة وخدمة 

العم��الء )Pollock 2006(.  وع��ىل هذا النحو، ق��د متثل البيانات املفتوحة م��ورداً مجانياً 

للمستخدمني النهائيني، ولكن إنتاجها ومشاركتها واملحافظة عليها هي بالتأكيد ليست دون 

تكلف��ة معتربة )خصوصاً فيام يتعلق بالتقنيات املناس��بة واملوظفني املهرة(.  ففي كثري من 
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الحاالت، كانت هذه البيانات أيضاً مصدراً رئيس��ياً للدخ��ل للمنظامت، ويف حالة الرشكات 

ميزة تنافس��ية.  زمن ثم يرتكز الس��ؤال األسايس حول كيفية متويل مش��اريع فتح البيانات 

عىل نحو مس��تدام يف ظل عدم وجود مصادر الدخ��ل املبارش لها.  ولذا هناك وجهان لهذه 

املعضلة يف التمويل: فمن ناحية هناك التمويل الالزم من قبل الدولة إلنتاج البيانات وجعلها 

مفتوحة.  ومن ناحية أخرى هناك التمويل للحفاظ عىل املبادرات التي يقودها املواطنون، 

والذي يعتمد عىل العمل التطوعي واملنح، ومناذج األعامل التي من ش��أنها متكني الرشكات 

التي تستخدم البيانات املفتوحة من االزدهار والتطور.  

ويختلف متويل خدمات البيانات الحكومية بني البلدان والوكاالت، ففي كثري من الحاالت، 

ُتف��رض الرضائب إلنتاج ومعالجة البيانات.  ولكن يف بعض النظم القانونية والحاالت، تكون 

خدمات البيانات معقدة بس��بب أربعة عوام��ل: األول، أن إجراءها يتم بالتعاقد عليها مع 

أط��راف ثالثة إلدارتها وتش��غيلها بالنيابة ع��ن الدولة، حيث يضيف الط��رف الثالث قيمة 

مخصصة احتكارية أو يجعل البيانات متاحة مقابل رس��م مايل.  وقد حدث هذا مؤخراً مع 

الرم��وز الربيدية األيرلندية املرتقبة التي س��يتم إدارتها من قبل إح��دى الرشكات نيابة عن 

الدولة وستمول هذه العملية من خالل بيع وترخيص البيانات.  الثاين، أن البائعني اآلخرين 

يتكتلون بنشاط يف سبيل وقف تقديم البيانات املفتوحة ألنه يدمر منوذج أعاملهم.  ثالثاً، أن 

بعض أجهزة الدولة تعمل باعتبارها صناديق تداول تجارية، فهي ال تحصل عىل كل متويلها 

من عائدات الرضائب، ولكن جزءاً كبرياً من دخلها قائم عىل بيع البيانات.  فهيئة املس��احة 

األيرلندية، عىل سبيل املثال، تعمل بهذه الطريقة كون أقل من نصف دخلها يأيت مبارشة من 

الدولة يف شكل إعانة، ومن املسّلم به أن بعض هذه الدفعات التي تتلقاها تأيت من وكاالت 

حكومية أخرى، ولكنها تأيت أيضاً من املؤسس��ات الخاصة وعمليات الرشاء الفردية.  فإتاحة 

جمي��ع البيان��ات الخاصة بها مجاناً يق��ّوض قدرتها عىل العمل ومتوي��ل الخدمات الجارية 

له��ا.  رابع��اً، أن جعل البيانات مفتوحة ال يتمثل بنرشها يف ش��كل مح��ّدد من قبل الدولة 

فق��ط.  فالكث��ري من البيانات تحتاج إىل إع��ادة توظيفها وتنس��يقها لتمكينها من أن تكون 

مفتوحة )عىل س��بيل املثال، إبهام املصدر له��ا، وتجميعها( ووضع أنظمة جديدة يف املكان 

املناس��ب لتحقيق هذا الهدف.  وهذه ليس��ت عملية هّينة، ويف أوقات التقش��ف وخفض 

النفق��ات يعني هذا إع��ادة تخصيص التمويل لتغطية مثن ه��ذا العمل، الذي هو رضوري 
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أيض��اً للخدمات األساس��ية.  وتعني ه��ذه التعقيدات األربع��ة أن الترصيحات، يف كثري من 

األحي��ان، ب��أن جميع بيانات الدولة قد تّم بالفعل تغطي��ة ُكَلِفها من خالل فرض الرضائب، 

وأنه ينبغي أن تكون متاحة  بحرية، هي ليس��ت بس��يطة كام ُيراد لها أن تكون.  أما فيام 

يتعل��ق باملبادرات التي يقودها املواطنون، فهذه أيضاً لديها تكاليف فيام يتعلق بالتوظيف 

واملع��دات والخدمات إذا ُأريد لها أن تكون مس��تدامة عىل امل��دى الطويل.  فكيفية تأمني 

هذه املوارد خارج نطاق العمل التطوعي والهدايا ُتش��كل تحدياً صعباً.  حيث تعتمد هذه 

املنظ��امت، يف الوقت الحارض، إىل حد كبري عىل التربع��ات الخريية ومتويل الدولة، والتي ال 

يحم��ل أّياً منها ضامنات للتجديد واالس��تمرار.  ومن ثم، فمن النتائج املحتملة املرتتبة عىل 

التخفيض��ات أو التقلبات يف القاعدة املالية لخدمات البيانات املفتوحة االنخفاض يف جودة 

.)Pollock 2006( البيانات، وبط ء االستجابة، واالبتكار، واألداء العام

وعموماً ُيجادل الدعاة للبيانات املفتوحة بأن الخيار األفضل لتأمني قاعدة مالية مستقرة 

للبيان��ات املفتوحة من داخل الدولة وخارجها هوعن طري��ق اإلعانات الحكومية املبارشة 

لتكاليفها.  ويرى أنصار هذا النهج أن زيادة اإلنفاق العام يعّوض يف أربع طرق: األوىل، أن 

إتاح��ة الوصول املبارش إىل البيان��ات يحّد من بعض التكاليف التي يتكّبدها املنتجون، مثل 

التوظيف املطلوب للتس��ويق، واملبيعات، والتواصل مع العم��الء، ومراقبة رشوط وأحكام 

الرتخي��ص )Pollock 2006(.  الثاني��ة، أن��ه ميكن للنموذج املفتوح االس��تفادة من العمل 

اإلضايف الحر واالبتكار من جموع املس��تخدمني التي تضي��ف قيمة معتربة إىل مجموعات 

البيانات وللمنظامت من ناحية جودة البيانات، وتحليلها، واملعرفة املس��تمدة، واملنتجات 

 de Vries et al.  2011;( الجدي��دة واالبتكارات، والعالقات والرشاكات  التجارية الجديدة

Houghton 2011(.  الثالثة، أن البيانات املفتوحة تنتج قيم فائضة متنوعة للمستهلكني، كام 

توّلد سلعاً عامة مهمة تستحق استثامر النفقات العامة فيها )Pollock 2009(.  الرابعة، أن 

البيانات املفتوحة تؤدي إىل منتجات مبتكرة جديدة من شأنها إنشاء أسواق جديدة، وهذا 

بدوره س��وف ينتج مداخيل للرشكات وإيرادات رضيبية إضافية.  وستكون هذه اإليرادات 

الرضيبية فائضة عن التكاليف الحكومية اإلضافية يف فتح البيانات، وبعبارة أخرى فإن نهج 

التكلفة الصفرية أو الهامش��ية هي أكرث فائدة عىل املدى الطويل من إسرتاتيجيات تغطية 

  .)European Commission 2012 التكاليف واسرتدادها )املفوضية األوروبية
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ولذا، ُيعتقد أن فتح البيانات ينطوي عىل إمكانية إيجاد عدة عرشات املليارات من اليورو 

 Open Knowledge س��نوياً يف منطقة االتحاد األورويب وحدها )مؤسسة املعرفة املفتوحة

Foundation 2012(.  وم��ن األمثل��ة املس��تخدمة لدعم هذا االعتقاد ه��و قرار الواليات 

 Pollock( املتح��دة بإتاحة بيانات نظام تحديد املواقع العاملي��ة والطقس للجمهور بحرية

de Vries et al.  2011 ;2006(.  حي��ث يدعم كل منها صناعات مبليارات الدوالرات والتي 

توّلد إيرادات رضيبية كبرية وتوّظف أعداداً كبرية من العامل.  وقد قّدرت اإليكونوميس��ت 

)The Economist( يف الع��ام 2013م ب��أن ثالثة ماليني وظيفة يف الواليات املتحدة وحدها 

تعتم��د عىل نظام تحديد املواق��ع.  فلو أن أحداً قارن اس��تخدام بيانات الطقس العامة يف 

الواليات املتحدة وأوروبا، فهناك فرق شاسع يف استخدامها وإنتاج قيمة مضافة عنها، حيث 

يش��ري )Pollock )2006 إىل أنه يف حني " تس��اوي االقتصادين تقريباً يف الحجم، فإن صناعة 

أحوال الطقس التجارية يف الواليات املتحدة هي أكرب بعرش مرات من نظريتها يف أوروبا كام 

أن صناعة إدارة مخاطر الطقس الوليدة هي أكرب مبائة مرة منها يف أوروبا".  وبعبارة أخرى، 

تّم اس��تخدام البيانات العامة املتاحة علناً باملّجان أو بقيمتها الهامشية بطرق أنتجت عنها 

قيمة إضافية كبرية.  فأسواق البيانات املفتوحة تتعلق عىل حد سواء بأغراض مرتفعة )وهي 

قاعدة صغرية من العمالء الذين يدفعون رسوماً كبرية لقيمة مضافة عالية؛ عىل سبيل املثال، 

املستهدفني بشكل كبري بالتنبؤات الجوية(، وأغراض منخفضة )وهي تستهدف أعداداً كبرية 

من املس��تخدمني طلباً لقيمة مضافة منخفضة حيث الخدمة مجانية، مدعومة من إيرادات 

اإلعالن��ات؛ عىل س��بيل املثال، تطبيقات حركة امل��رور( )de Vries et al.  2011(.  ويتضح 

التأث��ري املحتمل لفتح بيان��ات القطاع العام يف أوروبا من خالل دراس��ة أجريت عىل واحد 

وعرشين مرشوعاً للبيان��ات املفتوحة يف عرشة بلدان والتي وجدت أن االنتقال إىل التكلفة 

الصفرية أو الهامش��ية لتكلفة العمليات التشغيلية زادت عدد املستخدمني ما بني ألف إىل 

عرشة آالف يف املائة، كام جذبت العديد من األنواع الجديدة من املس��تخدمني، وال س��يام 

ال��رشكات الصغرية واملتوس��طة )de Vries et al.  2011(.  وهذا يفصح عن أنه عىل الرغم 

من أن هناك بعض املكاس��ب الكبرية، فقد بنّي )Eaves )2013 أن غالبية اإليرادات الناشئة 

ستنتج عن سلسلة طويلة من االدخار والكفاءة والزيادة املتواضعة من التدوير.
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وع��ىل الرغم من هذه الحجج، مل يصدر عن هيئة املحلفني حكم قاطع حول ما إذا كان 

فتح جميع بيانات القطاع العام ممكناً اقتصادياً وبشكل مستدام، وخاصة يف املدى القصري.  

فهنال��ك بالتأكيد حالة تتعلق ب��أن البيانات املفتوحة من املمكن تس��ويقها، مام يؤدي إىل 

منتجات عالية ومنخفضة املس��توى والت��ي ميكن بالتأكيد أن تنتج مص��ادر للدخل وفرص 

العم��ل.  وم��ع ذلك، وكام بنّي )de Vries et al.  )2011، فإن متوس��ط ما يكس��به مطورو 

التطبيقات من مبيعاتها س��نوياً ليس س��وى ثالثة آالف دوالر فقط، مع األخذ بالحسبان أن 

مثان��ني باملائة من تطبيقات األندرويد املدفوعة يتّم تنزيله��ا  أقل من مئة مرة.  وباإلضافة 

 )MyCityWay( إىل ذل��ك، فقد الحظوا أنه حتى التطبيقات الناجحة مثل ماي س��يتي واي

التي تّم تحميلها أربعني مليون مرة، مل تنتج أرباحاً بعد.  وبدالً من ذلك، يس��تثمر أصحاب 

رؤوس األم��وال يف مش��اريع محتمل��ة الربح مع الحاجة إىل منوذج مس��تدام لألعامل.  وقد 

يكون من الجيد أن يستغرق األمر وقتاً لتطوير ابتكارات وأسواق جديدة؛ فعىل سبيل املثال، 

اس��تغرقت الصناعات القامئة عىل نظم تحديد املواقع س��نوات عديدة لتزدهر وتنضج بعد 

قرار جعل البيانات متاحة علناً والذي اتخذ يف العام 1984م.  كام قد يكون الحال أن بعض 

البيانات لها قيمة كبرية جداً ولكن دون جدوى اقتصادية، مام يستوجب عادة عدم استمرار 

إعانتها مالياً إذا أريد لها أن تبقى مفتوحة بطبيعتها.  

ويف ظل غياب طرح االكتتابات الحكومية العامة لجميع التكاليف املتعلقة بفتح البيانات 

الخاصة بها، يجري النظر يف حلول متويلية محتملة أخرى وال س��يام مناذج األعامل املختلفة.  

فق��د ب��ني )Ferro and Osella )2013 مثانية مناذج مختلفة لتس��تخدم، أو قد تس��تخدم 

لتمويل مبادرات البيانات املفتوحة )انظر الجدول 4-3(.  وال تس��تبعد بعض هذه النامذج 

املختلفة بعضاً.  يف حني تعمل مناذج شبه – مفتوحة أخرى عىل توفري البيانات مجاناً إلعادة 

االس��تخدام غري التجاري، وإلزام معيدي االستخدام لألغراض الربحية بدفع مقابل مادي، أو 

الدخ��ول يف رشاكات بني القطاعني العام والخ��اص حيث يزّود القطاع العام البيانات وتقّدم 

ال��رشكات الخاصة التموي��ل والخدمات املضافة إلتاحة الوصول وحقوق إعادة االس��تخدام 

)OECD 2008(.  ويف من��وذج آخ��ر، ميكن بن��اء تحالف ميتلك مجموع��ة البيانات، وفرق 

العمل، واملوارد، واألدوات، ويس��هل بناء القدرات، ولكن يتقاىض رسوم العضوية من أعضاء 

التحال��ف لتغطية الخدمات ذات القيمة املضافة املش��رتكة.  ويتوقف اعتامد أي منوذج، أو 
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مجموعة من النامذج، عىل املجموعة املس��تهدفة لتحّمل تكلف��ة إنتاج وصيانة البيانات – 

املستخدمني، املحّدثني / البائعني او الحكومة - وإذا كانت املنظمة تسعى السرتداد التكاليف 

كاملة أو جزء هامشياً منها، أو حتى قيمة  أكرب من التكاليف الكاملة التي ميكن استثامرها 

.)Pollock 2009; Ferro and Osella 2013( مرة أخرى يف الخدمة

الجدول )3-4(

مناذج التمويل ملبادرات البيانات املفتوحة 

الوصفالنموذج 

امُلنتج املميز / خدمة

 Premium product / service

تقّدم للمستخدمني النهائيني منتجاً عالياً املستوى أو الخدمات 

التي تضيف قيمة إىل البيانات )عىل سبيل املثال، البيانات 

املشتقة، األدوات والتحليل( مبقابل مادي، كدفعة مقطوعة 

ثابتة، أو رسوماً متكررة، أو الدفع - مقابل - االستخدام، ودون 

استخدام حقوق احتكارية.  وهذا يتيح ملنتج البيانات الحصول 

عىل مزايا املبادرة والسبق يف مجال تسويق وبيع السلع 

التكميلية.

املنتج املجاين / خدمة

 Freemium product / service

تقّدم للمستخدمني النهائيني مجموعة متدرجة من الخيارات، 

متضمناً ذلك خياراً مجانياً يشمل عنارص أساسية )عىل سبيل 

املثال، ميزات محدودة أو عينات من مجموعات البيانات(، 

مع خيارات أكرث تقدماً تحقق قيمة مضافة مبقابل رسم مايل.  

تفتح املنتج / الخدمة عىل سوق أكرب اتساعاً وأكرث شعبية 

واملزيد من االستخدام العريض املمتد، مع االحتفاظ بالخدمات 

/ املنتجات املدفوعة، عالية املستوى، املتاحة للمستخدمني 

األكرث تخصصاً.  

املنتجات مفتوحة املصدر 

 Open source

تقّدم منتجات / خدمات للمستخدمني النهائيني مجاناً دون 

مقابل، حيث ُتدعم من خالل سبل التمويل األساسية األخرى 

أو غريها من املنتجات / الخدمات.
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منوذج الهدية الرتويجية )البنى 

التحتية عىل نسق ماكنة الحالقة 

والشفرات(

 Infrastructural razor and

 blades

يعرض املنتج او الخدمة ابتداء باملجان أو بقيمة مخّفضة 

)ماكنة الحالقة( مام يشّجع عىل املتابعة باالستخدام املدفوع 

مبقابل )الشفرات(.  وقد يكون إتاحة الوصول إىل واجهات 

برمجة التطبيقات باملجان، ولكن يكّلف هذا االستخدام 

املحوسب املستخدمني عىل منوذج دفع املستحقات أوالً بأول 

)بحسب االستخدام(، مع دعم هذا النموذج األخري )الشفرات( 

للنموذج األول )ماكنة الحالقة(.  

املنصة املوجهة بالطلب

 Demand-oriented platform

تقّدم خدمات ذات قيمة مضافة عن طريق تنظيف، وتكرير، 

وتوحيد، وربط البيانات مام يوّفر مجموعة قياسية من 

األدوات التحليلية، وإتاحتها من خالل متجر شامل )متجر 

الشباك الواحد( وتحميل املستخدمني التكلفة من خالل 

التسعري املجاين او املميز )تتصاعد تدريجياً بخيارات 1 و2 

الكتساب الكفاءة(.

املنصة املوجهة بالتزويد

 Supply-oriented platform

ُيعطى مطورو الربمجيات حرية الوصول إىل البيانات إلنشاء 

الخدمات واملنتجات التي ميكنهم بيعها إىل هيئات القطاع 

العام، والتي ميكنها بدورها أن تجعلها متاحة لآلخرين من 

خالل منوذج املنتجات املجانية.

التوزيع املجاين مع اإلعالن

\Free with advertising

ُتقّدم املنتجات / الخدمات مجاناً، ولكن يتلقى املستخدمون 

إعالناً عند استخدام املنتج / الخدمة )املدرّة للدخل( أو 

تقّدم املنتجات / الخدمات من قبل رشكات مختلفة وتوصف 

بالعالمات التجارية لها لتشجيع استخدام منتجاتها وخدماتها 

األخرى )الدعم املتبادل(.

تطوير العالمة البيضاء

White-label  development

يتم إنشاء منتج / خدمة مخصصة للعميل وتخّصص 

الستخدامه الخاص، مع دفع العميل رسوماً ملرة واحدة أو 

اشرتاك يتضمن تكاليف الصيانة والتحديث.

. )Ferro and Osella )2013 املصدر: جمعت من 
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المخاوف المتعلقة بالبيانات المفتوحة:
باس��تثناء الكيفي��ة الالزمة لتمويل مس��تدام ملب��ادرات البيانات املفتوحة، والخس��ائر 

املحتملة للرشكات التي قامت ببناء مناذج أعامل قامئة عىل إعادة بيع بيانات القطاع العام 

)de Vries et al.  2011(، سيظهر للوهلة األوىل أن هناك عدداً قلياًل من السلبيات الناتجة 

ع��ن فتح البيانات العامة للجمهور إلعادة اس��تخدامها، وأن هناك العديد من اإليجابيات.  

وم��ع ذلك، فقد بدأ يف الظه��ور مؤخراً عدد من االنتقادات املض��ادة التي تزعم أن حركة 

البيانات املفتوحة ليس��ت محمودة من الناحية السياس��ية أو االقتصادية، حيث إن بعض 

العن��ارص زائف��ة يف أهدافها، وعالوة عىل ذل��ك، أن هناك عدداً من التبع��ات الضارة التي 

ميكن أن تنجم عن فتح البيانات ويترضر منها بعض املواطنني.  وال توحي هذه االنتقادات 

بفك��رة التخيل عن التوجه نحو فتح البيانات، ولك��ن تؤّكد عىل وجوب أن تكون مبادرات 

البيانات املفتوحة أكرث وعياً وتعّقاًل يف إتاحة البيانات، وكيفية اس��تخدامها، وطرق متويلها.  

وميكن تقس��يم هذه االنتقادات إىل ثالث فئات رئيسية: تسهيل البيانات املفتوحة للتوجه 

للخصخصة )تأييد الرأساملية املطلقة وعدم تدخل الدولة يف االقتصاد( والهيكلة التسويقية 

للخدمات العامة؛ وأنها ترّوج لسياس��ة توس��عية وتزيد س��لطة املتس��لط؛ وأنها تفتقر إىل 

االستدامة، واألدوات، وسهولة االستخدام.

الخصخصة والهيكلة التسويقية للخدمات العامة:
برهن )Jo Bates )2012 عىل أن »املبادرات املفتوحة مثل  البيانات الحكومية املفتوحة 

)Open Government Data -OGD( تظهر كعملية تاريخية، وليس��ت وقائع محايدة«.  

فكام هو الحال مع كل املبادرات السياس��ية، فإن سياسة البيانات املفتوحة ليست ببساطة 

بديهية أو محايدة، بل هي ترتكز عىل عقيدة سياسية واقتصادية.  فحركة البيانات املفتوحة 

متنوعة وتتكون من مجموعة من الدوائر االنتخابية ذات أجندات وأهداف مختلفة، وليس 

الدافع من ورائها مجرد أي طرف واحد منها.  ومع ذلك، بينتBates بأن عامل الشّد السيايس 

يف حالة حركة البيانات املفتوحة يف اململكة املتحدة كان ضئياًل حتى بدأت الرشكات الكربى 

تنش��ط  بتكتلها يف حمالت دعم البيانات املفتوحة، وب��دأت املبادرات الحكومية املفتوحة 

تنس��جم مع برامج التقشف القرسي والهيكلة التس��ويقية للخدمات العامة.  فبالنسبة لها، 
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قد استولت األحزاب السياسية وقطاع األعامل عىل حركة البيانات املفتوحة  لصالح املصالح 

.)Bates 2012( الرأساملية املهيمنة تحت ستار أجندة / جدول أعامل الشفافية

وبعبارة أخرى، فإن ج��دول األعامل الحقيقي لقطاع األعامل هو الحصول عىل البيانات 
املنتج��ة بتكلف��ة باهظة دون أي مقاب��ل، ومن ثم الوص��ول إىل البني��ة التحتية املدعومة 
بش��كل كبري مام ميكنهم من االستفادة من األرباح، ويف الوقت ذاته، إزالة القطاع العام من 
الس��وق وإضعاف موقعه بصفته منتجاً ملثل هذه البيانات.  ولذا، فبس��بب اختفاء الدخل 
م��ن خدمات البيانات )ك��ام يف الحاالت التي جرى  متويلها من الرس��وم وليس من دافعي 
الرضائب(، ومن ث��م اختفاء التمويل الالزم لدعم اإلنتاج واإلدارة املحلية الداخلية، تم دفع 
هيئات القطاع العام إىل االس��تعانة مبصادر خارجية ملثل هذه الخدمات من القطاع الخاص 
عىل أس��س تنافس��ية أو التخيل عن إنت��اج البيانات للقطاع الخاص الت��ي عليهم بعد ذلك 
رشاؤه��ا منهم )Gurstein 2013(.  وهنا، يتعنّي رشاء خدمات البيانات والبيانات املش��تقة 
من البيانات املفتوحة املتاحة بحرية من منش��ئ البيانات، يف الوقت نفسه الذي يتم إفراغ 
املعارف األولية لبيانات املنظمة.  وعالوة عىل ذلك، وحيث إن البيانات املفتوحة تتعلق يف 
كثري من األحيان بأنش��طة الهيئة نفس��ها، وخصوصاً عند اشتاملها عىل مؤرشات قياس األداء 
الرئيسية، فهي تعمل عىل تسهيل إصالح القطاع العام وإعادة تنظيمه مام يعزز الخصخصة، 
  .)McClean 2011; Longo 2011( وروح اإلدارة العام��ة الجديدة ومصالح القطاع الخاص
فمثل هذه العمليات، كام بّينت )Bates )2013، هي جزء من إسرتاتيجية سياسية مرسومة 
لفت��ح وإتاحة كافة الخدمات العامة تقريباً للمنافس��ة بني م��زودي الخدمات من القطاع 
الخاص والقطاعات األخرى، حيث يعمل فتح البيانات الخاصة بالخدمات العامة عىل متكني 
مستخدمي الخدمة من استحداث خيارات معلومة ضمن سوق الخدمات العامة عىل أساس 
التطبيق��ات التي تعتمد عىل البيانات التي ينتجها مجموعة من مطورو القطاعات التجارية 
وغري التجارية )2013، التعبري األصيل(.  ويف مثل هذه الحاالت، فإن جدول أعامل الشفافية 
التي يرّوج لها السياسيون وقطاع األعامل هو مجرد تعبري مجازي، فإذا كان أي من الطرفني 
مهتاًم حقاً يف الش��فافية والحكومة املفتوحة فإنه س��يكون داعاًم بالتساوي للحق يف حركة 
املعلومات والعم��ل املتعلق بإفش��اء األرسار )Janssen 2012( وكذلك تخفيف القيود عن 
حق��وق امللكية الفكرية عىل نطاق أوس��ع )Shah 2013(.  وبدالً من ذلك، فإن الحكومات 

والرشكات بشكل عام مقاومة لهام عىل حد سواء.  
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السياسات التوسعية وتمكين الُمَمكن:
هن��اك ج��دل ذو صلة يتمّث��ل يف أن الغالب يف حرك��ة البيانات املفتوح��ة مدفوع من 

وجهة نظر فنية واقتصادية، ويرّكز بش��كل كبري عىل إتاحة الوصول إىل البيانات، وليس عىل 

سياس��ات البيانات نفس��ها، وما قد تكشف عنه، أو كيفية اس��تخدامها، وملصالح من تصّب 

)Shah 2013(.  وبعبارة أخرى، تس��عى الحركة بش��كل كبري إىل تقديم صورة تظهرها عىل 

أنه��ا محّببة وبديهية، وتعزي��ز االعتقاد بأن فتح البيانات بطبيعت��ه يشء جيد يف حّد ذاته.  

وبالنسبة آلخرين، فإن إتاحة الوصول إىل البيانات هو مجرد وجه واحد فيام يتعلق مبفهوم 

االنفتاح، وعىل القدر نفسه من األهمية هو ما تتكّون البيانات منه، والكيفية التي ميكن بها 

إنشاء مجتمع أكرث اعتداالً وإنصافاً.  فإذا كانت حركة البيانات املفتوحة تخدم فقط املصالح 

الرأس��املية من خالل فت��ح البيانات العامة، وتحتفظ بالبيان��ات االحتكارية الخاصة خلف 

أنظمة جدران الدفع )مبقابل رس��وم االش��رتاك( وحاميتها بأنظم��ة امللكية الفكرية، ومتكن 

بصورة أكرب أولئك امُلَمكنني بالفعل وحرمان اآلخرين منها، فإنها تكون قد فش��لت يف جعل 

  .)Gurstein 2011; Shah 2013( ًاملجتمع أكرث دميقراطية وانفتاحا

ففك��رة أن البيان��ات محايدة وموضوعية يف طبيعتها ُتطرح ضمناً يف معظم املناقش��ات 

املتعلق��ة بالبيان��ات املفتوح��ة وأن لل��كل إمكانية الوصول له��ذه البيانات واس��تخدامها 

)Gurstein 2011; Johnson 2013(.  بي��د أن القضي��ة ليس��ت كذلك، فمع االحرتام لفتح 

البيانات نفس��ها يؤّكد )Johnson )2013 وجود درجة عالية من االمتياز االجتامعي والقيم 

االجتامعي��ة الكامن��ة ضمناً يف بيانات القطاع الع��ام فيام يتعلق مباهي��ة البيانات املنتجة، 

وتعّلقها مبن وملاذا )ال س��يام يف املجاالت التي تعمل كأنظمة تخصصية، مثل أنظمة الرعاية 

االجتامعي��ة، وأنظمة إنفاذ القانون(، التي تتمّث��ل مصالحها ضمن مجموعة البيانات وأيضاً 

تلك التي يتّم استبعاد مصالحها.  وهكذا فإن هياكل القيمة متأصلة يف مجموعات البيانات 

والتي تش��ّكل بدورها التصميم والتفس��ري لها ورمبا تعمل عىل نرش املظامل وتعزيز املصالح 

املهيمنة.

فاملواطن��ون متفاوتون من حيث إمكانية الوصول إىل األجهزة والربامج املطلوبة لتحميل 

ومعالجة مجموعات البيانات املفتوحة، كام أن لهم مستويات مختلفة من املهارات الالزمة 
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لتحليل، وتأطري، وتفسري البيانات )Gurstein 2011(.  وحتى لو امتلكت بعض املجموعات 

الق��درة ع��ىل تقديم فهم مقنع للبيان��ات، إال أنهم ال ميلكون بال��رضورة االتصاالت الالزمة 

الكتس��اب التأييد الجامهريي والتأثري عىل النقاش، أو الحنكة السياس��ية مبقابل خصم جيد 

التجهيز والدهاء.  ومن ثم، فإن الدميوقراطية املحتملة للبيانات املفتوحة مفرطة يف التفاؤل، 

إذا أخذ بالحس��بان معظم املستخدمني الذين لديهم درجة عالية من املعرفة التقنية وملف 

تعريفي سيايس قائم )McClean 2011(، فالواقع أنه ميكن للبيانات املفتوحة أن تعمل عىل 

زيادة متكني السلطة وإعادة إنتاجها وتعميق اختالل توازن القوى )Gurstein 2011(.  ومن 

األمثلة التي يستشهد كثرياً بها عىل هذا األخري هو رقمنة سجالت األرايض يف والية كارناتاكا 

)Karnataka(، الهند، حيث عمل مرشوع البيانات املفتوحة، والذي تّم الرتويج له باعتباره 

مبادرة لصالح الفقراء، عىل حرمان الفقراء من خالل متكني ذوي املوارد املالية واملهارات من 

الوصول إىل البيانات التي س��بق حجبها وإعادة اقتطاع أراضيهم بوضع اليد بغية االس��تيالء 

عليها )Gurstein 2011; Slee 2012; Donovan 2012(.  لقد س��ّهلت البيانات املفتوحة 

يف هذه الحالة، وبعيداً عن العمل عىل مساعدة كل املواطنني، عىل التغيري يف حقوق ملكية 

األرض ونقل الرثوة من الفقراء إىل األغنياء.  وبعبارة أخرى، فإن فتح البيانات ال يعني عملية 

متأصل��ة يف الدميقراطية وتعزيزها، بل إن الواقع أنه مُيكن للبيانات املفتوحة أن تعمل أداة 

.)Johnson 2013( للسلطة التأديبية

وم��ن امله��م هنا أن التنّب��ه إىل أن إنتاج البيان��ات الحكومية يكون ألغ��راض الحوكمة، 

وهي تتألف من نوعني رئيس��يني:  األنش��طة املتعلقة بأنش��طة الدولة واألنش��طة املتعلقة 

باملواطن��ني، واألماكن، واألع��امل.  فالنوع األول يهتّم بكيفية عمل الدولة، وعند إتاحة هذه 

البيانات بش��فافية، ميكن اس��تخدامها لتقييم األداء واملس��اءلة.  وقد يق��ف قلة ضّد جعل 

مثل هذه البيانات متاحة للجمهور، عىل الرغم من الحاجة لتقدير مثل سياس��ات املكاشفة 

هذه، خاصة إذا كانت التدابري املس��تخدمة ذات تأثري مش��ّوه لتقديم الخدمة وتعمل عىل 

التالع��ب ببيان��ات التقييم )بالتوافق مع قانون كامب��ل -Campbell’s Law-  انظر الفصل 

الس��ابع(، وهذا يؤثر بدوره س��لباً يف ماهية الخدمات املقدمة وجعل الحياة س��يئة ألولئك 

األش��خاص الذين يتلقون الخدمة.  ويتكّون النوع الثاين من السجالت الشخصية واملؤسسية 

الحساس��ة للغاية، ومل يتم إنش��اؤها بهدف مش��اركتها وتبادلها مع اآلخري��ن.  ويف الواقع، 
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يتوق��ع املواطنون لها أن تكون محمية مبوجب قوانني الخصوصية وحامية البيانات.  وحتى 

عندم��ا يت��م تجريد هذه  البيانات من البيانات التي تش��ري إىل هوية أش��خاص معينني أي 

جعله��ا مجهول��ة )Anonymised( وعرضها مجمل��ة، فإنه ميكن للبيان��ات أن تكون عىل 

درجة من الحساس��ية والسياس��ية بصورة كبرية.  فخذ، عىل س��بيل املث��ال، بيانات الرعاية 

االجتامعية والصحية املنقحة نسبياً واملجمعة يف وحدات مكانية )عىل سبيل املثال، مستوى 

الح��ي(،  فهذه البيانات مُتثل أداة لتوجي��ه التدخالت املوجهة الرامية إىل معالجة املعوقات 

االجتامعية، كام أن لها إس��هامات مفيدة يف تحليل البيانات التي تس��عي اجتامعياً إىل فرز 

املواطنني والتعريف عنهم فيام يتعلق بالقروض االئتامنية والتأمني ضد املخاطر، وميكن من 

ثم اس��تخدامها إلنشاء ملفات تعريف مناطقية والتي توصم موضعاً ما وتحّد من االستثامر 

في��ه )انظر الفصل الع��ارش(.  وبعبارة أخرى، ميكن إعادة توظيف البيانات ألغراض مختلفة 

بطرق شتى والتي لها مخرجات متباينة، وهناك أسباب مرشوعة لتوخي الحذر فيام يتعلق 

مبا يتم اإلفراج عنه من البيانات الحكومية ومقاومة شعار التبسيط املستخدم من قبل بعض 

املدافع��ني عن البيانات املفتوحة "إنها بياناتنا، لقد دفعنا مقابلها، وينبغي أن يكون لنا حق 

الوصول إليها".  

االستدامة والفائدة وسهولة االستخدام:
ترّك��ز االهتامم بش��كل كبري، حتى اآلن، ع��ىل جانب توفري الوصول إىل البيانات وإنش��اء 

مبادرات البيانات املفتوحة، وكان هناك عدم إيالء اهتامم كاف الس��تدامة املبادرات والكيفية 

التي يتم بها استخدام البيانات وتوظيفها.  ففي دراسة أجريت عىل عدد من مشاريع البيانات 

املفتوحة املختلفة أوضحت )Helbig et al.  )2012 بأن العديد منها تركز بشدة عىل الناحية 

التقنية الفنية، وميكن فهم هذه املش��اريع ع��ىل أنها »تزيد قلياًل عن املواقع املرتبطة مبلفات 

بيانات متنوعة، ودون أي مراعاة لسهولة االستخدام، وجودة املحتوى، أو عواقب استخدامها«.  

والنتيج��ة ه��ي مجموعة من مواقع البيان��ات املفتوحة التي تعمل أك��رث كحاويات للبيانات 

أو مكب��ات البيانات، بحي��ث تفتقر إىل الصفات املتوقعة يف البني��ة التحتية العاملة للبيانات 

واملنظم��ة تنظياًم جيداً، مثل البيانات النظيفة، ذات الجودة العالية، والتي جرى التحقق من 

صحته��ا، وقابليتها للتش��غيل املتبادل مبا يتوافق مع معايري البيان��ات ولها التعريف الوصفي 
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املناس��ب ومجموعات تس��جيل كاملة )الوثائق املرتبطة بها(؛ أي سياسات املحافظة والنسخ 

االحتياطي والتدقيق؛ وسياسات إعادة االستخدام والخصوصية واألخالقيات، والرتتيبات اإلدارية 

وآليات تنظيم اإلدارة والحوكمة؛ واالس��تقرار املايل وخطة طويلة األجل للتنمية واالس��تدامة 

)انظر الفصل الثاين(.  كام تفتقد العديد من املواقع لألدوات املناس��بة واملواد السياقية لدعم 

تحليل البيانات، وعالوة عىل ذلك فإن غالب مجموعات البيانات املنشورة تكون صعبة األخذ 

واالس��تفادة منها، حيث تتألف من تلك التي يس��هل نرشها وتحتوي عىل بيانات غري حساسة 

كام أن لديها فائدة منخفضة نسبياً.  ويف املقابل، غالباً ما تبقى البيانات األكرث صعوبة وتطّلباً 

لجعلها مفتوحة يف حالة مغلقة، بس��بب قضايا حساس��يتها أو ألنها تتطلب املزيد من العمل 

  .)Chignard 2013( اإلداري لالمتثال لقوانني حامية البيانات

ويتمثل جزء من املشكلة يف أن العديد من مواقع البيانات املفتوحة هي استجابة عنيفة 

وجاهزة  لظاهرة ناش��ئة، وقد تّم بناؤها من قبل متحمس��ني ومنظامت ممن لديهم خربة 

قليلة يف أرش��فة البيانات أو االس��تخدام الس��ياقي للبيانات التي تّم فتحها.  وقد تّم دعمها 

 )Hackathons ،والرتوي��ج لها من خالل امللتقيات املكّثفة ملطوري الربمجيات )الهاكاثونات

ومنتدي��ات العطل األس��بوعية ملجموعات االختص��اص )Data Dives(، الت��ي تعيد طرح 

وإنتاج العديد من هذه القضايا.  وكام أّكد )McKeon )2013( and Porway )2013 فإن 

هذه األحداث والتجمعات التي تدع��و املربمجون واألطراف املعنية األخرى لبناء تطبيقات 

باستخدام البيانات املفتوحة لها فائدة محدودة.  ففي حني أنها ترّكز االهتامم عىل البيانات 

وُتعد وس��يلة جيدة للتواص��ل، إال أن أولئك الذين يقومون بالربمج��ة غالباً ما يفتقرون إىل 

املعرفة السياقية املعّمقة قيام يتعلق مبا تشري البيانات إليه، أو ينتمون إىل مجموعة سكانية 

معينة ليست بالرضورة معرّبة عن رشيحة مجتمعية أوسع نطاقاً )عىل سبيل املثال، الشباب 

واملتعلمون والتقنيون(، ويظّنون أن املشاكل الهيكلية العميقة ميكن حّلها من خالل الحلول 

التقني��ة.  إنه��م »كي��ان مؤلف من مجتمع صغري من املتطوعني املتحمس��ني، وليس��وا من 

األشخاص الذين لديهم مصلحة كبرية يف رؤية املرشوع ينجح« )McKeon 2013(.  وعالوة 

عىل ذلك، ال تزال الحلول التي تّم إنش��اؤها يف هذه اللقاءات عىل إصدارها األول، مع قليل 

م��ن املتابع��ة بعد انتهاء الح��دث ودون تحديث أو صيانة أو تطوي��ر الحق.  وكان جواب 

)Porway’s )2013 لبناء حلول ترّشع لتغيري مناس��ب هو الجمع بني أولئك الذين يفهمون 
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البيانات واملشكالت القامئة عىل أرض الواقع مع أولئك الذين يستطيعون برمجة التطبيقات 

وبنائها واملحافظة عليها، وقد اقرتح )McKeon )2013 عقد اجتامعات تخطيطية مس��بقة 

وتوصيات توجيهية بعد الحدث تهدف إىل اس��تدامة املخرجات وإنشاء مجتمع عىل املدى 

الطوي��ل.  وبعبارة أخرى، هناك حاجة للتوفيق ب��ني الخربات املوجودة والخربات يف تطوير 

التطبيق��ات.  والحاجة نفس��ها مطلوبة مع مواقع البيانات املفتوح��ة، حيث تتطلب تعّلم 

الدروس املس��تفادة من أولئك الذين عملوا لفرتة طويلة س��ابقة يف األرش��فة وقطاع أعامل 

تبادل البيانات، متضمناً ذلك أمناء املحفوظات األرشيفية والعلامء والجغرافيون.

 )Virtuous Cycle( ونتيجة لهذه القضايا العويصة املختلفة، وبدالً من إنشاء دورة إيجابية

بحس��ب ما تفرتض حركة البيانات املفتوحة، حيث اإلفراج ع��ن املزيد واملزيد من مجموعات 

البيانات، يف املزيد من األش��كال والصيغ، ينتج عنه مزيد من االس��تخدام، ومن ثم اإلفراج عن 

 Helbig et al.  )2012( املزيد من البيانات مس��تقباًل، إال أن العديد من املواقع، كام الحظت

عانت من انخفاض معدالت التصفح لها وتراجعها ألنها ال تش��جع عىل االس��تخدام أو ال تقدم 

التسهيالت للمستخدمني يف هذا الخصوص، وتقترص خدماتها عىل عوامل أخرى مثل مامرسات 

إدارة البيانات وعرض الجهد املؤسيس املبذول والسياسات الداخلية املعمول بها.  فبعد الرشارة 

األوىل من االهتامم، تراجع استخدام البيانات بشكل ملحوظ للغاية بسبب الكشف عن القيود 

املفروضة عىل البيانات ومحدوديتها ونضال املستخدمني من أجل إيجاد طرق لكيفية استخدام 

وتحليل البيانات بش��كل مربح.  وقد الحظ )McClean )2011، عىل سبيل املثال، أن التحليل 

الناش��ئ ع��ن البيانات املفتوحة كان له تأثري محدود عىل النقاش��ات السياس��ية، وخلص فيام 

يتعل��ق بنظام املعلومات املجّمعة ع��ىل اإلنرتنت )كوينز COINS( الخ��اص بالبيانات املالية 

الحكومية يف اململكة املتحدة، إىل أنه بعد 

هّب��ة قصرية من اهتامم وس��ائل اإلع��الم يف منتصف ع��ام 2010، ويف أعقاب إطالقه....  

فإن التقارير التي تش��ري رصاحة إىل نظام كوْينز غدت اآلن نادرة للغاية، كام أن العاملني يف 

الصحافة الذين كانوا األكرث اهتامًما بالحصول عىل حق الوصول إليه قد رّصحوا بأنه مل تثبت 

فائدته كمحرّك فاعل للصحافة عىل وجه الخصوص.  
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وحي��ث يتم نرش البيانات دورياً عىل س��بيل املث��ال، بصورة فصلية أو س��نوية، فإن 

االستخدام مييل إىل أن يكون دورياً وغالباً مرتبطاً مبشاريع محددة مثل التقارير االستشارية 

بدالً من وجود منط أكرث ثباتاً من االستخدام الذي قد يتوقعه املرء لبيانات تتغري بطبيعتها 

آنياً بصورة مس��تمرة أو لديها قيمة اقتصادية عالي��ة.  ففي مثل هذه الحاالت، الحظت 

)Helbig et al.  )2012 أن مجموعة من حلقات ردود الفعل الس��لبية قد أبطأت توفري 

البيانات واس��تخدامها، ومن ثم زيادة خفض االس��تخدام.  ولذا، فبعد بعض »املكاس��ب 

الرسيعة« األولية،  يكمن الخطر يف تحّول أي دورة إيجابية من كونها إيجابية إىل سلبية، 

وتقويض األس��اس املنطقي لتمويل الحكوم��ة املركزية ملثل هذه املبادرات وكونها عرضة 

للتوق��ف املفاجئ.  إن املفتاح لتجنب نش��وء مثل هذه الدورة الس��لبية هو التأكد من 

تركي��ز أي مبادرة بأكرب قدر ممكن عىل جان��ب الطلب كام يف جانب العرض، وأنها توّفر 

للمس��تخدمني بيانات قابلة للتش��غيل املتبادل واألدوات التحليلية وغريها من الخدمات 

التي تسهل استخدام وإضافة قيمة للبيانات، بدالً من مجرد ربط امللفات.  

الخالصة:
عند أحد املستويات، ُتعد قضية البيانات املفتوحة والبيانات املرتبطة بديهية – حيث ُتسهم 

البيانات املفتوحة يف صنع الشفافية واملساءلة واملشاركة واالختيار واالبتكار االجتامعي والكفاءة 

واإلنتاجية وتعزيز الحوكمة واالبتكار االقتصادي وتكوين الرثوات.  يف حني تعمل البيانات املرتبطة 

عىل تحويل املعلومات املوزعة عرب شبكة اإلنرتنت إىل شبكة داللية ميكن من خاللها القراءة اآللية 

للبيان��ات وربطها مع��اً.  وعليه تحمل  البيانات املفتوحة والبيانات املرتبطة يف طياتها الكثري من 

الوعود واآلمال والقيمة مع اعتبارها مجازفة محفوفة باملخاطر، فواقع الحال بالنس��بة للبيانات 

املفتوح��ة والبيان��ات املرتبطة أكرث تعقيداً، كام أن األس��س االقتصادية لها ليس��ت واضحة عىل 

اإلطالق.  ويبدو أن للبيانات املفتوحة والبيانات املرتبطة تكاليف هامش��ية قليلة، ولكن الحاجة 

قامئة يف عملية إنتاجها والطاقم الفني والجهاز املؤسيس لتسهيل استخدامها والحفاظ عليها مام 

يل��زم تكاليف حقيقية من حيث العاملة، واملعدات، واملوارد.  ويف الواقع، فإن البيانات املفتوحة 

بعيدة كل البعد عن كونها مجانية، ولكن حتى اآلن، مل يتّم وضع منوذج متامسك لتمويل مستدام 
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ملبادرات البيانات املفتوحة دون إعانة حكومية.  كام أن فوائد البيانات املفتوحة من حيث إنتاج 

قيمة مضافة عىل فائض االس��تهالك واملشاريع التجارية الجديدة، واملنتجات املبتكرة، والتكاليف 

ق��د قابلها إيرادات رضيبية إضافية افرتاضي��ة إىل حد كبري أو بدأت بالتحقق فقط،  وعالوة عىل 

ذلك، فإن العواقب السلبية املحتملة لفتح البيانات مل تستكشف بعد بالكامل.

فهناك حاجة إىل الدفع مبزيد من االهتامم النقدي لكيفية تطور مش��اريع البيانات املفتوحة 

كظاه��رة تقني��ة اجتامعية مقعدة ومرتبطة بطائف��ة متنوعة من الربام��ج، واملعنيني، وأصحاب 

املصلحة.  وحتى اآلن، متحورت الجهود حول العمل الس��يايس والتقني املتعلق بإقامة مش��اريع 

البيانات املفتوحة، ومل يتم العمل بش��كل كاف عىل دراس��ة هذه التحركات املادية والتي تالمس 

العديد من الجوانب وعواقبها.  ونتيجة لذلك، فإننا نفتقر إىل دراسات الحالة التفصيلية لتطبيق 

مش��اريع البيان��ات املفتوحة، والتجمع��ات املحيطة به��ا، والتي تعمل ع��ىل صياغتها، والطرق 

الفوضوي��ة، والطارئ��ة والعالئقية التي تتكش��ف مب��رور الوقت.  ولن تظهر ص��ورة أكرث اكتامالً 

للبيانات املفتوحة والبيانات املرتبطة إال من خالل مثل هذه الدراس��ات التي ستكش��ف عن كل 

من اإليجابيات والس��لبيات ملثل هذه املشاريع وتوفر إجابات عن أسئلة معيارية بشأن الكيفية 

التي ينبغي تنفيذها بها ومعالجة قضايا االستدامة وسهولة االستخدام والسياسات املتعلقة بها.
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الفصل الرابع

)Big Data( البيانات الكبيرة

تتّبع )Francis Diebold (2012 منشأ استخدام مصطلح »البيانات الكبرية« إىل منتصف 

 ،(John Mashey( 1990)، حيث اس��تخدم ألول مرة من قبل جون م��ايشs( التس��عينيات

كبري العلامء الس��ابق املتقاعد من رشكة س��يليكون غرافيكس، لإلش��ارة إىل معالجة وتحليل 

مجموعات البيانات الضخمة.  وقد كان املصطلح قليل الجذب يف البداية.  ففي العام 2008 

استخدم عدد قليل جداً من الناس مصطلح »البيانات الكبرية«، سواء يف املجاالت األكادميية 

أو الصناعية.  وبعد خمس س��نوات أصبح مصطلح »البيانات الكبرية« التعبري الطّنان األكرث 

ش��يوعاً يف االس��تخدام يف دوائر األعامل ووس��ائل اإلعالم الش��عبية، مع تعليقات دورية يف 

الصحف األكرث انتش��اراً، مثل صحيفة النيويورك تاميز )New York Times) والفاينانش��ال 

تامي��ز )Financial Times)، ومقاطع وأعداد خاصة يف املج��الت العامة واملجالت العلمية 

مث��ل ع��امل االقتص��اد )Economist) والوق��ت )Time) والطبيع��ة )Nature)، والعل��وم 

)Science).  لقد كان هذا االنتش��ار وزيادة االس��تخدام املرتبطة به هو ما أّدى بالفعل إىل 

إعالن غارترن )Gartner) يف يناير )2013) عن انتقال تقنية البيانات الكبرية عىل طول دورة 

الدعاي��ة )Hype cycle) )كام يطلق عليها منوذج النضج التقني) من مرحلة »ذروة تضخم 

التوقعات« إىل »مس��توى خيبة األمل« )Sicular 2013)، مع إعالن بعض الدعاة سابقاً عن 

موت »البيانات الكبرية« بصفته مصطلحاً ذا معنى، حيث أصبح مصطلحاً متش��عباً وواس��ع 

النط��اق للغاية يف التعريف )عىل س��بيل املث��ال، de Goes 2013)، فبعض أوائل الرشكات 

التي تبّنت املفهوم تصارع من أجل تحويل االستثامرات يف البيانات الكبرية إىل عوائد ربحية  

والبعض يش��ككون يف فوائدها املحتملة.  وم��ع ذلك، ظّل قطاع األعامل والقطاع الحكومي 

 (Slope of  Enlightenment( العام وممولو البحوث عىل قناعتهم بارتفاع منحنى التنوير

للبيان��ات الكبرية مج��دداً إىل مس��توى اإلنتاجي��ة )Plateau of Productivity) عرب دورة 

اإلع��الن أو منوذج النضج التقني، بل وأكرث من ذلك، أنه��ا ُوجدت إلحداث تغيري جذري يف 

كيفية عمل العلوم وإجراء األعامل )Siccular 2013، انظر أيضاً للفصلني السابع والثامن).  
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وكام نوقش يف الفصل الثاين، فقد ُوجدت ولفرتة طويلة من الزمن مجموعات ضخمة من 

بيانات عرب الحكومات والصناعات واألوس��اط األكادميية التي تّم اس��تخراج املعلومات منها 

من أج��ل تقديم مزيد من الرؤى واملعرفة، فاإلدارات والوكاالت الحكومية أنتجت بش��كل 

روتيني كميات ضخمة من البيانات.  عىل سبيل املثال، قامت إدارة املحفوظات والسجالت 

الوطني��ة يف الواليات املتحدة يف عام 2013 بتخزين م��ا يقارب 4.5 مليون قدم مكعب من 

الوثائق املادية من وكاالت الس��لطة التنفيذية األمريكية، واملحاكم، ومجلس النواب، ومقر 

الرئاس��ة )وهي خمس��ة يف املائة من س��جالت الحكومة االتحادية) مام يضيف ثالثني ألف 

ق��دم بصورة خطية س��نوياً )Ellis 2013)، باإلضافة إىل خمس��امئة ترياباي��ت من البيانات 

الرقمي��ة.  كام ت��ّم باملثل جمع بيانات للرشكات عن عملياتها، واألس��واق، والعمالء وقواعد 

بيان��ات هائلة من البيانات العلمية التي تّم جمعها ومش��اركتها من بداية العلم الحديث.  

لذل��ك، ما املقصود من مصطلح »البيانات الكبرية«، بالنظ��ر إىل كميات البيانات الناتجة يف 

املجاالت السابقة؟

فكام هو ش��أن العديد من املصطلحات املستخدمة لإلش��ارة إىل االستخدام املتسارع يف 

التقني��ات واملامرس��ات، ال يوجد تعري��ف أكادميي محدد أو صناعي متف��ق عليه ملصطلح 

البيان��ات الكبرية، إال أن الكثري من التعاريف الش��ائعة تش��ري إىل الثالثي��ة املكررة لألحرف 

االبتدائي��ة )3Vs) للخصائ��ص املمي��زة للبيان��ات الكب��رية: الحج��م )Volume)، والرسعة 

)Velocity)، والتن��وع )Variety( (Laney 2001; Zikopoulos et al. 2012).  فالبيانات 

الكبرية تتميز بأنها: 

 ضخمة يف الحجم، أي تتكّون من تريابايت أوبيتابايت من البيانات.	 

 عالية الرسعة، أي أنها تنشأ بشكل آين أو فوري، أو قريباً من الزمن الحقيقي.	 

 مختلف��ة من حيث تع��دد تنّوعها، حيث تتنّوع البيانات ب��ني املنظمة وغري املنظمة يف 	 

طبيعتها، كام تتنوع يف الغالب من حيث مرجعيتها الزمانية واملكانية.  

فخالل زمن ما قبل البيانات الكبرية، تقّيدت قواعد البيانات بني هذه الخصائص الثالث: 

حي��ث كان من املمكن لقاع��دة البيانات الجمع بني خاصيتني اثنت��ني يف آن واحد )ضخمة 
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ورسيعة، متنوعة ورسيعة، وكبرية ومتنوعة) )Croll 2012).  إال أنه مع تعزيز قدرة املعالجة 

الحاسوبية، والتصاميم الجديدة لقواعد البيانات، والتخزين املوّزع )انظر الفصل الخامس)، 

أصب��ح تحقيق الثالث��ة مجتمعة يف وقت واحد ممكن��اً مام يتيح أش��كاالً جديدة للتحليل 

وتقدي��م عروض مفصلة للغاي��ة للنظم الضخمة واملتغرية باس��تمرار.  وعدا عن الخصائص 

الثالث السابقة، أش��ارت املؤلفات الصادرة مؤخراً إىل عدد من الخصائص الرئيسية األخرى، 

حيث تتميز البيانات الكبرية أيضاً بامليزات التالية: 

شاملة يف نطاقها، حيث تسعى لتغطية كامل مجتمع أو نظم الدراسة )ن = الجميع)، أو 	 

عىل األقل توفر حجم عينات أكرب من تلك التي يجري اس��تخدامها يف دراس��ات البيانات 

التقليدية أو الصغرية.

متناهية يف دقتها، حيث تهدف إىل أن تكون مفّصلة قدر اإلمكان، ومفهرسة بشكل فريد 	 

يف تحديد الهوية.

عالئقي��ة بطبيعته��ا، كونه��ا تحتوي ع��ىل حقول بيانات مش��رتكة متّكن م��ن الربط بني 	 

مجموعات بيانات مختلفة.

مرنة، حيث تحمل سامت التفّرع )ميكن إضافة حقول بيانات جديدة بسهولة) مع قابلية 	 

التوسع )ميكن التوسع يف حجمها برسعة).

 boyd and Crawford 2012; Dodge and Kitchin 2005; Marz and Warren(

.(2012; Mayer- Schonberger and Cukier 2013

وبالنظ��ر إىل الحمل��ة الدافعة إىل التحويل الرقمي )الرقمن��ة- Digitisation) للبيانات 

التقليدية الصغرية والتوسع فيها ضمن البنى التحتية الرقمية التي تتميز بالضخامة والتنوع 

مثل املحفوظات األرشيفية الوطنية، التعدادات السكانية، واملجموعات الثقافية واالجتامعية 

الرتاثية؛ انظر الفصل الثاين)، فقد كانت الرسعة والخصائص اإلضافية هي ما ميزت البيانات 

الكبرية وجعلت منها ابتكاراً اس��تثنائياً )Christensen’s 1997) وغرّي بصورة جذرية طبيعة 

البيانات وما ميكن عمله من خاللها )انظر الجدول 1-2).  فعىل س��بيل املثال، يتميز املس��ح 

األرسي الوطن��ي بكرب الحج��م، والدقة املتناهية، وقوة العالئقي��ة، إال أنه يفتقر إىل الرسعة 
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)تتغري البيانات مرة واحدة يف الس��نة )، والتنوع )يتكّون من ثالثني سؤاالً منظاًم)، والشمول 

)حي��ث تقت��ر العينة عىل فرد واحد م��ن عرشين أرسة)، واملرونة )ك��ون حقول البيانات 

ثابتة وال تتغري خالل املس��وحات املتعاقبة للتمكن من تحليل السالسل الزمنية).  ففي هذا 

الفصل تّم إيراد الخصائص السبعة للبيانات الكبرية ويناقش الفصل التايل العوامل املساعدة 

للبيانات الكبرية ومصادرها.  

:)Volume( الحجم
ش��هد العقد املايض انفجاراً يف كمية البيانات التي تّم إنتاجها ومعالجتها بش��كل يومي.  

وكام عنونت مجلة وايرد )Wired) بشكل رئيس يف عددها الخاص للعام 2008: نحن ندخل 

»ع��ر التريابايت« )ويف الواقع، لقد ولجنا بالفعل يف عر الزيتابايت؛  2^70 بايت).  وقد 

 Hilbert and ،سعت العديد من الدراسات لتقدير وتتّبع األحجام املعنية )عىل سبيل املثال

López 2009; Gantz and Reinsel 2011; Short et al.  2011).  واس��تخدمت ه��ذه 

الدراسات منهجيات وتعاريف مختلفة، ولكنها أجمعت بالكلية عىل أن معدل منو البيانات 

كان رهيب��اً يف نطاق��ه، وع��الوة عىل ذلك، فهي قامئ��ة عىل النمو باطراد أكرب يف املس��تقبل 

املنظور.  إن أبسط طريقة لتوضيح هذا النمو هو إعطاء بعض األمثلة عىل تقديرات عاملية 

ألحجام البيانات وبعض التقديرات املتعلقة بكيانات محددة، ولتوفري إطار مرجعي، يفّصل 

الجدول )1-4) بصورة مخترة كيفية قياس حجم البيانات.  

الجدول )4-1(

مقاييس البيانات الرقمية

ما الذي تعنيهالقياس الوحدة

 (b( هي اختصار لتعبري »الخانة الثنائية«، حيث تستخدمه صفر أو1بت

الحاسبات لتخزين ومعالجة البيانات عىل صورة الرمز 

الثنايئ )0 أو1) 

(B( مثانية خانات ثنائية بايت

)8 بت)

مساحة تخزينية كافية لتمثيل رموز األبجدية اإلنجليزية 

واألرقام باستخدام الرموز الثنائية
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كيلوبايت 

(KB(

من كلمة »األلف« )Thousand) باليونانية.  فالصفحة 1000 أو210 بايت

الواحد من النص املطبوع تقّدر بحوايل 2 كيلوبايت

ميجا بايت 

(MB(

1000 كيلوبايت؛  

220 بايت

من كلمة »ضخم« )Large) باليونانية.  فكامل أعامل 

شكسبري األدبية يقّدر حجمها ب 5 ميجابايتات يف حني 

يقّدر حجم امللف الصويت املوسيقي بحوايل 4 ميجابايت 

غيغابايت 

(GB(

1000 ميجابايت؛  

230 بايت

من كلمة »هائل« )Giant) باليونانية.  ففيلم من ساعتني 

ميكن ضغطه يف ملف حجمه 1-2 غيغابايت  

(TB( 1000 غيغابايت؛  تريابايت

240 بايت

من كلمة ’عمالق’ )Monster) باليونانية.  فالكتب 

املفهرسة يف مكتبة مجلس النواب األمرييك )الكونغرس) 

يقّدر حجمها بحوايل 15 تريابايت 

(PB( 1000 تريابايت؛  250 بيتابايت

بايت

تقّدر بيانات كل الرسائل التي تّم توصيلها من قبل خدمة 

الربيد األمرييك يف العام 2010 بنحو 5 بيتابايت.

إكسابايت 

(EB(

1000 بيتابايت؛  

260 بايت

مكافئة لبيانات عرشة باليني نسخة من مجلة عامل االقتصاد 

.(The Economist(

(ZB( 1000 إكسابايت؛  زيتابايت

270 بايت

يقّدر املجموع الكيل للمعلومات يف الوجود يف عام 2010  

بحوايل 1.2 زيتابايت

(YB( 1000 زيتابايت؛  يوتابايت

280 بايت

حالياً هي قيمة أكرب من التخّيل

 ،intergovernmental organization تّم وضع االختصارات من قبل املنظمة الحكومية الدولية

واملكتب الدويل لألوزان واملقاييس International Bureau of Weights and Measures.  تّم 

إضافة وحديت يوتابايت وزيتابايت يف العام 1991؛ املصطلحات للكميات األكرب مل يتّم وضعها بعد.

 املص��در: مجل��ة عامل االقتص��اد )The Economist( (2010)، تّم إع��ادة إنتاجها بإذن عامل االقتص��اد.  صحيفة عامل 

االقتصاد املحدودة، لندن، اإلصدار 11 مارس 2014.  

وقد بنّي )Zikopoulos et al.  (2012 أنه يف العام 2000م تّم تخزين 800000 بيتابايت 

م��ن البيانات يف العامل.  وبحس��ب التقري��ر الس��نوي ل )Short et al.  (2011: 7– َكْم َكّم 

املعلومات؟ - عالجت خادمات العامل للعام 2008م، 9.57 زيتابايت من املعلومات...  وكان 

ه��ذا مبعدل 12 غيغاباي��ت من املعلومات يومياً للعامل الع��ادي، أو نحو 3 تريابايتات من 
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املعلومات لكل عامل سنوياً.  وقامت الرشكات يف العامل مبعالجة 63 تريابايتاً من املعلومات 

س��نوياً باس��تثناء املصادر غري املحوس��بة، وبحلول عام 2010 م، قّدرت مؤسسة إم جي آي 

)MGI) )بحسب ما ذكر Manyika et al.  2011: 3) بأن الرشكات عاملياً قد قامت بتخزين 

أكرث من 7 إكسابايت من البيانات الجديدة عىل األقراص الصلبة ...  يف حني قام املستهلكون 

بتخزين أكرث من 6 إكس��ابايتات من البيانات الجديدة عىل أجهزة من قبيل أجهزة الحاسب 

الشخصية وأجهزة الحاسب املحمولة.  كام قّدروا كذلك أنه يف »عام 2009 م، كان ما يقرب 

من كّل القطاعات يف االقتصاد األمرييك ال يقّل بياناتها املخزّنة باملتوس��ط عن 200 تريابايت 

من البيانات لكل رشكة فيها أكرث من ألف موظف.  كام امتلكت العديد من القطاعات أكرث 

 ،Neelie Kroes من 1 بيتابايت من البيانات املخزّنة لكل رشكة«.  ويف عام 2013 م، أش��ار

مف��ّوض االتحاد األورويب لجدول األعامل الرقم��ي، بأن 1.7 مليون بليون بايت من البيانات 

  .(Rial 2013( يجري توليدها يف الدقيقة الواحدة عىل مستوى العامل

وبن��اء عىل مراجع��ة )Manyika et al.  (2011 لنمو حج��م البيانات، فقد توقعوا 

ارتفاعاً بنس��بة 40 يف املائة يف منو البيانات التي يتّم إنشاؤها عىل مستوى العامل سنوياً.  

وق��ّدر )Gantz and Reinsel (2011 بأن »كمية املعلومات التي تّم إنش��اؤها وإعادة 

نس��خها )تكرارها) عىل اإلنرتنت س��تتجاوز 1.8 زيتاباي��ت )1.8 تريليون غيغابايت) يف 

العام 2011 مخزّنة يف 500 كوادريليون )مليون مليار) ملف بيانات«.  ويبنّي هذا الذي 

ذكروه منواً مبقدار تس��عة أضعاف خالل خمس س��نوات فقط، مع منو متوقع يف ذات 

الوقت إىل أكرث من الضعف كل سنتني.  ونتيجة لذلك، فقد توقعوا يف تقريرهم بأنه يف 

العقد التايل:

س��يزداد عدد الخ��وادم )االفرتاضية والفيزيائية) يف جميع أنح��اء العامل بعرشة أضعاف، 

يف حني س��تزداد كمية املعلومات امُلدارة يف مراكز بيانات الرشكات مبقدار خمس��ني ضعفاً، 

وسيزداد أعداد امللفات التي سوف تضطر مراكز البيانات إىل التعامل معها مبقدار 75 ضعفاً، 

عىل األقل.  

 IBM (2012( ومبث��ل هذا النمو الهائل يف إنتاج البيانات، ادع��ت رشكة آي يب أم

ب��أن »90% من البيانات يف الع��امل اليوم قد تّم إنش��اؤها يف العاميني املاضيني فقط« 
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ك��ام توّقع )Zikopoulos et al.  (2012 أن تقارب أحجام البيانات حّد 35 زيتابايت 

بحلول عام  2020م.  

وميكنن��ا إدراك وق��وع هذا االنفجار يف إنتاج البيانات الرقمي��ة من خالل النظر يف بعض 

األمثل��ة املحددة.  فرشكة ت��ك أمريكا )TechAmerica) قّدرت بأنه يجري يومياً إرس��ال ما 

يقرب من 114 مليار رس��الة بريد إلكرتونية و24 مليار رسالة نصية، كام يتم إجراء 12 مليار 

مكاملة هاتفية عىل مس��توى العامل )Strohm and Homan 2013).  ووفقاً لرشكة سيسكو 

)CISCO)، ففي العام 2013 م كان هنالك تقريباً ما يناهز 10 مليارات عنر )أجهزة اتصال 

ومستش��عرات) مشّكلة شبكة إنرتنت األشياء )Internet of Things -IoT)، والتي يقوم كّل 

منه��ا بإنتاج كمي��ات متغرية من البيانات، مع الزيادة املتوقعة لهذا الرقم ليفوق الخمس��ني 

ملي��اراً بحلول ع��ام 2020 م )Farber 2013).  أما ما يتعّلق بحرك��ة االتصال عىل اإلنرتنت، 

فق��د كان��ت رشكة جوجل تعالج 3 مليارات طلب اس��تعالم للبحث يومي��اً، وتقوم بتخزينها 

جميع��اً )Mayer-Schonberger and Cukier 2013)، وقراب��ة 24 بيتاباي��ت من البيانات 

كل ي��وم )Davenport et al.  2012).  ويف الع��ام 2011 م، قىض املس��تخدمون النش��طون 

 Manyika et( ملوقع التواصل االجتامعي فيس��بوك أكرث من 9.3 مليارات س��اعة خالل شهر

al.  2011)، وبحل��ول عام 2012 م، ذك��رت الرشكة بأنها كانت تعالج 2.5 مليار من مختلف 

أن��واع بيانات املحت��وى )وصالت، مخازن، صور، أخبار، وما إىل ذل��ك)، و2.7 مليار من ردود 

اإلعج��اب وثالمثائة مليون عملي��ة تحميل للصور يومي��اً )Constine 2012).  كام تّم إنتاج 

أك��رث من أربعامئة ملي��ون تغريدة يومي��اً يف العام 2012م، مبعدل زي��ادة مقداره مئتان 

يف املائة س��نوياً، مع احت��واء كل تغريدة عىل ثالث��ة وثالثني بنداً م��ن البيانات الوصفية 

له��ا )Mayer-Schonberger and Cukier 2013).  وُتع��د الكثري من هذه البيانات غري 

منظمة بطبيعتها.  وباملثل هنالك انفجار يف حجم إنتاج البيانات املنظمة قد وقع أيضاً، عىل 

سبيل املثال، وفيام يتعلق ببيانات تجارة التجزئة الخاصة باألوراق املالية واملبيعات، والتي تّم 

جمعها من خالل السالس��ل السوقية )اللوجستية) ومنافذ البيع، أنتجت سلسلة متاجر وول 

مارت )Walmart) أكرث من 2.5 بيتابايت من البيانات املتعلقة بأكرث من مليون عملية خاصة 

بالعمالء يف كل س��اعة يف العام 2012م، »أي يفوق ما يعادل 167 مرة من املعلومات الواردة 

 ،(Open Data Center Alliance 2012: 6 يف جميع الكتب املصنفة يف مكتبة الكونغرس«؛
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كام أنتجت متاجر تسكو )Tesco) الربيطانية أكرث من 1.5 مليار بنداً جديداً من بنود البيانات 

  .(Manyika et al.  2011( كل شهر يف العام 2011 م

وباملث��ل، تنتج الحكومات والهيئ��ات العامة كميات هائلة م��ن البيانات حول مواطنيها 

والدول األخرى.  عىل س��بيل املثال، بدأت هيئات التنقل والعبور يف مراقبة التدفق املس��تمر 

للناس من خالل أنظمة النقل، عىل س��بيل املثال، جمع زمن ومكان استخدام بطاقات السفر 

مسبقة الدفع مثل بطاقة أويسرت يف لندن.  كام يجري اآلن تقديم العديد من مناذج وطرق دفع 

الرضائب أو طلبات الحصول عىل الخدمات الحكومية من خالل االنرتنت، ففي العام 2009م، 

أنتج��ت حكومة الواليات املتح��دة 848 بيتابايت من البيانات )مؤسس��ة التقنية األمريكية 

TechAmerica Foundation 2012).  كام تعمل وكاالت االس��تخبارات الست عرشة التي 

تشكل أمن الواليات املتحدة، جنباً إىل جنب مع فروع الجيش األمرييك، عىل مراقبة وتخزين 

وتحليل كميات هائلة من البيانات كل س��اعة، من خ��الل آالف املحللني العاملني يف تدقيق 

وتفسري النتائج.  وللحصول عىل فكرة عن حجم بعض مشاريع االستخبارات العسكرية، فإن 

مرشوع النظام املستقل للمراقبة األرضية الصورية الحقيقية )ARGUS-IS)، والذي كشفت 

عنه وكالة مشاريع البحوث املتطورة الدفاعية )داربا DARPA) وجيش الواليات املتحدة يف 

العام 2013 م، هو منصة للمراقبة بالفيديو بدقة 1.8 غيغابايت والتي ميكنها بيان التفاصيل 

  .(Anthony 2013( (الصغرية حتى س��ت بوصات من ارتفاع 20000 قدم )س��تة كيلومرتات

وتجمع املنصة  1.8 مليار بكسل، يف 12 إطاراً يف الثانية } لقطة يف الثانية {، مام ينتج ما يقارب 

600 غيغاب��ت يف الثاني��ة.  وهذا يعادل نح��و 6 بيتابايتات من البيانات يومياً.  وباس��تخدام 

الحاس��وب العمالق، ميك��ن للنظام إجراء التحليل آنياً من خالل تتّبع ما يصل إىل 65 جس��اًم 

متحركاً ضمن مجال الرؤية.  وهذا هو مرشوع واحد فقط يف ترس��انة املشاريع االستخباراتية 

املامثلة وذات الصلة.  

وباملثل، فيام يتعلق باملش��اريع العلمية، يتكّون تسلسل الجينوم البرشي من نحو 100 

غيغاباي��ت من البيان��ات )Vanacek 2012): وهذا يتضاعف ع��رب اآلالف من األفراد مام 

يوس��ع قاعدة البيانات قريباً إىل تريابايت وبيتابايت من البيانات.  وعندما بدأ التش��غيل 

يف مس��ح س��لوان الجوي الرقم��ي )Sloan Digital Sky Survey) يف الع��ام 2000، أنتج 
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املرقاب )التلس��كوب) يف نيومكسيكو من بيانات الرصد واملراقبة يف أول شهرين أكرث مام 

س��بق جمعه يف تاريخ علم الفلك حتى ذلك الوقت )Cukier 2010).  ويف عام 2010 م، 

بلغ حجم أرش��يفها ما يقارب 140 تريابايت من البيانات، وهي كمية س��يتم قريباً جمعها 

 Large Synoptic Survey( كل خمس��ة أيام م��ن قبل املرقاب الكبري للمس��ح الش��امل

Telescope) والذي س��يبدأ العمل به يف ش��ييل يف العام 2016 م)Cukier 2010).  وأكرث 

ضخامة من هذا، مصادم هادرون الكبري )Large Hadron Collider) والذي يقوم بإنتاج 

40 ترياباي��ت م��ن البيانات يف الثاني��ة الواح��دة  )The Economist, 2010).  ويف هذا، 

وغريه من الحاالت، يتم إنش��اء بيانات هائلة للغاية ال ميك��ن تحليلها أو تخزينها، بحيث 

تع��د بيانات عابرة.  ويف الواقع، ال وجود لهذه القدرة التخزينية لكل هذه البيانات، فعىل 

الرغم من التوسع الرسيع يف القدرات التخزينية، إال أن هذا التوسع ال ميكنه مواكبة إنتاج 

.(Gantz et al.  2007; Manyika et al.  2011( البيانات

:)Exhaustivity( الشمول
تس��تخدم عملية انتقاء العينات يف دراس��ات البيانات الصغرية من أجل إنتاج مجموعة 

بياني��ة متثيلية ملجتمع الدراس��ة من جميع البيانات املحتمل��ة يف وقت معني ومكان معني.  

وتستخدم عملية انتقاء العينات من مجتمع الدراسة بسبب كرب هذا املجتمع وتعّذر جمع 

كافة البيانات املتعلقة به ملحدودية الوقت واملوارد املخصصة.  يف املقابل، تس��عى مشاريع 

البيانات الكبرية إىل التقاط بيانات كامل مجتمع الدراس��ة )ن = الكل)، أو عىل األقل، حجم 

 Mayer-Schonberger and Cukier( عينة أكرب من املعتادة يف دراسات البيانات الصغرية

2013).  فم��ن ناحية، ُتع��د هذه البيانات نتاجاً ثانوياً للتقنيات التي اس��تخدمت يف إنتاج 

البيان��ات، جنب��اً إىل جنب مع النمو الهائ��ل يف القدرة عىل تخزين البيان��ات )انظر الفصل 

الخامس)، ومن ناحية أخرى، هناك قناعة بأن "األكرث هو أفضل" وسيقدم متثياًل أكرب ومزيداً 

من الدقة والصحة يف التحليل.  

ويف النظم املفتوحة مثل املش��اريع العلمية الكبرية، كتلك التي تقيس البيانات املناخية 

لإلبالغ عن الطق��س ومنذجة األرصاد الجوية، أو جمع البيانات الفلكية باس��تخدام مرقاب 

قوي، يكون التوجه نحو مجموعات بيانات أكرب بكثري، مع زيادة أحجام العينات عرب العديد 
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م��ن املتغريات ما أمكن ذلك.  وال يعني ذلك يف علم الفلك، عىل س��بيل املثال، مجرد جمع 

بيان��ات الضوء، ولكن أيض��اً البيانات من مختلف ألوان الطي��ف الكهرومغناطييس، وبدقة 

عالي��ة ألكرب ق��در ممكن.  أما يف حالة النظم املغلقة، مثل الفيس��بوك أو رشاء الس��لع من 

متجر عىل ش��بكة اإلنرتنت مثل أمازون أو إرس��ال رس��ائل الربيد اإللك��رتوين، فمن املمكن 

تس��جيل كافة التفاعالت والعمليات التي تحدث، باإلضافة إىل مس��توى عدم التفاعل.  ويف 

هذه الحاالت، هذا هو الواقع بطبيعة الحال، فموقع التواصل االجتامعي الفيس��بوك يقوم 

بتسجيل كل نرش، أو تسجيل إلعجاب، أو رفع لصورة يتم تحميلها، أو وصلة إىل موقع آخر، 

أو رس��الة مبارشة، أو لعبة  ُلعبت، أو فرتات الغياب، وما إىل ذلك لكل مس��تخدميه الذين 

ناهزوا املليار أو نحو ذلك.  وباملثل، ال تسّجل رشكة األمازون فقط تفاصيل كل عملية رشاء 

واملش��رتين، ولكن أيضاً جميع الروابط التي تّم زيارتها وكل الس��لع التي تّم استعراضها من 

خالل موقعها، باإلضافة إىل كافة البنود التي تّم وضعها يف س��لة التس��وق ومل يتم رشاؤها.  

كام يتم تس��جيل كافة رس��ائل الربيد اإللكرتوين من قبل الخادمات التي تستضيف صندوق 

الربيد اإللكرتوين للعميل، وتخزين كامل الربيد اإللكرتوين وجميع البيانات الوصفية املرتبطة 

به عىل س��بيل املثال، الذين تم إرس��ال الربيد اإللكرتوين لهم أو اس��تالمه منهم، والوقت / 

التاريخ، واملوضوع، وامللفات املرفقة.  وحتى لو تّم تحميل الربيد اإللكرتوين محلياً عىل جهاز 

املس��تخدم وتّم حذفه فام زالت نسخة محفوظة منه عىل الخادم، هذا مع احتفاظ معظم 

املؤسسات والرشكات بهذه البيانات لعدد من السنوات.  

وباملثل بالنسبة لألشكال األخرى من البيانات، فقد منت البيانات املكانية بشكل كبري يف 

الس��نوات األخرية، وذلك من خالل االستشعار اآلين عن ُبعد والصور الرادارية، إىل املشاريع 

 ،(OpenStreetMap( الكب��رية مكتظة املص��ادر مثل مرشوع خرائط الش��وارع املفتوح��ة

واملس��ارات املكانية الرقمية التي تم إنش��اؤها بواسطة مس��تقبالت أنظمة تحديد املواقع 

الجغرافي��ة املضّمنة داخل األجهزة.  ويهدف الصنفان األّوالن إىل أن يكونا ش��املني مكانياً، 

بحيث تجمع التضاريس للكوكب األريض بأرسه، ورس��م خرائط البنية التحتية لدول بأكملها 

وتوفري مجموعات بيانات مشرتكة ومرّخصة للخرائط.  يف حني يوّفر املرشوع الثالث القدرة 

عىل تتّبع وتعّقب الحركة عرب الفضاء مبرور الوقت؛ وبناء مسارات الزمن – الفضاء التي ميكن 

تجميعها لتوفري مناذج الزمن – الفضاء للسلوك عرب مدن ومناطق بأكملها.  ومتّكن مجتمعة 
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م��ن النمذجة املفّصلة لألماكن وطرق التنقل، واملقارنة املس��حية عرب الفضاء، واس��تهداف 

التس��ويق ملجتمعات معينة، وتقديم خدمات جديدة معتمدة عىل املوقع، والبيانات التي 

ميكن الجمع بينها الش��رتاكها يف املرجعيات املكانية إلنشاء قواعد بيانات وتطبيقات جديدة 

ميك��ن البح��ث مكانياً فيها )عىل س��بيل املثال، جمع البيانات حول منطقة إلنش��اء ملفات 

تعريف للحي).  

وبالنظر إىل التقدم الحاصل يف سعات التخزين )انظر الفصل الخامس)، يبدو أننا قد وصلنا 

إىل مرحلة بحيث يكون من األسهل يف كثري من الحاالت تسجيل كل يشء، دون الحاجة إىل فرز 

البيانات، وتدقيقها، وأخذ عينات منها، وتس��جيل ما يحتم��ل أنه مفيد منها فقط )ومن الذي 

يعرف ما يثبت احتامل أنه مفيد يف املستقبل؟).  وكام أشار )Zikopoulos et al.  (2012: »ال 

عجب أننا نغرق يف البيانات، فإذا كنا نس��تطيع تتبع وتس��جيل يشء ما، فإننا بالعادة نفعل«.  

ويف الواقع، أشار )Dumbill (2012: 7 إىل أن املبدأ األسايس خلف البيانات الكبرية هو »عندما 

تس��تطيع، احتفظ بكل يشء«.  ويتجىل هذا باالعتقاد بأنه كلام كان املزيد من البيانات متاحاً، 

س��نحت فرص أفض��ل لصنع رؤية أكرث صحة ونفاذاً...  وفرص العث��ور عىل »املنتجني« لنظرية 

جديدة )John Seely Brown مقتبس من Bollier 2010: 8 ).  وعىل الرغم من ذلك، تسهم 

إس��رتاتيجية السعي نحو الشمولية بش��كل كبري يف طوفان البيانات، ويتمثل التحدي األكرب يف 

رؤية النمط الش��امل والص��ورة الكبرية من جملة التفاصيل ومتييز الغث من الس��مني، وإثارة 

مجموعة من األس��ئلة األخالقية فيام يتعلق بنطاق البيان��ات التي يتم إنتاجها واالحتفاظ بها، 

واالستخدامات التي يجري توظيفها فيها أو من املمكن توظيفها فيها )انظر الفصل العارش).  كام 

أنها تثري تساؤالت معرفية أساسية )Floridi 2012).  عىل سبيل املثال، وبالنظر إىل شموليتها، 

تساءل )Callebaut (2012 عام إذا كانت تحليالت البيانات الكبرية هي علم ما بعد االختزال 

)Post-reductivist)، وسيتم مناقشة هذه األسئلة مبزيد من التفصيل يف الفصل الثامن.  

:)Resolution and Indexicality( الدقة والتبويب/ الفهرسة

باإلضافة إىل ش��مولية البيانات، أصبحت البيانات الكبرية أكرث تناهياً يف الدقة بكثري، 

وهات��ان الخاصيتان يدفع��ان جميعاً يف االتجاه نحو التبويب/ الفهرس��ة القوية )عنونة 

بوس��م مميز وتحديد للهوية) )Dodge and Kitchin 2005)، وتعد صور االستش��عار 
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عن ُبعد مثاالً عىل تعزيز الدقة، ففي أواخر الثامنينيات، كانت أعىل دقة للصور املتاحة 

ملعظ��م الباحثني غري الحكوميني عن س��طح األرض هي لتلك الصور التي التقطتها أقامر 

الندسات )Landsat Satellites) الصناعية، حيث متثل كل نقطة ضوئية )بكسل) قطعة 

م��ن األرض تق��درx 30 30 مرتاً، يف حني أن الكثري من الص��ور املتاحة عىل جوجل إيرث 

ذات دق��ة تص��ل إىل x 2.5 2.5 م��رت، مام يتيح ع��رض املزيد من التفاصي��ل وتحليلها.  

وباملث��ل، فيام يتعلق مبخرجات بيانات التعداد الس��كاين، فق��د زاد علو درجة البيانات 

يف العدي��د من ال��دول.  ففي الحالة األيرلندي��ة، كان نرش بيانات التع��داد حتى وقت 

قري��ب للدوائ��ر االنتخابية ) 3,409 منطقة مبتوس��ط 1,350 نس��مة يف كل منها، حيث 

كان��ت الكثافة الس��كانية لكل دائرة انتخابي��ة أعىل بكثري يف امل��دن والبلدات وأقل يف 

املناطق الريفية).  ويف العام 2011، تّم وضع بيانات التعداد بتوزيع جغرايف جديد ُسّمي 

بالتجمعات الصغرية، التي بلغ عددها 18,488.  متّثل الوحدات الجديدة بالعادة بيانات من 

80 – 150 من األرس )Gleeson et al.  2009).  وقد أتاحت التجمعات الصغرية إجراء تحليل 

التعداد عىل مس��توى الحي أو الش��ارع، بدالً من مساحات شاس��عة جداً، ومناطق ذات 

أعداد متس��اوية تقريباً من السكان التي ميكن مقارنتها، مام يوّفر فهاًم أكرب للتجمعات 

الس��كانية واالقتصاد األيرلندي.  وإمعاناً يف تحّري املزيد م��ن الدقة، يجمع العديد من 

وكالء / س��امرسة  البيانات كميات كبرية من البيانات املتعلقة باألفراد واألرس التي متكن 

الرشكات من استهدافهم بشكل فردي بالسلع والخدمات )انظر الفصل الثاين).  

وقد صاحبت الزيادة يف دقة البيانات، الزيادة يف تحديد الهويات لألشخاص، واملنتجات، 

واملعام��الت، واألقاليم بحيث أصبحت بياناتها أكرث تبويباً وفهرس��ة بطبيعتها )انظر الفصل 

الخامس).  فعىل سبيل املثال، تحمل معظم السلع املعروضة للبيع يف متاجر التجزئة الكربى 

يف الوقت الحارض الرمز الرشيطي )الباركود)، وميّيز هذا الرمز املنتج، ولكن ليس كل وحدة 

منه عىل حدة – حيث تشرتك كل زجاجات صابون شعر الرأس )الشامبو) من نفس العالمة 

التجاري��ة )املارك��ة) يف نف��س الرمز – مام يعني أن��ه ال ميكن التمييز بينها بش��كل فردي.  

ويف املقابل، تتميز زجاجة صابون ش��عر الرأس املوسومة برشيحة تحديد الهوية باستخدام 

موج��ات الرادي��و )Radio Frequency Identification Device- RFID) بش��كل فريد، 

ألن لكل رشيحة رمز فريد من املمكن قراءته عن ُبعد بواس��طة جهاز استش��عار الذبذبات 
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الراديوي.  ونتيجة لذلك، ميكن تتبع كل زجاجة من مكان صنعها من خالل سلسلة التوريد 

وحتى  املتجر وس��لة العميل، مام يوجد مسار للتدقيق املفصل.  وبعبارة أخرى، فقد أصبح 

م��ن املمكن تتّبع األم��ور الفردية بدقة عرب الزمان واملكان، مبا يف ذلك أولئك الذين يعملون 

عىل نقل أش��ياء من مكان آلخر.  وباملثل، بالنس��بة للمعلومات، وخاصة تلك التي يف شكل 

 Digital( رقم��ي، حيث يتم تعريفها بش��كل فريد من خالل رموز إدارة الحق��وق الرقمية

 Digital( فعىل سبيل املثال، ميكن تعيني معرفات الكائن الرقمي  .(Rights Management

Object Identifiers- DOIs) إىل األع��امل اإلبداعي��ة املتوفرة ع��ىل اإلنرتنت )كالتقارير، 

املجالت، الصور، الصوت، وملفات الفيديو)، فمعرفات الكائن الرقمي هي محدد هوية دائم 

 (Universal Resource Locator- URL( مرتبط بالبيانات الوصفية، مثل عنوان اإلنرتنت

الذي يشري إىل موقع امللف.  ويعّزز استخدام املعرّفات الفريدة العالئقية والقدرة عىل ربط 

 Lyon( وضم البيانات معا، كام يوّفر وس��ائل عملية لفرز ورصد ومطابقة ومتثيل الكائنات

2003a; Dodge and Kitchin 2005; Graham 2005؛  انظر أيضاً الفصل العارش).  

:)Relationality( العالئقية

تتمث��ل العالئقية مبدى القدرة عىل ضّم مجموع��ات بيانات مختلفة بروابط بعضها مع 

بع��ض وكيف ميكن اس��تخدام هذه الروابط لإلجابة عن أس��ئلة جدي��دة.  فالعالئقية هي 

يف صمي��م قواع��د البيانات العالئقية )انظ��ر الفصلني الثاين والخام��س)، وهي القدرة عىل 

إنش��اء بيانات غاية يف العالئقية التي تدفع بس��وق البيانات الواس��ع وأرباح وكالء البيانات 

ورشكات امللف��ات التعريفية )انظ��ر الفصل الثاين).  إن الدرجة العالي��ة من العالئقية هي 

ما يجعل التعداد الس��كاين مفي��داً جداً لفهم الرتكيبة الس��كانية ألي أمة، وكيف تتغري عرب 

الزمان واملكان.  وتختلف دراس��ات البيانات الصغ��رية يف مدى عالئقيتها، أي ميل تلك التي 

تنط��وي عىل البيانات املنظمة لدرج��ات أعىل من الرتابط من تل��ك البيانات غري املنظمة،  

وهذا يس��تدعي القول إنه ينبغي وجود شكل من أشكال العالئقية بني البيانات الستخالص 

التفسريات واالستنتاجات الشاملة منها.  

وع��ىل الرغم م��ن أن البيانات الكبرية ال تس��تخدم غالبا بنية قاع��دة بيانات عالئقية 

)انظر الفصل الخامس)، فإن ميزة أساس��ية يف طبيعتها هي العالئقية القوية.  وكام فّصل 
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)boyd and Crawford (2011: 2 فإن »البيانات الكبرية مرتابطة بش��كل أس��ايس، وتنبع 

قيمتها من األمناط التي ميكن اس��تخالصها من خ��الل صنع روابط بني أجزاء من البيانات، 

ع��ن فرد، أو أفراد عىل عالق��ة بآخرين، أو مجموعات من الناس، أو ببس��اطة عن هيكل 

تنظيم املعلومات نفسها«.  إال أنها وخالفاً لقواعد البيانات العالئقية، فهي تتقن بالتساوي 

التعام��ل مع البيانات غري الرقمية )الرمزية)، والبيانات غري املنظمة كام البيانات املنظمة، 

والربط بني النوعني معاً وتعظيم القيمة املس��تفادة من التقاطعات بينها.  ومن ثم، أصبح 

من املمكن الربط بني مجموعات متنوعة من البيانات – الشخصية، والعملية، والتفاعلية، 

واالجتامعي��ة، واملالي��ة، واملكانية، والزمنية، ...إلخ - وتحليلها عىل أس��اس فردي وجامعي 

للعالقات واألمناط.

وقد ثبت جلياً، كمثال عىل قوة هذه العالئقية، االس��تخدام املكثف للبيانات الكبرية يف 

الحم��الت االنتخابية للرئيس األمري��يك أوباما يف العام 2008م و2012م.  فعىل النحو الذي 

فّصله )Issenberg (2012، س��عى فري��ق أوباما لتحديد وتتبع جمي��ع جوانب حمالتهم 

االنتخابي��ة يف 2008 م و2012 م، ووض��ع سلس��لة كاملة من املقاييس التي تم تس��جيلها 

والتنقيب فيها بشكل مستمر للحصول عىل معلومات، وأمناط واتجاهات مفيدة.  واشتمل 

ذل��ك عىل مراقبة صارمة لإلجراءات الخاصة بهم، مثل وضع اإلعالنات عرب وس��ائل اإلعالم 

املختلفة، وإجراء حمالت بريد اإللكرتوني��ة، واالتصال الهاتفي بالناخبني املحتملني، وطرق 

األبواب وفرز االصوات االنتخابية للمناطق، وتنظيم االجتامعات واملس��ريات، وتتبع الذين 

كان��وا ق��د تحدثوا إليهم وماذا قال��وا أو ما التزموا به.  وقد ع��ّززوا هذه املعلومات مبئات 

التجارب العشوائية واسعة النطاق امُلصّممة الختبار فعالية مختلف طرق إقناع الناس عىل 

التصويت لصالح أوباما أو التربع باألموال لحملته.  وجمع فريق أوباما بني جميع املعلومات 

التي نتجت فيام تعّلق بالناخبني وبيانات التسجيل، والتعداد السكاين، والبيانات الحكومية 

األخرى، ومس��وحات االقرتاع، وبيانات جرى رشاؤها من طيف واس��ع من املوردين، مبا يف 

  .(Cable TV( ذلك وس��طاء البيانات ووكاالت التصنيف االئتامين، ورشكات التلفاز الخطي

وكانت النتيجة مجموعة من قواعد البيانات الضخمة عن كل الناخبني يف البالد تتكون مام 

ال يق��ّل عن مثانني من املتغ��ريات )Crovitz 2012)، وأكرث من ذلك، أنها ترتبط بالخصائص 

الدميوغرافي��ة للناخبني املحتمل��ني، وتاريخ انتخابهم، وكل حالة م��ن حاالت تواصلهم مع 
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حملة أوباما وردود أفعالهم، والتاريخ االجتامعي واالقتصادي، وأمناط سلوكهم واستهالكهم، 

ووجه��ات النظر واآلراء التي تّم اإلع��راب عنها، مع تحديث قواع��د البيانات يومياً خالل 

الحمل��ة بكل بيانات جديدة يج��ري إنتاجها أو رشاؤها.  إما يف الحاالت التي ال يعرف فيها 

محللو أوباما االنتامء السيايس للناخب، وال ميكنهم فيها الوصول إىل ذلك من خالل االتصال 

املبارش مع��ه، فإنهم يوّظفون خوارزمية متطورة تس��تخدم املتغ��ريات التي بحوزتهم عن 

ش��خص ما للتنبؤ عن التصويت املحتمل املفّضل له )Issenberg 2012).  وكانت النتيجة 

مليارات من أجزاء البيانات املرتابطة والتي اس��تخدمت للتعريف بالناخبني بش��كل فردي، 

وتقيي��م مدى احتاملية قيامهم بالتصويت والكيفية الت��ي يصوتون بها، والكيفية التي قد 

يس��تجيبون بها ملختلف السياس��ات والقصص.  لقد أنش��أ الرتابط ب��ني البيانات يف حملة 

أوباما م��ا اصطلح عليه )Crampton et al. 2012) مبصطل��ح »تأثري تضخيم املعلومات« 

)Information Aplifier Effect)، حيث مجموع البيانات أكرث من األجزاء.  

:)Velocity( السرعة
هناك فرق جوهري بني البيانات الصغرية والبيانات الكبرية يتمثل يف الطبيعة الديناميكية 

إلنتاج البيان��ات، فالبيانات الصغرية تتكّون عادة من الدراس��ات التي تكون مؤطرة بقالب 

جامد من حيث الزمان واملكان.  وحتى يف الدراسات املطّولة، يتم التقاط البيانات يف أوقات 

متفرقة ذات فاصل زمني )عىل سبيل املثال، كل بضعة أشهر أو سنوات).  فعىل سبيل املثال، 

يتم إجراء التعدادات الس��كانية بش��كل عام كل خمس أو عرش س��نوات، ويف املقابل يتم 

إنش��اء البيانات الكبرية عىل أسس أكرث استمرارية بكثري، ويف كثري من الحاالت بشكل آين أو 

لحظي وبش��كل مبارش بالتقارب من الوقت الحقيقي للوقوع )Real-Time) .  وعوضاً عن 

قدر ضئيل ومتفرق من البيانات، التي ُتجمع أو تعالج مبش��قة، فإن البيانات الكبرية تتدفق 

 (Batch processing( برسع��ة، ولذلك كان هناك انتقال يف التعامل من املعالجة بالدفعات

إىل البيان��ات املتدفق��ة )Streaming Data( (Zikopoulos et al.  2012).  فم��ن ناحية، 

يس��هم هذا يف مس��ألة كرب حجم البيانات من خالل إنتاج بيانات برسعة أكرب، ومن ناحية 

أخرى، فهو يجعل كامل دورة البيانات أكرث ديناميكية بكثري، ويربز قضايا كيفية إدارة نظام 

البيانات املتغري باستمرار.  
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وتنبع الرسعة من التكرار املس��تمر لتس��جيل املش��اهدات مع مرور الوقت و/أو تغرّي 

امل��كان )Jacobs 2009) مع كون العديد من األنظمة يف وضع التش��غيل الدائم باس��تمرار 

)Dodge and Kitchin 2005).  فعىل سبيل املثال، تسجل املواقع اإللكرتونية بيانات كافة 

الزي��ارات التي متت للموقع واألنش��طة التي قام بها الزائر خ��الل تصفحه عىل املوقع؛ كام 

تقوم املعدات الطبية مبراقبة العالمات الحيوية باس��تمرار، وتسّجل الكيفية التي يستجيب 

بها الجسم للعالج وُتطلق إنذاراً يف حال تجاوزت هذه العالمات حّد معني؛ وتتعقب رشكات 

الهاتف املحمول موقع، وهوية، وطبيعة اس��تخدام األجهزة املوصولة عىل شبكاتها كل بضع 

ثوان؛ وباملثل ترصد ش��بكات استش��عار الطقس مؤرشات الغالف الج��وي كل بضع دقائق 

وترس��ل نتائجها إىل قاعدة بيانات مركزية إلدراجها يف االس��تطالعات الجوية؛ ويسّجل جهاز 

استش��عار الذبذبات الرادي��وي )Transponder) عىل طول طرق املدينة الربية والس��كك 

الحديدية هوية الحافالت والقطارات التي متّر، مام يتيح لس��لطة النقل العام معرفة أماكن 

مركباتها يف أي وقت، واحتس��اب الوقت املقّدر للوصول يف محطات التوقف املختلفة؛ كام 

تراقب متاجر التجزئة مبيعات آالف املنتجات املختلفة لآلالف من العمالء، حيث تس��تخدم 

البيانات ملعرفة أوقات إعادة تعبئة الرفوف وطلب دفعات جديدة من املوردين؛ ويتواصل 

الن��اس بعضه��م مع بعض من خالل مواقع وس��ائل التواصل االجتامعي يف س��يل ال ينتهي 

من التبادالت والعالقات البينية املتش��ابكة؛ ويرصد املرقاب )Telescope) باستمرار السامء 

لقي��اس التقلب��ات يف موجات الراديو من أج��ل فهم أفضل لطبيعة الك��ون، ففي كل هذه 

الحاالت، هناك تيار مستمر من البيانات التي تتطلب إدارة وتحلياًل مستمراً.

ويش��ّكل نقل وإدارة كميات كبرية من البيانات املنتجة باس��تمرار تحدياً تقنياً بس��بب 

التحديات الناش��ئة عن محدودية قدرة س��عة التخزين مام يوجد اختناقات بش��كل رسيع 

يف حرك��ة م��رور وتبادل البيانات.  عىل س��بيل املثال، وكام أن فيديوه��ات موقع اليوتيوب 

)YouTube) قد تتوقف أو يتأخر عرضها بس��بب كون س��عة قناة االتصال باإلنرتنت ليست 

كافية لتواكب رسعة تدفق البيانات املطلوب، فإن األثر نفس��ه ميكن أن يقع يف حالة جمع 

ومعالجة البيانات، حيث تكون األنظمة عاجزة عن مواكبة تدفق البيانات.  وتش��مل حلول 

هذه املش��كلة زيادة س��عة قناة االتصال، وتوظيف تقنيات فرز وضغط البيانات مام يقلل 

من حجمها ومن ثم وقت معالجتها، وتحس��ني كف��اءة خوارزميات املعالجة وتقنيات إدارة 
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البيانات.  كام ميّثل تحليل س��يل البيانات املتدفقة تحدياً أيضاً، ألن النظام ال يس��كن يف أي 

لحظة وعند أي نقطة، كام يف حاالت األسواق املالية، حيث ميكن أن يكون تحليل الصفقات 

ملايكرو ثانية من الزمن قّياًم للغاية.  وهنا، تستخدم خوارزميات معّقدة، إىل جانب العرض 

املريئ للبيانات الديناميكية وهي يف حالة تغري مستمر، لتتبع  وتقييم النظام.

:)Variety( التنوع
قد تختلف البيانات الصغرية والبيانات الكبرية يف طبيعتها، كونها منظمة، أو غري منظمة، 

أو ش��به منظمة، وتتألف من األرقام، النصوص، الص��ور، الفيديو، وغريها من أنواع البيانات 

األخ��رى.  إال أن هذه األن��واع املختلفة من البيانات يرجح أن تكون يف البيانات الكبرية أكرث 

قابلي��ة للجمع والربط بينها، وإمكانية وصل البيانات املنظمة بالبيانات غري املنظمة.  فعىل 

س��بيل املثال، تتألف نرشات الفيسبوك من النصوص التي ترتبط يف الغالب بصور أو ملفات 

فيدي��و أو غريها من املواقع، وهي تجتذب تعليقات مس��تخدمي الفيس��بوك اآلخرين؛ كام 

ق��د تجمع رشكة ما بني البيانات املالية املتعلقة باملبيعات واس��تطالعات العمالء التي تعرّب 

ع��ن مدى ثقته��م باملنتج، ويف املقابل تك��ون البيانات الصغرية أكرث انفص��االً وترتبط، عىل 

كل ح��ال، من خالل مفاتيح تعريفية وحقول بيانات مش��رتكة.  ويتمّثل الس��بق األس��ايس 

بالنسبة للبيانات الكبرية يف كيفية اختالفها عن األشكال التي سبقتها إلدارة البيانات الرقمية، 

والتي كانت احرتافية للغاية يف معالجة وتخزين البيانات الرقمية باستخدام قواعد البيانات 

العالئقية، مام مّكن من إجراء مختلف أنواع التحليل اإلحصايئ.  إال أنها كانت أضعف بكثري 

يف التعام��ل مع مناذج البيان��ات الغري رقمية، عدا عن مجرد تخزينه��ا يف ملفات مجرّدة أو 

  Data Center Alliance (2012: 7( مضغوطة.  وكام الحظ اتحاد مراكز البيانات املفتوحة

بأنه يف الس��ابق كان يجري تجاهل البيانات غري املنظمة، أو يف أحس��ن األحوال، استخدامها 

بش��كل يفتقر إىل الكفاءة.  ومع ذلك، فإن التقدم الحاصل يف الحوس��بة املوزعة، وتصميم 

قواع��د البيانات باس��تخدام هياكل عوضاً عن لغات االس��تعالم الهيكلية )NoSQL) )انظر 

الفصل الخامس)، والتنقيب يف البيانات وتقنيات اكتش��اف املعرفة )انظر الفصل السادس)، 

قد زادت بش��كل كبري الق��درة عىل إدارة ومعالجة واس��تخراج املعلومات من البيانات غري 

املنظمة.  ويف الواقع، يجري عىل نطاق واسع تداول أن ما يقارب مثانني يف املائة من جميع 
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البيان��ات الكبرية هي غري منظمة بطبيعتها، وك��ام أبان )Grimes (2011)، فقد أصبح هذا 

الرقم مسّلاًم به مع قليل من اإلثبات.  

:)Flexibility( المرونة
يك��ون تصميم البحث وإدارة البيانات، مع مش��اريع البيانات الصغرية، غري مرن نس��بياً 

مبج��رد بدء العمل املي��داين والتحليل، وذلك بالنظر إىل الخدمات اللوجس��تية، والتكاليف، 

والحاجة إىل التمثيل يف عينة صغرية الحجم.  فعىل سبيل املثال، فإنه من الرضوري عىل كل 

ش��خص تّم جمع بيانات التعداد له تعبئة النموذج ذات��ه للتأكد من إمكانية قابلية مقارنة 

البيانات عرب كافة الس��كان.  ومبجرد طباعة النامذج، ال ميكن إضافة حقول بيانات جديدة، 

مام يعني ثبات البيانات املمكن استخراجها من هذه النامذج، وباملثل متيل قواعد البيانات 

العالئقي��ة الت��ي ُتحفظ بها البيانات إىل أن تكون قالباً ثابت��اً ومحدودة النطاق.  وعىل نحو 

مامثل، يكون تصميم البحث عادة، يف التجارب العلمية والدراسات البيئية،  غري مرن مبجرد 

بدئه��ا، وذلك بهدف متكني إجراء عمليات املقارنة والتكرار.  أما يف الدراس��ات التي تعتمد 

املقابالت أو األنشطة االجتامعية، فمن املمكن للباحث، عىل الرغم من ذلك، أن يكون أكرث 

مرونة يف النهج املّتبع، وأن يكون لديه منوذج حّر من األسئلة وإمكانية التكيف مع األوضاع 

املستجدة.  وميكن أن يكون ترميز وإدارة وتحليل هذه البيانات مرناً نسبياً، ولكن هذا يعود 

جزئياً إىل محدودية حجم ونطاق مجموعة البيانات.  

يف املقاب��ل، تّم تصميم نظم البيان��ات الكبرية لتكون مرن��ة بطبيعتها، بحيث تحمل 

س��امت قابلية االس��تطالة والتفرع )ميكن إضافة حقول بيانات جديدة بسهولة) وقابلية 

  .(Marz and Warren 2012( التوس��ع )ميكن التوس��ع برسعة) بغض النظر عن الحجم

ويعني استخدام قواعد البيانات غري الهيكلية لالستعالم )NoSQL) إمكانية إدارة البيانات 

املتغ��رية برسعة عالي��ة، والتكيف مع حقول البيانات الجدي��دة )انظر الفصل الخامس)، 

وهذا يعني أنه من املمكن التكّيف مع إنتاج البيانات عىل أسس تدويرية، وأداء االختبار 

ع��ىل التكيف.  فعىل س��بيل املثال، تق��وم رشكات جوجل، والفيس��بوك، ومنصات أخرى 

عىل اإلنرتنت بتعديل تصاميمها، وجمع بيانات حول كيفية اس��تجابة املس��تخدمني لهذه 

التغيريات عىل سبيل املثال، مراقبة الزيارات العابرة للموقع، وتحليل النتائج واستخدامها 
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لتقديم مزيد من التعديالت املحس��نة للتصميم بغية تش��جيع إج��راءات وردود معينة 

بشكل مس��تمر.  وألن أعداد األشخاص الذين يس��تخدمون هذه املواقع هائلة، وأحجام 

العين��ات الخاصة بهم كبرية جداً، فه��ذا يعني أن بإمكانهم إجراء التغيريات دون الخوف 

م��ن فق��دان التمثيل.  عىل س��بيل املثال، وبالع��ودة إىل حملة باراك أوبام��ا االنتخابية، 

فق��د أجرى فري��ق حملته تجارب متتالية ع��ن مدى فعالية التعديالت املحس��نة ملوقع 

الحملة )BarackObama.com) لزيادة املش��اركة، والعمل التطوعي، والتربعات.  فأحد 

االختبارات قّيم آثار التغيري عىل زر »اش��رتك« إىل »مزيد من املعلومات«، و »انضم إلينا 

اآلن«، و»اشرتك اآلن«:  وأصبح من الواضح عىل مدى ثالمثائة ألف زيارة أن استخدام زر 

»انضم إلينا اآلن« قد أدى إىل عرشين يف املائة زيادة يف الزائرين املقبلني عىل التس��جيل 

  .(Issenberg 2012( يف املوقع

فمث��ل هذه املواق��ع الكبرية الحجم ينبغ��ي أن تكون أيضاً قابلة للتوس��ع والتطوير، 

وقادرة عىل التعامل مع الطفرات الناشئة يف طلب وإنتاج البيانات، حيث يتسبب مقدار 

حرك��ة مرور البيانات يف انهيار قاع��دة البيانات العالئقية التقليدي��ة العاملة عىل خادم 

واحد.  فعىل س��بيل املثال، ميكن أن ي��زداد عدد التغريدات الت��ي يتعامل معها تطبيق 

التواصل االجتامعي تويرت بش��كل ملحوظ، مع عرشات اآلالف من التغريدات التي يجري 

نرشه��ا كل بضع ثوان أثناء األحداث الكبرية، مثل حفل افتتاح األلعاب األوملبية أو خالل 

املباراة النهائية.  وكان الحل هو تركيب أنظمة عتاد تتألف من أجزاء موّزعة بحيث تخّزن 

البيانات يف قواعد بيانات مقّس��مة عرب العديد من الخوادم، مام ميّكن من توس��يع نطاق 

التخزين بحسب الحاجة.  وعالوة عىل ذلك، ففي بعض األنظمة، مثل تويرت، ميكن تعيني 

املرونة من قبل املستخدمني لتحديد ما إذا كانت تشمل البيانات أم ال.  عىل سبيل املثال، 

يقرر املس��تخدمون يف العديد من تطبيقات وس��ائل التواصل االجتامعي واملتنقلة إدراج 

أو ع��دم إدراج مواقعهم، وكذلك البيانات التعريفية الرئيس��ية األخرى املتعلقة بالهوية 

  .(Gorman 2013(
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الخالصة:
البيانات الكبرية هي ظاهرة حديثة، وبالنظر إىل التطبيق واالنتش��ار املتسارعني لها، فقد 

برزت نقاش��ات مس��تمرة حول ما يش��ّكل البيانات الكبرية والخصائص املرتبطة بها.  وُتعد 

بع��ض التعاري��ف، مثل تلك التي تنص ع��ىل أن البيانات الكبرية ه��ي أي مجموعة بيانات 

كب��رية جداً بالقدر الذي ال ميكن معه تخزينها يف جدول بيانات إكس��ل أو عىل جهاز واحد 

)Strom 2012)، مبتذلة للغاية وغري مفيدة، حيث تخفض مستوى مفهوم البيانات الكبرية 

إىل خاصية الحجم فقط.  لقد أصبح من الواضح أن لدى البيانات الكبرية عدد من الخصائص 

املالزمة لها والتي تجعلها مختلفة نوعيا عن األش��كال الس��ابقة م��ن البيانات، وتّم يف هذا 

الفصل مناقش��ة الخصائص األساسية الس��بعة للبيانات الكبرية: الحجم، والرسعة، والتنوع، 

والش��مول، والدقة / الفهرسة، والعالئقية، واملرونة / قابلية التوسع التي متيزها عن البيانات 

الصغرية )انظر الجدول 1-2).  

فه��ذه هي دورة املس��توى األول فيام يتعلق بتقديم تقييم توصيف��ي لطبيعة البيانات 

الكب��رية.  وهن��اك حاجة إىل مزيد م��ن العمل لتقييم البيانات الكب��رية الناتجة عن مصادر 

متعددة لتحديد ما إذا كان هناك أصناف متنوعة يف طبيعة البيانات الكبرية.  فعىل س��بيل 

املثال، قد تحمل بعض البيانات خمس��اً أو س��تاً من هذه الخصائص، ولكنها ال تس��تويف أو 

ضعيفة يف واحدة أو اثنتني، وقد تفتقر مجموعة بيانات إىل التنوع )منظمة بشكل كبري)، أو 

الحجم )صغرية، ولكن ش��املة مع حجم العينة ن = الجميع)، أو قليلة الرسعة )يتّم إنش��اء 

البيانات بانتظام ولكن يف كل ش��هر عوضاً أن تكون بش��كل مستمر)، أو تفتقر إىل الفهرسة 

)كونها مجهولة املصدر أو مجمعة)، مع حملها للخصائص األخرى عىل س��بيل املثال.  فمن 

الواضح أن مثل هذه البيانات ليس��ت بيان��ات صغرية كام هو مبنّي يف الفصل الثاين، ولكنها 

يف ذات الوقت ليس��ت بيانات كبرية كام ُتفهم مبعناها الضيق الذي يصفها بكل الخصائص 

السبع، ولكن ميكن اعتبارها عىل الرغم من ذلك شكاًل من أشكل البيانات الكبرية.  وبعبارة 

أخ��رى، هناك حاجة إلنتاج تصنيف للبيانات الكبرية قائم عىل أدلة تجريبية قوية مع أمثلة 

الحاالت التي من ش��أنها أن تس��اعدنا عىل التفك��ري بصورة أكرب يف طبيعة ه��ذه البيانات.  

ويحتاج هذا إىل أن يكون مصحوباً بدراسة للخصائص األخرى، مثل نوعية البيانات وصحتها، 

ودقتها، ومنشئها )انظر الفصل التاسع).  
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كام تثري الخصائص الس��بع للبيانات الكبرية تساؤالت بش��أن اآلثار املرتتبة عىل طوفان 

مثل ه��ذه البيانات، وما الذي يعنيه القدرة عىل الوصول إىل بيانات كبرية جداً، وش��املة، 

ومتغرية، ودقيقة، ومفهرس��ة، ومتنوعة، وعالئقية، ومرنة، وقابلة للتوسع بالنسبة للمجتمع 

والحكوم��ة ورجال األع��امل؟  وإىل أي مدى ميكن أن توفر ه��ذه البيانات رؤى ثاقبة عن 

حالة اإلنسان أو املس��اعدة عىل تناول بعض القضايا االجتامعية، والسياسية، واالقتصادية، 

والبيئي��ة األكرث إلحاحاً والتي تواجه كوكب األرض؟  أو، بدالً من خدمة الصالح العام، فهل 

ستس��تخدم هذه البيانات ملزيد من خدمة املصالح الخاصة يف الغالب؟  أو خدمة مصالح 

الدولة؟  وكيف س��وف تغ��ري هذه البيانات يف نظرية املعرف��ة العلمية يف جميع املجاالت 

)اآلداب والعلوم اإلنسانية، والعلوم االجتامعية، والعلوم الفيزيائية والحياتية، والهندسة)؟ 

فالفصل الس��ابع والثامن والعارش ستناقش هذه القضايا بالتفصيل، وتقدم التفكري النقدي 

آلثار وعواقب البيانات الكبرية.
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الفصل الخامس

ُممكنات البيانات الكبيرة ومصادرها

برز النمو الرسيع للبيانات الكبرية نتيجة التطور املتزامن معه لعدد من التقنيات املساعدة، 

والبنى التحتية، واألساليب واملامرسات، وتضمينها بشكل رسيع يف األعامل اليومية، واملامرسات، 

واملس��احات االجتامعية.  وتضمنت هذه البنية التحتية املعرفية الجديدة إطالق طيف واس��ع 

م��ن مجموعة متنوعة م��ن تقنيات املعلوم��ات واالتصاالت، وخاصة خدم��ة اإلنرتنت الثابتة 

واملتنقلة عرب الهاتف املحمول؛ وإدخال الربمجيات يف جميع الكائنات، واآلالت واألنظمة، ناقلة 

إّياها من »الغباء« إىل »الذكاء«، فضاًل عن إنشاء أجهزة وأنظمة رقمية بحتة بالكامل؛ وتطوير 

الحوس��بة الشمولية الواسعة االنتشار والقدرة عىل الوصول إىل الشبكات والحوسبة يف العديد 

م��ن البيئات، وعىل ذات خطى ه��ذا التحرك؛ التقدم يف تصميم قواع��د البيانات ونظم إدارة 

املعلوم��ات؛ وعروض التخزين املوّزع  والتخزين األبدي للبيانات بأس��عار معقولة؛ واألش��كال 

الجديدة من تحليالت البيانات املصممة للتعامل مع وفرة البيانات بدالً من ندرتها.  

وإضافة إىل متكني الوصول واملش��اركة والتخزين للبيانات، تعد البنية التحتية واملعرفية 

الجديدة يف الغالب الوس��يلة التي يتّم إنتاج الكثري من البيانات الكبرية منها.  ففي الواقع، 

وبال ش��ك أن الحالة يف وقتنا الحارض تتمثل يف أننا نعيش يف مجتمعات تس��تخدم عىل نحو 

متزايد تقنيات البيانات املكّثفة واملنتجة لها وتنتظم عىل أساس��ها.  كام أصبحت املامرسات 

الش��خصية يف االتصال، واالستهالك، واإلنتاج، والس��فر، والحياة املنزلية، أكرث فأكرث تتوّسطها 

األجه��زة الرقمي��ة التي تنتج الكثري من البيانات املس��تنفذة القّيمة.  وعالوة عىل ذلك، يتم 

اآلن مراقب��ة وتنظيم األماكن التي نعيش فيها عىل نحو متزايد مبجاميع كثيفة من التقنيات 

والبنى التحتية املدّعمة بالبيانات، مثل أنظمة املرور وإدارة املباين، ونظم املراقبة والرشطة، 

وقواع��د البيانات الحكومية، وإدارة العمالء وسالس��ل الدعم اللوجس��تية، واألنظمة املالية 

ونظم املدفوعات.  وسُتناقش العوامل املساعدة ومصادر البيانات الكبرية بالتفصيل يف هذا 

الفصل.
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العوامل المساعدة للبيانات الكبيرة:
ُتع��د البيانات الكبرية ُمحصلة للتطور والتقارب ب��ني مجموعة متقدمة من التقنيات يف 

مجال الحوس��بة من��ذ نهاية الحرب العاملية الثانية.  ويش��مل ذلك إنتاج أجهزة الحاس��ب 

املركزية يف الخمسينيات والستينيات؛ وشبكات اإلنرتنت الوليدة يف السبعينيات والثامنينيات 

التي ربطت الحاس��بات بعضها ببعض؛ واالنتش��ار الواس��ع النطاق للحاسبات الشخصية يف 

الثامنينيات والتسعينيات؛ والنمو الهائل لإلنرتنت يف التسعينيات، وتطوير الصناعات القامئة 

عىل الويب، جنباً إىل جنب مع النمو الهائل يف الهواتف النقالة واألجهزة الرقمية مثل أجهزة 

األلع��اب والكامريات الرقمية؛ وتطوير الحوس��بة الس��حابية، واملوزع��ة، والنّقالة، وتقنيات 

اإلصدار الثاين لشبكة الويب )Web 2.0( يف بدايات األلفية الثانية؛ وتفيش الحوسبة الشمولية 

واس��عة االنتشار )Ubiquitous and Pervasive Computing( خالل هذا العقد.  وخالل 

ه��ذه الفرتة وقع عدد من املؤثرات التحويلية، فزادت القدرة الحاس��وبية أضعافاً مضاعفة، 

وتّم ربط األجهزة معاً، وتداخلت األنظمة الرقمية بازدياد متعاظم يف شئون الحياة اليومية 

وعملياته��ا، وأصبحت البيانات أكرث من أي وقت مىض مفهرس��ة وقابلة للقراءة اآللية، كام 

توسعت أنظمة تخزين البيانات وأصبحت موزعة.  

:)Computation( الحوسبة
بينام قّدمت الحواس��يب الرقمية املركزية األولية يف الخمس��ينيات والستينيات قدرة 

حاس��وبية أكرث كفاءة من تلك التي عند البرش واألجهزة التناظرية التي استخدموها )مثل 

املع��داد، واآلالت الحاس��بة امليكانيكية، واآلالت الحاس��بة بالبطاق��ات املثقوبة، وأجهزة 

الحاس��ب التناظري��ة، إلخ(، إال أن قوة املعالجة لها كانت مح��دودة، ومن ثم كانت أنواع 

العمليات التي ميكن أداؤها مقيدة، وعالوة عىل ذلك كانت تلك الحواسيب كبرية الحجم 

 Electronic Numerical( ومكلف��ة.  عىل س��بيل املثال، كان بإمكان حاس��ب اإليني��اك

Integrator Analyser and Computer- ENIAC(، الذي ُطّور يف منتصف األربعينيات، 

أداء خمس��ة آالف عملي��ة جمع وطرح يف الثانية، ولكن اقترصت ذاكرته الرئيس��ية عالية 

الرسع��ة ع��ىل عرشين كلم��ة )أي مثانني بايت(، آللة ت��زن ثالثني طن��اً، وتحتوي 18,000 

أنب��ون فراغ��ي، و15,000 مرّحل، ومئات اآلالف م��ن املقاومات واملكثف��ات واملحاثات، 
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وباس��تخدام مائتي كيلوواط من الطاقة الكهربائي��ة )Najmi 2004(.  ويف العام 1965م، 

توّقع Gordon Moore  من إنتل بأن يتضاعف عدد الرتانزس��تورات يف الدوائر املتكاملة 

كل مثانية عرش ش��هراً يف العقد املقبل ذلك الحني، مام يزيد بشكل كبري القدرة الحاسوبية 

)وهو ما أصبح ُيعرف الحقاً باسم قانون مور(.  وقد أثبت هذا التوّقع بصرية نافذة حيث 

ت��ّم إدخال تحس��ينات تقنية عىل مكونات وتصميم أجهزة الحاس��ب )من خالل االنتقال 

م��ن األنابيب الفراغية إىل الرتانزس��تورات إىل الدوائر املتكامل��ة إىل املعالجات املصّغرة(، 

وازدادت القوة الحس��ابية فيام يقرب من الخمس��ني يف املائة س��نوياً بني عامي 1940 م 

و2001م )Nordhaus 2002(.  وإىل جان��ب هذا النمو، انخفضت تكلفتها بش��كل كبري، 

حيث تش��ري إحدى التقديرات بانخفاض يف تكلفة الحس��اب ناهز أضعاف الكوادريليون 

  .)CRA 2003( خالل القرن العرشين )1000000000000000(

اس��تمرت مثل هذه الزيادات الهائلة يف القدرة الحاس��وبية واالنخفاضات الكبرية يف 

التكلفة يف األلفية الجديدة، ولكن األهم من ذلك أنها أصبحت متنقلة عىل نطاق واسع 

مع انتشار مكثف لألجهزة الحاسوبية املحمولة مثل أجهزة الحاسب املحمول، واألجهزة 

اللوحية والهواتف الذكية، وأجهزة املالحة املرتبطة باألقامر الصناعية )SatNav(، وغريها.  

وتعادل قوة املعالجة للهاتف الذيك املتوسط "عرشة أضعاف قوة جهاز الحاسب املركزي 

كرايCray-1( -1( الذي تّم تشغيله يف مختربات لوس أالموس الوطنية يف عام 1976م " 

)Townsend 2013: xiii(، مع اس��تخدامها جزء من قوة معالجتها، حيث متتلك قدرات 

حاس��وبية، وتخزينية، وتطبيقات أكرث من العديد من أجهزة الحاس��ب الش��خصية منذ 

عقد واحد فقط من الزمن، وهي أيضاً تش��غل جزء بس��يط يف حجم العتاد املس��تخدم.  

عىل س��بيل املثال، ل��دى العديد من الهواتف الذكية معالجا مصغ��را برسعة 1.5 – 2.0 

غيغاهرت��ز و16 – 32 غيغابايت من الذاكرة الرئيس��ية.  ومتّكن هذه القوة  يف املعالجة 

وس��عة الذاكرة من معالجة كميات كبرية جداً من البيانات برسعة، ليتّم تخزينها محلياً، 

ألنها متصلة شبكياً ومشرتكة.  
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:)Networking( الربط
بذات القدر من األهمية للنمو الكبري يف القوة الحس��ابية ملعالجة البيانات الرقمية كان 

الربط بني الحاس��بات بعضها مع بعض والذي س��هل نقل وتبادل البيانات فيام بينها.  وقد 

وقع أول اتصال شبيك بني جهازي حاسب عرب شبكة اإلنرتنت يف نوفمرب عام 1969 م، وقد تم 

الرب��ط بني نقطة يف جامعة كاليفورنيا يف لوس أنجيلوس )UCLA( ونقطة أخرى يف جامعة 

ستانفورد )Salus 1995(.  ثم منت الشبكة ببطء، من 13 نقطة يف يناير 1971م، إىل 23 يف 

أبري��ل 1972م، إىل 62 يف يونيو 1974م، و111 بحلول مارس 1977م، واقترصت حينها عىل 

 ARPA( )Hart et al.  1992; O’Neill( متعاقدي وكالة مشاريع البحوث املتطورة الدفاعية

1995(.  وتعمل ش��بكة اإلنرتنت من خالل تقطيع البيانات والتعليامت يف حزم متس��اوية 

الحج��م ونرشها عرب النظام، مع عنونة كل حزمة مبعرّف وعنوان املرس��ل إليه املطلوب، ثم 

متّرر كل حزمة من نقطة اتصال إىل أخرى إىل أن تصل إىل الوجهة املقصودة حيث يتم إعادة 

تجميعها هناك.  ولتمكني اتصال األجهزة والش��بكات التي تعمل عىل رسعات مختلفة عىل 

مدار الساعة وتستخدم حزماً مختلفة الحجم، اعتمدت مجموعة معيار )بروتوكول( الشبكة 

يت يس يب / آي يب )TCP/IP( )معيار التحكم باإلرسال / بروتوكول اإلنرتنت(  يف عام 1973 

)O’Neill 1995(، وال يزال هذا املعيار يستخدم حتى يومنا هذا.  كام يؤكد هذا املعيار عىل 

حيادية الشبكة، حيث يتم التعامل مع كافة البيانات عىل قدم املساواة ودون متييز بينها أو 

  .)Wu 2011( تفاضل يف التكلفة

وبحلول أواخر السبعينيات، تّم إنشاء الشبكات املحلية الداخلية، كام تّم إنشاء الشبكات 

األخ��رى دولياً وتّم ربطها بش��بكة اإلنرتنت الوليدة، إضافة إىل ش��بكات الهواة املس��تقلني 

والرشكات، كام أصبح من املمكن إرس��ال حزم البيانات عرب األقامر الصناعية.  وباإلضافة إىل 

  .)Kitchin 1998( نقل البيانات وامللفات، تم إنش��اء الربيد اإللك��رتوين واللوحات اإلعالنية

وخالل الثامنينيات، منت البنية التحتية، مع العبني جدد من املؤسسات والرشكات، جنباً إىل 

جنب مع تطور شبكات اإلنرتانت الداخلية )الشبكات الخاصة(.  ويف عام 1992م اخرتع تيم 

برينرز يل )Tim Berners-Lee( من س��رين )CERN( يف جنيف الشبكة العاملية )الويب(، 

وقّدم وس��يلة س��هلة االس��تعامل أكرث بكث��ري للوص��ول إىل اإلنرتنت واس��تخدامها.  وخالل 
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التسعينيات وبدايات األلفية الجديدة، تّم تطوير تقنيات شبكية جديدة مثل شبكات اتصال 

املي��دان القريب )NFC( والتواصل املبارش )Proximate Communication( باس��تخدام 

معاي��ري البلوتوث، والتغطية املحلية الالس��لكية ال��واي فاي )WiFi(، والش��بكات الوطنية 

 )George Gilde( )2000( ووفقاً لقوانني جورج غيلدر  .)GSM/3G( لالتصاالت املتنقل��ة

يف االتص��االت، ف��إن إمدادات العامل من عرض النطاق ال��رتددي )قدرتها عىل نقل البيانات( 

تتضاعف كل س��تة أش��هر، مع مزيد من القدرة اإلضافية التي تقّدمها الشبكات الالسلكية.  

ونتيجة لهذه التطورات، فقد أصبح الربط متاحاً بني األجهزة الحاس��وبية من خالل ش��بكة 

اإلنرتنت بشكل أسهل عىل نحو متزايد، وأرسع وعىل نطاق أوسع.

الحوسبة الشمولية واسعة االنتشار:
صاحب التوس��ع يف النفاذية وقدرة الوصول إىل ش��بكات تقنية املعلومات واالتصاالت 

وزيادة س��عات قنوات االتصال )عرض النطاق الرتددي(، تنّوع وتوّسٌع يف األجهزة الرقمية 

والت��ي تتصل إما بش��كل مبارش أو غ��ري مبارش )حيث يتّم تحميلها ع��ىل جهاز آخر أوال( 

بش��بكة اإلنرتنت لتبادل البيان��ات، أو التعليامت، أو الحصول ع��ىل التحديثات الربمجية.  

ففي بعض الحاالت، حّلت التقنيات الرقمية الجديدة محّل األشكال السابقة من البيانات 

التامثلية / التناظرية، فعىل س��بيل املثال، تّم اس��تبدال أنظمة الهاتف التامثيل بالهواتف 

املحمولة والهواتف الذكية، واستبدلت كامريات املراقبة التناظرية التي تسّجل عىل رشيط 

فيدي��و بكامريات رقمية تلتقط الصور الرقمية، ويجري االس��تعاضة عن املوس��يقا املخزنة 

ع��ىل الرشيط املغناطي��ي أو الفينيل مبلفات صوتي��ة رقمية، والن��امذج الورقية بأخرى 

إلكرتوني��ة عىل اإلنرتنت.  من هن��ا، تم تحويل األجهزة واألنظمة التي كانت ُتعد نس��بيا 

»غبي��ة« لتصبح »ذكية« ببعض الط��رق، وعادة من خالل اس��تخدام الربامج املرتبطة بها 

)Dodge and Kitchin 2005(.  وتعن��ي كلمة »الذكية« هنا بش��كل عام بأن الجهاز قد 

مت��ت برمجته ليكون واعياً للطريقة الخاصة التي يس��تخدم بها وقادراً عىل اتخاذ قرارات 

مس��تقلة، وآنية، ومؤمتتة من مجموعة الخيارات املحددة م��ن خالل تطبيق خوارزميات 

ع��ىل البيانات املنتج��ة )انظ��ر Dodge and Kitchin 2007a(.  وخري مثال عىل تجميع 

تقني »غبي« أصبح عىل نحو متزايد »ذيك« هو الس��يارة، فالس��يارة الحديثة يتّم تحميلها 



الفصل الخامس

ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها152

بأجهزة رقمية، ومستش��عرات ومحركات، والتي تراقب وتنظم أنظمتها املختلفة وتتداخل 

م��ع تجربة القي��ادة )Thrift 2004(.  وميكن أن تنتقل البيانات املخزنة من هذه األجهزة 

عرب ش��بكات االتص��االت عن ُبعد لل��رشكات أو تحميلها من قبل مهن��دس إلجراء تحليل 

تش��خييص )Dodge and Kitchin 2007a(.  ويف ح��االت أخرى، هناك أجهزة ال مكافئ 

تناظرياً لها، حيث تنتج بيانات جديدة كلياً يف شكلها، مثل تلك الناتجة عن أنواع جديدة 

من التقنيات الرقمية، واملس��ح الضويئ، وأجهزة االستش��عار عىل س��بيل املثال، ماسحات 

التصوي��ر بالرن��ني املغناطيي MRI يف مج��ال الصحة، وإضافة إىل جعله��ا »ذكية«، فإن 

األنظمة تعمل يف الغالب عىل جمع أكرب قدر من البيانات قدر اإلمكان، وتس��عي لتكون 

هذه البيانات شاملة وليست انتقائية.  وهنا، قد يتّم جمع بيانات عرضية أو غري رضورية 

لتوفري الخدمة أو العملية، مثل التفاصيل الش��خصية أو املوقع الجغرايف.  فغالباً ما ُتحدد 

اإلعدادات االفرتاضية لألجهزة بش��كل يتيح للناس إمكانية اختيار االنس��حاب من أنظمة 

إنتاج البيانات من خالل عقود االستخدام للربمجيات واملواقع، مع النص عىل العقوبات إذا 

اختاروا القيام بذلك، مثل تردي الخدمات، والتكاليف اإلضافية، أو حجب الخدمة بالكلية.  

وباملث��ل، حصل هذا النمو يف األجهزة الرقمية يف املنزل، ويف الش��ارع، ويف أماكن العمل، 

وعرب ش��بكات النقل، ويف غريها، مام دفع املعّلقني لالفرتاض بأننا قد ولجنا عرص )الربمجيات 

يف كل مكان -EveryWare( )Greenfield 2006(.  إذن، هذا هو عرص الحوس��بة واس��عة 

االنتشار يف كل مكان، حيث يتّم توزيع القدرة الحاسوبية وإتاحتها يف كل مكان، مع العديد 

من األجهزة الحاس��وبية التي تعمل لكل ش��خص )Lucas et al.  2012(، فالحوسبة املنترشة 

)Pervasive Computing( ه��ي إضافة للقدرة الحاس��وبية وإتاحة الوصول إىل ش��بكات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للكائنات والبيئات اليومية الثابتة لجعلها تفاعلية و»ذكية« 

 )Ubiquitous Computing( ويف املقابل، فإن الحوس��بة يف كل مكان  .)Dourish 2001(

ه��ي القدرة الحاس��وبية التي تتحرك مع الش��خص بغض النظر عن البيئ��ة؛ كاألجهزة التي 

يحمله��ا الن��اس مثل الهواتف الذكية وأجهزة املالحة عرب األق��امر الصناعية التي تعتمد عىل 

الوصول إىل شبكات تقنية املعلومات واالتصاالت لتقديم الخدمات.  وإذا كان شعار الحوسبة 

املنترشة هو الحوس��بة »يف كل يشء«، فإن شعار الحوسبة يف كل مكان هو الحوسبة »يف كل 

مكان«، مع إبراز الحوسبة املنترشة لعمليات التباعد والتفرع )تضمني الربمجيات يف مزيد من 
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األجهزة( وإظهار الحوس��بة يف كل مكان ألوجه التقارب )جهاز رقمي واحد للقيام مبزيد من 

املهام( )Kitchin and Dodge 2011(.  وبينام يلزم الحوس��بة املنترشة أن تكون عىل إدراك 

موقعي/موضعي )Situationally Aware( لتنفيذها بنجاح، تتطلب الحوس��بة يف كل مكان 

اإلدراك املستمر للسياق واملوقع.  

:)Indexical and Machine-Readable Identification( قابلية الفهرسة والقراءة اآللية

ع��ىل مدى نصف القرن امل��ايض، أصبحت الظواهر يف العامل أكرث وأكرث تحديداً بش��كل 

فريد ومن الس��هولة التقاطها كبيانات، بس��بب التقنيات الرقمي��ة وتقنيات العنونة ووضع 

العالمات الجديدة، مام زاد يف درجة دقتها وعالئقيتها ومن ثم مستوى التفصيل يف تحليلها، 

باإلضاف��ة إىل متكني ربط مجموعات بيانات أكرث )انظر الفصل الرابع(.  فعىل س��بيل املثال، 

تتمّيز كل األجهزة الرقمية التي تساهم يف الحوسبة املنترشة والحوسبة يف كل مكان مبعرّف 

فري��د ُمَفْهرس، بحي��ث ُيعنّي رمز تعريف حرصي لكل منها مام يتي��ح رصدها وتتّبعها عىل 

 ،)Internet of Things- IoT( الدوام.  وعالوة عىل ذلك، فإن جميع عنارص إنرتنت األشياء

كوكبة واس��عة من األجهزة املتصلة بالش��بكة، املحركات، وأجهزة االستش��عار، تنتج بيانات 

مفهرس��ة ميكن متييزها بش��كل فري��د )Gershenfeld et al.  2004(.  وإضافة لذلك، فإن 

املعرفات الفريدة التي تم ربطها بالناس منذ زمن طويل، مثل جوازات الس��فر، والبطاقات 

الصحية، وس��جالت التأمينات االجتامعية، قد جرى تعزيزها من خالل أنظمة تحديد الهوية 

 Dodge( الرقمية والحيوية الجديدة التي تربطها بقواعد بيانات رقمية تتحقق من هويتهم

and Kitchin 2005(.  وهذه تش��مل أسامء املستخدمني وكلامت الرس، وبطاقات السحب 

املغناطيس��ية، والقارئات الرقمية لبصمة األصابع، وقزحية العني، والحمض النووي.  ويف كل 

حالة، تعد هذه املعرفات مبثابة املصافحة الرقمية، عىل الرغم من أنها تختلف يف مس��تواها 

من حيث الدقة والثقة.  فعىل س��بيل املثال، ميكن ألس��امء املس��تخدمني وكلامت املرور أن 

ُترسق أو ُتزّور بس��هولة، يف حني أن الحمض النووي هو أصيل وفريد لكل ش��خص ويحقق 

املعاي��ري األربعة األوىل من قامئ��ة كالرك )Clarke 1994b( املتعلق��ة بالخصائص املرغوب 

فيها لتحديد هوية الكائن البرشي بش��كل فّعال وهي: ش��مولية التغطية / النطاق )يجب 

أن ميتلك الجميع الخاصية نفس��ها(؛ التفرّد )يجب أن ميتلك كل ش��خص قيمة واحدة فقط 
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لهذه الخاصية، وال يتس��اوى فيها أي ش��خصني(؛ الدوام )يج��ب أن ال تتغري قيمة الخاصية 

مب��رور الزمن،  وال تكون قابلة للتغي��ري أيضاً(؛ اللزوم )مبعنى أن ُتعد الخاصية صفة طبيعية 

ال ميك��ن إزالتها وال غنى عنها(.  وهذه الصفات تتوافق مع الصفات الس��بع األخرى وهي:  

القدرة عىل التحصيل/ الجمع؛ والقدرة عىل التخزين؛ والتفرد؛ والدقة؛ والبس��اطة؛ والتكلفة 

والتناسب؛ والقبول.  

وباملث��ل، فإن رموز التحدي��د املكانية هي أنظم��ة تحّدد مواقع األش��خاص، واألماكن، 

والكائن��ات يف جميع أنحاء العامل، وتش��مل خطوط الطول والع��رض، وإحداثيات الخرائط 

الش��بكية، والوحدات اإلدارية مثل الرموز الربيدية )Zip Codes(.  وتختلف هذه األنظمة 

يف نطاقه��ا ودقته��ا )درجة التفصيل(، وقد أصبحت أكرث دق��ة وتحديداً من أي وقت ميض.  

فعىل سبيل املثال، ُتوسم البيانات اإلدارية بالنسبة إىل امللكيات الفردية أو قطع األرايض بدالً 

 Global Positioning( من األحياء؛ كام يسّجل أي جهاز يحوي نظام تحديد املواقع العاملي

System- GPS( املوقع يف نطاق بضعة أمتار؛ وبدأت أنظمة الخرائط الوطنية بإسناد عدد 

كبري من الكائنات الناشئة بفعل برشي أو طبيعي يف املخططات الخرائطية مبعرفات إقليمية 

فري��دة.  ويوجد معرفات فريدة أخرى ش��ائعة عىل نحو متزاي��د للمنتجات )انظر الفصل 

الرابع(، واملعامالت )عىل سبيل املثال، طلبات الرشاء(، والتفاعالت )عىل سبيل املثال، الربيد 

اإللكرتوين واملكاملات الهاتفية(.  

وفض��اًل عن كونها أكرث قابلية للفهرس��ة والتبويب، أصبحت رم��وز تحديد الهوية قابلة 

للق��راءة اآللية أيض��اً عىل نحو متزايد )Dodge and Kitchin 2005(.  عىل س��بيل املثال، 

يحتوي الرمز الرشيطي )Barcode( عىل رمز تعريف يرتبط بنظام معلومات يحتفظ ببيانات 

وصفية إضافية تصف الكائن عند مس��حه بقارئ ليزري )مثل نوع املنتج / النموذج، تاريخ 

ومكان الصنع، األس��عار، وما إىل ذلك(.  كام ميكن استشعار رقائق تحديد الهوية باستخدام 

موج��ات الرادي��و )RFID( عن ُبعد من قبل مس��تجيب راديوي والتع��رف عليها.  وميكن 

كذل��ك التعرف عىل املركبات بواس��طة برنامج التعرف التلقايئ ع��ىل أرقام لوحاتها، وقد تّم 

تطوير تقنيات خوارزمية جديدة للتعرف وتحديد هوية الوجوه وطريقة امليش )كيف مييش 

الن��اس(.  وهك��ذا أصبحت عنارص/ كائنات العامل مفتوحة لجم��ع والتقاط بياناتها وتحديد 
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هويتها تلقائياً، مام يوّسع بشكل كبري نطاق البيانات املنتجة ومدى دقتها بالنسبة إىل نظام 

ما، مام قّدم أش��كاالً جديدة من التنظيم والحوكمة )Dodge and Kitchin 2007a( وعّزز 

عمل األنظمة بطرق أكرث آلية )Kitchin and Dodge 2011(.  لذا فإن االتجاه السائد هو 

املزيد واملزيد من التحديد للظواهر واملامرس��ات لتصبح معرّفة بشكل فريد وقابلة للقراءة 

آلياً، مام يزيد الدقة، والعالئقية، واألمتتة.  

:)Data Storage( تخزين البيانات
كان هن��اك تحّول كبري، ع��ىل مدى العقدين املاضيني، يف القدرة ع��ىل التخزين الطويل 

األمد لكميات هائلة من البيانات، ففي البداية تّم تخزين البيانات الرقمية يف صورة تناظرية 

باس��تخدام البطاقات املثقوبة وذلك قبل أن يتم االنتقال إىل الرشيط املغناطيي واألقراص 

الصلبة.  وقد اس��تكملت هذه الوسائل باستخدام وس��ائط التخزين الرقمية املتنقلة والتي 

 ،)CDs( وت��ال ذلك ظهور األقراص املدمجة ،)Floppy Disks( ُتعرف باس��م األقراص املرنة

Flash/( ومحركات األقراص الخارجية والذاكرة املتنقلة ،)DVDs( وأقراص الفيديو الرقمية

 ،)Hard-disk Technologies( وق��د دفعت تقنيات األقراص الصلبة  .)External Drives

ع��ىل وجه الخصوص، بالقدرة عىل تخزين البيانات الرقمية بش��كل كب��ري، وذلك مع النمو 

الكب��ري للس��عة التخزينية املقدرة بالخانة الثنائية لكل بوص��ة مربعة )بت/إنش2(، يف حني 

انخفضت التكلفة لكل غيغابايت بشكل كبري وبعامل يقّدر بعرشة ماليني إىل واحد من عام 

1956 م إىل 2000م )Gilheany 2000(  واس��تمرت األسعار يف الهبوط، مام جعل التخزين 

الرقمي أرخص تكلفة بكثري وأقل مساحة من األشكال التناظرية )عىل سبيل املثال، الورق أو 

األرشطة الفلمية( )Grochowski and Halem 2003(.  فاآلن، أصبحت التكاليف رخيصة 

جداً وبالش��كل ال��ذي مُيكن من تخزين كمي��ات هائلة من البيان��ات مبقابل بخس، ودون 

الحاجة تقريباً لحذف امللفات القدمية.  ونتيجة لذلك، فإن امُلعامالت التي تجري اليوم )عىل 

س��بيل املثال، رسالة أرس��لت إىل قامئة الربيد اإللكرتوين أو صفحة موقع التواصل االجتامعي 

الفيسبوك، أو املدفوعات إىل متجر باستخدام بطاقة االئتامن، أو املحادثة مع أحد األصدقاء 

عىل الهاتف( من املمكن تسجيلها وحفظها بشكل جيد إىل ما بعد وفاة الشخص املعني بها، 

مع إمكانية اإلشارة إليها وتحليلها يف أي وقت يف املستقبل.



الفصل الخامس

ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها156

ونتيج��ة لذلك، وكام نوقش يف الفصل الس��ابق، كان النمو يف حج��م البيانات املخزنة 

باألرقام املطلقة والنس��بية اس��تثنائياً، وخاصة منذ العام2000م.  فعىل سبيل املثال، قّدر 

)Hilbert and López )2009 أن خمس��ة وعرشي��ن يف املائ��ة فق��ط م��ن البيانات تم 

تخزينها يف شكل رقمي يف عام 2000، مع االحتفاظ مبا تبّقى بأشكال تناظرية مثل الكتب، 

واملجالت، والصور، واألرشطة املمغنطة.  وبحلول عام 2007 م، شّكلت البيانات الرقمية ما 

نسبته أربع وتسعون يف املائة من مجموع البيانات املخزنة، ومنذ ذلك الحني تواصل النمو 

للحصة النس��بية من البيانات الرقمية، خاصة مع تط��ور التخزين والخدمات املوزعة من 

خالل الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.  وتأخذ الحوسبة السحابية أحد شكلني يعمالن 

يف الغالب بصورة تعاونية: ُس��ُحب املرافق الخدمية )Utility Cloud(، وُس��ُحب البيانات 

التخزينية )Data Clouds( )Farber et al.  2011(.  فالُس��حب الخدمية توّفر القدرات 

واإلمكانات املتعلقة بتقنية املعلومات كخدمات حسب الطلب حيث مُيكن الوصول إليها 

عن طريق ش��بكة اإلنرتنت وذلك بشكل مستقل عن موقع طالب الخدمة.  ويشمل ذلك 

»البنية التحتية كخدمة« )Infrastructure as a Service- IaaS( مثل التخزين والخوادم 

والش��بكات، »املنصة كخدم��ة« )Platform as a Service- PaaS( وتض��م بيئة التنفيذ 

 Software as a( »لتطوي��ر تطبيقات مخصص��ة وقواعد البيانات، و»الربمجيات كخدم��ة

Sservice- SaaS( والتي متكن املستخدمني من الوصول إىل التطبيقات ومعالجة البيانات 

عن ُبعد )Farber et al.  2011; Hancke et al.  2012 (.  يف حني مُتّكن سحب البيانات 

م��ن ربط، تخزي��ن، ومعالجة كميات هائلة من البيانات التي قد تنتج عرب املؤسس��ة عن 

ُبع��د، باالعتامد عىل القدرة الحاس��وبية ملئات من األجهزة، وتحليلها عن طريق ُس��حب 

املراف��ق الخدمي��ة )Farber et al.  2011(.  ومن ثم، ميكن لألفراد والرشكات االس��تفادة 

من التخزين والقدرة الحاس��وبية دون الحاجة إىل القيام باستثامرات رأساملية كبرية، فضاًل 

عن كونها قادرة عىل االس��تفادة من هذه امل��وارد من أي مكان يتوافر فيه اتصال باإلنرتنت 

  .)Bryant et al.  2008(

وباملثل، كان هناك تحّول يف كيفية  تنس��يق البيانات وهيكلتها عند تخزينها، وبس��بب 

الزيادة الناش��ئة يف حج��م، ورسعة، وتنّوع البيانات، فقد عانت قواع��د البيانات العالئقية 

للبق��اء ومواجهة املوقف.  فقد ُصّممت لبيانات عىل درجة عالية من التنظيم، والس��المة، 
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واملنظمة، والثابتة.  وبدالً عنها، ظهر ش��كل جديد من قواعد البيانات هو قواعد البيانات 

غ��ري الهيكلية )NoSQL(، م��ام يتيح تخزين البيانات الكبرية.  ومتي��ل قواعد البيانات غري 

الهيكلية إىل أن تكون أقل تعقيداً يف الش��كل من قواع��د البيانات العالئقية، ولكن ميكنها 

 Unstructured( وغري املنظمة )Structured Data( التعامل مع كل من البيانات املنظمة

Data(، وه��ي قابلة للتوس��ع برسعة، وميكنه��ا التعامل فعاًل مع العدي��د من مجموعات 

بيانات رسيعة التغري وهائلة يف الحجم، ومتتاز باملرونة يف كيفية تنظيمها، مام يتيح هياكل 

بيان��ات مفّصل��ة بحس��ب الطل��ب )Driscoll 2012; Marz and Warren 2012(.  كام 

متي��ل قواعد البيان��ات غري الهيكلية إىل تخزين البيانات االبتدائية الخام بدالً من املش��تقة 

التي يتم هيكلتها وفقاً لعالقة محددة س��لفاً )Driscoll 2012(.  فعىل سبيل املثال، تخّزن 

قواع��د البيان��ات غري الهيكلية معلوم��ات خام عن زيارة صفحة الويب )املش��اهدة( بدالً 

من تخزين تعداد املش��اهدات للصفحات املش��تقة منها، وهي إس��رتاتيجية أكرث قوة من 

حيث أنها ُتقّلل من األخطاء املحتملة يف قواعد البيانات، ولكن هذه اإلس��رتاتيجية ال ميكن 

تطبيقها مع قواعد البيانات العالئقية بس��بب النمو الرسيع والحجم الناتج من ذلك النمو 

وال��ذي ال ميكن التعامل معه من خالله��ا )Marz and Warren 2012(.  ويتم يف العادة 

توزي��ع البيانات وتكرارها عرب العديد من األجهزة يف قواعد البيانات غري الهيكلية، بدالً من 

مركزيتها يف مكان واحد )ومن ثم حل مشكلة مجموعات البيانات الكبرية جداً كونها كبرية 

جداً عن أن يجري احتواؤها عىل جهاز واحد(، وُتقّسم طلبات االستعالم ويجري تنفيذها يف 

الوقت نفسه عىل عدد من األجهزة جنباً إىل جنب ثم ُيعاد تجميع النتائج )ومن ثم ترسيع 

العملي��ات الحس��ابية( )Dumbill 2012(.  وتتلخص هذه الإلس��رتاتيجية من خالل تقنية 

التعيني واالختزال )ReduceMap( التي تّم تطويرها من قبل رشكة جوجل حيث يتم تعيني 

البيانات واالس��تعالمات عىل ع��دة خادمات ومن ثّم جمع النتائ��ج الجزئية واختزالها معاً 

)Dumbill 2012(.  وُيعد هادوب )Hadoop(، الذي تّم وضعه بداية من قبل رشكة ياهو 

)Yahoo(، مثاالً عىل قواعد البيانات غري الهيكلية ومفتوحة املصدر وش��ائعة االستخدام يف 

تطبي��ق منوذج التعيني واالختزال.  فالحل البديل ملثل هذا النهج يتمّثل باس��تخدام منوذج 

أك��رث محدودية للبيانات، ودرجة أقل م��ن العالئقية يف مجموعة البيانات، وقدرة أقل عىل 

االستكشاف باستخدام لغة االستعالم العالئقية )SQL( )Driscoll 2012(.  وهذا يعني أن 
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قواعد البيانات غري الهيكلية مثالية للتخزين الفّعال واالسرتجاع الرسيع لكميات هائلة من 

البيان��ات، ولكنها أقل فائدة لفحص العالقات بني عن��ارص البيانات )مركز تحالف البيانات 

 Open Data Center Alliance 2012 املفتوحة

:)Sources of Big Data( مصادر البيانات الكبيرة
وّفر التوس��ع الجذري والتكامل بني الحوس��بة، والش��بكات، واألجهزة الرقمية، وتخزين 

البيان��ات منصة قوية النطالقة البيانات الكبرية، وإضافة لذلك الوس��يلة التي يتم بها إنتاج، 

ومعالجة، ومشاركة، وتحليل البيانات الكبرية.  وميكن تصنيف هذا اإلنتاج للبيانات يف ثالث 

فئ��ات رئيس��ية.  البيانات املوّجه��ة )Directed Data( والتي يتّم إنتاجها بوس��ائل مراقبة 

تقليدية، حيث ترتّكز أنظار التقنية عىل شخص أو مكان من قبل مشّغل برشي.  أما يف حالة 

البيانات اآللية )Automated Data(، فتنتج البيانات عن وظيفة كامنة يف الجهاز أو النظام 

بطريقة تلقائية، يف حني يتم تداول البيانات الطوعية )Volunteered Data( وإهداؤها من 

قبل الناس للنظام.

:)Directed Data( البيانات الموّجهة
توج��د املراقبة املنظمة والهيكلي��ة حيثام ُوجدت مجموعة من الن��اس الذين يرشفون 

عىل أش��خاص آخرين كاملس��ؤولني عن إنفاذ القانون، واملعلمني، واألطباء، ومسؤويل الرعاية 

االجتامعية، والبريوقراطيني، ورؤس��اء العمل والذين يعملون عىل مراقبة اآلخرين ش��خصياً 

كاملواطنني، والتالميذ، واملرىض، والعامل أو من خالل العدسات التقنية كاملسوح مثل التعداد 

الس��كاين، ومناذج البيان��ات الحكومية، وإيصاالت الرضائب، وعملي��ات التفتيش، وكامريات 

مراقب��ة الدوائ��ر التلفزيونية املغلق��ة )CCTV(، حيث كانت املراقب��ة املنظمة والهيكلية 

منذ فرتة طويلة س��مة من سامت املجتمعات، ومكّوناً أساسياً من مكونات الدولة وحوكمة 

الرشكات )Lyon 2007(.  فهذا النموذج للتحكم )التداخل املنطقي، األدوات، املؤسس��ات، 

وأدوار وإج��راءات الحوكم��ة( ُيتي��ح مركزية التنظي��م والتحكم عرب مجموعة واس��عة من 

املجاالت، ويساعد يف الحفاظ عىل النظام، وإنتاج حكومة جيدة، وإدارة فّعالة، وعمل مربح، 

ومجتمعات مس��تدامة ومس��تقرة، من خالل املحاسبة الفّعالة لألش��خاص والتهذيب الذايت 
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أيض��اً )مبعنى، تعديل الناس س��لوكهم ليتوافق مع التوقعات والقواعد(.  وُتس��تكمل هذه 

النظ��م بطرق تحديد هوية األفراد، مثل بصامت األصابع، والصور، وأرقام التأمني الوطني أو 

الضامن االجتامعي، وجوازات الس��فر ورخص القيادة، التي تجعل من الس��هل تتبع واقتفاء 

أثر الناس، كام تّم توس��يع نطاق املراقبة ليش��مل الحيوانات والبيئات، واستخدام الكائنات 

وحركتها.  

وحت��ى وقت قري��ب، كانت كل عملي��ات املراقبة جزئي��ة وتناظري��ة بطبيعتها وتنتج 

مس��تويات مختلفة من البيانات املس��ّجلة، بدءاً من املالحظات غري املسّجلة إىل السجالت 

التفصيلية أو التس��جيل املس��تمر، ويجري تطبيقها أحياناً عىل عينات ويف حاالت قليلة عىل 

املجتم��ع بأكمله.  وكانت البيانات املس��ّجلة انتقائية، ُتجمع من خ��الل التقارير أو اإلبالغ 

الذايت عىل الورق أو عىل رشيط مغناطيي أو فيلم، يف مكان وزمان معّينني.  ومتيل البيانات 

إىل أن تكون منظمة للغاية يف طبيعتها، ومقترصة عىل مجموعة من حقول البيانات املحددة 

مس��بقاً.  وكانت الس��جالت ضخمة ومكلفة يف التخزين، مام يعني عدم االحتفاظ الطويل 

األم��د بها إال لكمية محدودة  من البيان��ات، إضافة إىل كون الكثري منها إما عبارة عن عينة 

أو مشتقة.  وحتى يف الحاالت التي قد تكون املراقبة فيها مستمرة، مثل الدوائر التلفزيونية 

املغلقة، فقد متتّد اللقطات نفسها عىل فرتات زمنية طويلة تتعدى قدرة الرشيط التسجييل 

عىل تغطيتها ويجري يف العموم إعادة التس��جيل عليها بعد فرتة معينة )غالباً بعد س��بعة 

أيام أو ش��هر(.  كام كان تحليل البيانات الناتجة من مختلف أش��كال املراقبة املس��تخدمة 

يتّم بواس��طة مفرّس برشي إال إذا جرى تحويله��ا رقمياً يف وقت الحق.  ويف حني أن كميات 

البيانات التي تنتجها هذه املراقبة ميكن أن تكون ضخمة، ورمبا تستويف واحدة أو اثنتني من 

الخصائص املرتبطة بالبيانات الكبرية مثل قابلية الفهرس��ة والشمولية والعالئقية أو الرسعة، 

إال أنه ال ميكنها بأي حال أن تستويف مجموعة الصفات املرتبطة بالبيانات الكبرية كاملة.  

ويف حني ال تزال العديد من أنظمة املراقبة والحوكمة مستمرة يف كونها جزئية وتناظرية، 

كان هناك تحرّك يف اآلونة األخرية الس��تبدالها والتوسع فيها بنظائر رقمية مكافئة لها والتي 

تنت��ج اآلن بيانات كبرية.  فعىل س��بيل املثال، يجري اس��تبدال أنظمة الدوائ��ر التلفزيونية 

املغلقة التامثلية الثابتة بأخرى رقمية متحركة حيث ميكن تغيري مجال الرؤية، والتقليل من 
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املحددات عىل التخزين، وتعزيز التفسري البرشي بتحليالت خوارزمية حسابية، مثل التعرف 

ع��ىل الوج��ه أو طريقة امليش، كام ميكن ربط مثل هذه البيان��ات مع قواعد بيانات أخرى.  

وهنا، يوّجه تركيز الكامريا، وعمليات التحليل والتفس��ري، من قبل مشّغل برشي، ومبساعدة 

م��ن الربمجيات.  عىل س��بيل املثال، من املمك��ن مراقبة وضبط العديد م��ن الكامريات يف 

غرفة عمليات الرشطة وربطها بس��جّل الحوادث الحية من أجل االس��تجابة بكفاءة وتوجيه 

املوارد املناس��بة ملواقع معينة بشكل استباقي.  وباملثل، يف مراقبة الهجرة والجوازات، حيث 

يجري آنياً جم��ع معلومات الركاب التفصيلية وتدقيقها مع مختلف قواعد البيانات األمنية 

والحدودية بش��كل آين أو لحظي )Real-Time(، وإنتاج بيانات جديدة مثل املسح الضويئ 

للصور الش��خصية وبصامت األصابع أو قزحية العني.  وتس��تخدم العدي��د من الحكومات 

املحلية أنظمة إدارية لتس��جيل مش��اركات املواطنني مع خدماتها آنياً ورصد إن كان تعامل 

املوظف��ني مع أي قضايا قد تّم ضمن أطر زمنية محددة، مع مراقبة مديري اإلرشاف للنظام 

إلعادة توجيه املوارد بحسب الحاجة.  

وتتك��ّون بعض األنواع األخ��رى األقل انتظاماً يف إنت��اج البيانات الكب��رية املوّجهة من: 

التصوي��ر الجوي الرقمي عن طريق الطائرات أو الطائ��رات بدون طيار، أو الفيديو املكاين، 

أو الليدار )الرادار بتقنية الليزر( لكش��ف الضوء وتحديد مدى الُبعد، أو الحرارية أو غريها 

من أنواع األشعة الكهرومغناطيسية للبيئات التي مُتّكن من الرسم املتحرك للخرائط الثنائية 

والثالثية األبعاد للمناظر الطبيعية املفهرسة مكانياً بشكل آين أو لحظي )Real-Time( من 

خالل نظام تحديد املواقع العاملي )GPS(.  وتنتج مثل هذه الفيديوهات واملسوح باألشعة 

كميات هائلة من البيانات املتنوعة عالية الرسعة.  فعىل س��بيل املثال، ميكن ملاس��ح الليدار 

توليد مليون نقطة بيانية، مع دقة بيانية تصل إىل بضعة سنتيمرتات، مع إمكانية إجراء أكرث 

من مس��ح خالل الثانية الواحدة.  إن وضع ماس��ح ليدري يف مركبة وقيادتها يف األنحاء، أو 

الط��ريان به فوق منطقة معينة ينت��ج متثيال ثاليث األبعاد مفّصاًل للغاية للتضاريس الطبيعية 

لتلك املنطقة.
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:)Automated Data( البيانات اآللية
يف حني وّس��عت البيانات املوّجهة أنظمة املراقب��ة والحوكمة التقليدية، فقد حّول إنتاج 

البيانات اآللية بشكل جذري كيفية إنتاج البيانات وتوظيف استخداماتها، ومّكن من إنشاء 

 Dodge and Kitchin 2007a, Kitchin and( أنظمة جديدة للتنظي��م واإلدارة التلقائية

Dodge 2011؛ انظر الفصل العارش(.  فمن خالل مجموعة من التقنيات الرقمية يتّم إنشاء 

البيان��ات تلقائياً بواس��طة مجموعة م��ن النظم اآللية وبرقابة برشي��ة قليلة.  وعالوة عىل 

ذلك، يتّم يف الغالب معالجة وتحليل مثل هذه البيانات تلقائياً وبش��كل مستقل، إذ يجري 

العمل عليها بواس��طة خوارزميات برمجية لتحقي��ق نتيجة معينة تهدف إىل تنظيم ظاهرة 

م��ا.  وهناك طرق عديدة إلنتاج البيانات اآللي��ة، بعضها قد يكون إنتاجه ثانوياً عن النظام 

وليس من صميم عمله.  

:)Automated Surveillance( المراقبة اآللية
ك��ام أصبحت تقنيات املراقبة رقمية بطبيعتها ومرتبط��ة بعضها ببعض، فقد أصبح من 

املمكن أيضاً أمتتة جوانب متعددة لنظام املراقبة، وإضافة تقنيات جديدة، لتتبع أكرث فعالية 

وكف��اءة يف مراقبة وتتبع االس��تخدام لألنظم��ة واألماكن املختلفة.  وتعّد ق��راءة العدادات 

الذكي��ة مثاالً عىل النموذج الي��دوي من املراقبة التي غدت آلية بش��كل متزايد.  هنا، يتم 

استخدام تقنية قراءة العداد آلياً )Automatic Meter Reading- AMR( ملراقبة استخدام 

  ،)Hancke et al.  2013( اآلل��ة والتواصل معها دون الحاجة إىل القراءة اليدوية التقليدية

وع��الوة ع��ىل ذلك، ميكنه��ا القيام بهذه املهام بش��كل متواصل مام ميّكن امل��ورّد من تتبع 

االس��تخدام بش��كل آين أو لحظي، وهذا له فائدة يف مطابقة الطلب مع العرض ويف العثور 

عىل أخطاء / ترسيبات يف النظام.  كام أنها توّفر وسيلة للقيام بالفوترة اآللية، مام يحّد من 

نفقات التوظيف.  ويف كثري من الحاالت، من املمكن للمس��تهلك أيضاً أن يراقب اس��تهالكه 

الخاص لخدمة معينة، مثل الكهرباء أو الغاز أو املياه، فعىل س��بيل املثال، ميكن اس��تخدام 

تطبي��ق للهاتف الذيك لالتصال بعداد عن بعد باس��تخدام تقنية اتصال املجال القريب عىل 

سبيل املثال، البلوتوث، ومن ثم تغيري االستهالك تبعاً لذلك.
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وباملث��ل، تعّزز أنظم��ة إدارة املرور من القدرة عىل تنظيم وضبط الس��ائقني من خالل 

 Automatic Number Plate( االستفادة من تقنية التعرف اآليل عىل أرقام لوحات املركبات

Recognition- ANPR( )Dodge and Kitchin 2007a(.  فهن��ا، متس��ح الخوارزمي��ات 

بيان��ات الصور م��ن الكامريات الرقمية للكش��ف عن لوحات الرتخي��ص.  ومن جهة، ميكن 

استخدام هذه املعلومات لتتبع املركبات خالل عبورها عىل طرقات املدينة وتقديم مدخالت 

إىل نظم النقل الذكية )Intelligent Transportation Systems- ITS(، ومن جهة أخرى، 

ميك��ن إحالة هذه البيان��ات إىل قاعدة بيانات ماليك املركب��ات إلدارة الغرامات والعقوبات 

املتعلقة باملخالفات املرورية.  فعىل س��بيل املثال، بالنسبة للمثال السابق، يتم فحص لوحة 

الرتخيص لجميع املركبات الداخلة إىل منطقة الزحام املروري يف لندن ومطابقتها مع قاعدة 

بيانات تلك املركبات التي س��دّدت رس��وم االزدحام، أما تلك التي مل تسّدد خالل فرتة أربع 

وعرشين س��اعة فيتم تغريم مالكيها تلقائياً من خالل عملي��ة اإلدارة اآللية )يتمتع النظام 

باس��تقاللية يف إصدار الغرامات دون الحاجة لرقابة برشية(.  وميكن للنظام باملثل استخدام 

كامريات الرسعة إلصدار قسائم تجاوز الرسعة للسائقني املخالفني.

ويف حاالت أخرى، تّم تس��هيل املراقبة اآللية من خالل اس��تخدام رموز الهوية املقروءة 

آلياً لتس��جيل ماهية األنش��طة املريبة/ املجهولة عىل شبكة املراقبة.  فعىل سبيل املثال، تّم 

اس��تبدال التذاك��ر الورقية التي يتزايد تبادلها يف الس��فر عىل نظام النق��ل من غري حامليها  

بالبطاق��ات الذكية، التي ينبغ��ي التدقيق عليها لدخول وخروج املحطات ووس��ائل النقل.  

ويتّم إنشاء سجل عند نقاط املسح ومن ثم ميكن تتبع كل حركات حاميل البطاقات الذكية.  

ويف حال��ة نظام النق��ل يف لندن، فإن اس��تخدام بطاقات أويس��رت )Oyster( يعني أنه من 

املمكن تتبع الرحالت الفردية عرب نظام الحافالت والس��كك الحديدية املس��تخدمة من قبل  

ملي��وين راك��ب يومي��اً )Batty et al.  2012(.  وباملثل، من املمك��ن اآلن املراقبة التلقائية 

ألش��كال متنوعة من الخدم��ات العامة املقدمة التي كان يجري رصده��ا عرضاً، مثل جمع 

النفايات، من خالل استخدام رقائق تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو )RFID( التي 

تثّبت عىل حاويات النفايات ويتم مس��حها عن ُبعد عند نقاط الجمع.  وأصبح من املمكن 

قياس كميات التخلص من النفايات باس��تخدام مقاييس مرفقة مبجموعة مركبات وتحميل 

األرس بصورة فردية تكلفة التخلص من النفايات عىل أس��اس الحجم بدالً من الرسم املوّحد 
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دون متيي��ز.  كام أصب��ح من املمكن أيض��اً الحصول عىل فهم مفّصل ألمن��اط التخلص من 

النفايات داخل منطقة ما وإعادة تخطيط طرق وأوقات الجمع.

:)Digital Devices( األجهزة الرقمية
كام س��بق اإلش��ارة إليه، كان هناك منو هائل يف عدد األجهزة الرقمية املستخدمة حول 

العامل والتي تس��اعد عىل تسهيل، وتعزيز، وإدارة العديد من جوانب الحياة اليومية.  فهذه 

األجه��زة ال تقوم مبجرد معالجة البيانات الرقمية والتعليامت فحس��ب، ولكنها تنتج بيانات 

رقمية بشكل نشط وكوظيفة أساسية لها أو ثانوية، أو االثنني عىل حّد سواء.  ومن األمثلة عىل 

األجه��زة التي تنتج بيانات رقمية كوظيفة أساس��ية: الكامريات، وأرشطة الفيديو، واملراقيب 

ووحدات تحديد املواقع )GPS(، وأشكال مختلفة من املعدات الطبية مثل كامريات املنظار، 

واملاس��حات باملوجات فوق الصوتية، وموازين الحرارة الرقمية، إلخ.  أما أمثلة األجهزة التي 

تنتج بيانات رقمية كوظيفة ثانوية، فتش��مل الهواتف النقالة ومس��تقبالت البث التلفزيوين 

ع��رب الكابل أو األق��امر الصناعية، والت��ي تنتج بيان��ات متعلقة بكيفية اس��تخدامها )عىل 

س��بيل املثال، الوقت، املكان، الش��خص املتصل / القناة املش��اهدة(، م��ع البيانات املتصلة 

به��ا والتي جرى جمعها يف س��جالت يتم إرس��الها إىل أطراف ثالثة )مث��ل مصنعي األجهزة 

ومقدم��ي الخدمات(.  أما األمثلة عىل األجهزة التي تنتج البيانات األساس��ية والثانوية معاً 

فتش��مل الهواتف الذكية التي ميكن استخدامها لتسجيل املالحظات، والتقاط الصور، وكتابة 

الربيد اإللكرتوين والتعليقات عىل وس��ائل التواصل االجتامعي، ...إلخ، باإلضافة إىل تس��جيل 

اس��تخدام مختلف التطبيقات.  وتشّكل هذه األجهزة س��اللة جديدة من الكائنات، ُتسمى 

لوجكت��س )Logjects( )Kitchin and Dodge 2011( – كائن��ات ترص��د وتتب��ع تاري��خ 

اس��تخدامها الخاص.  ويف كثري من الحاالت، يكون من املمكن تس��جيل موقع هذه األجهزة.  

فالهات��ف الجوال والهوات��ف الذكية ميكن تتّبعها من الفضاء عن طريق التثليث )حس��اب 

املثلثات( عرب هوائيات الهاتف، وأيضاً عن طريق مس��تقبالت تحديد املواقع املدمجة فيها، 

باإلضافة إىل مراقبة الرسعة واالتجاه من خالل املدوار )Gyroscopes(، ومقاييس التس��ارع 

)Accelerometers(، والبوصالت )Compasses( عىل ش��كل أقراص أس��طوانية، أو أجهزة 

مالح��ة باألق��امر الصناعية أو أي أجهزة أخ��رى.  وعالوة عىل ذلك، ف��إن العديد من هذه 
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األجهزة ميكن أن تتفاعل بشكل مستقل بعضها مع بعض وتقوم بتبادل البيانات.  ومع تكاثر 

األجهزة املعق��دة لكافة املهام ويف كل األماكن، يتّم إنتاج املزيد واملزيد من البيانات الغنية 

بالبيانات الوصفية القابلة للفهرس��ة، مام يتيح تحلياًل أكرث تطوراً واس��تحداث إسرتاتيجيات 

ومنتجات جديدة قامئة عىل البيانات.  

:)Sensed Data( البيانات المستشعرة
تعد املستش��عرات واملحركات من أنواع األجهزة الرقمية.  وهي ما ميكن أن تكون ضمناً 

أو جزءاً من هياكل مختلفة لقياس مخرجات معينة مثل مستويات الضوء، والرطوبة، ودرجة 

الحرارة، والغاز، واملواد الكيميائية، واملقاومة الكهربائية، والصوتيات، وضغط الهواء، والحركة، 

والرسعة، ...إلخ.  وُتعد أجهزة االستشعار واملحركات صغرية، وغري مكلفة يف العموم، وميكنها 

إنتاج تيار مس��تمر من البيانات، وميكن أن تكون سلبية وتقرئ بواسطة املاسحات الضوئية، 

أو ميكن أن تكون نش��طة، بحيث تبّث البيانات عىل فرتات منتظمة عرب ش��بكات الحاسب 

املحلي��ة أو الواس��عة، أو قد يكون لديها قدرة االتصال من خ��الل حقل االتصاالت القريب 

)NFC( والذي يتيح االتصاالت يف اتجاهني )Hancke et al.  2013(.  وبوضعها عىل جرس، 

ميكن للمستشعرات أن تقيس وتتواصل لحساب معدالت التآكل )عن طريق قياس املقاومة 

الكهربائية( ومقدار الضغط عىل مواد البناء باس��تخدام أجهزة استشعار االنبعاثات الصوتية 

)للكشف عن انتشار املوجات الصوتية( وأجهزة استشعار التخرّص املغناطيي )للكشف عن 

تغريات يف الحث املغناطيي(، ومن ثم يقلل ذلك من الحاجة إىل التفتيش اليدوي املكلف 

)Hancke et al.  2013(.  وباملث��ل، ميكن للمستش��عرات داخل نظ��ام املياه قياس نوعية 

املياه، وضغطها، ومقدار تدفقها، ومتكني اإلدارة اآلنية وصيانة األنابيب لحظة بلحظة.  وعىل 

املركبات، ميكن للمستش��عرات رصد حجم العمل، واإلجه��اد، والتضاريس.  فرشكة هيتايش 

تستخدم هذه املجسات لرصد مركباتها الثقيلة املعّقدة واملكلفة، وكذلك تفعل اليشء نفسه 

رشك��ة النقل الرسيع )UPS( مع أس��طولها م��ن عربات النقل والش��احنات بحيث توّظفها 

 Plumridge 2012; Mayer-Schonberger( لتشغيل خدماتها بكفاءة وبصورة اس��تباقية

and Cukier 2013(.  وم��ن خ��الل ربط رقائق تحديد الهوية باس��تخدام موجات الراديو 

)RFID( باملنتج��ات أصب��ح من املمكن رص��د وتتبع حركة الوح��دات الفردية من املصنع 
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أو املزرعة إىل املس��تهلك، والحّد من الرسقة واله��در.  وباملثل، تحتوي بطاقة الرضيبة عىل 

رشيحة تحديد الهوية باس��تخدام موجات الراديو التي تتواص��ل مع قارئ ترددات راديوي 

ع��ىل حواجز تحصيل الرس��وم، مام ي��ؤدي إىل رسعة أعىل يف حركة املركب��ات والدفع اآليل، 

باإلضافة إىل حس��اب معدل حركة املركبات أو عدد مواقف الس��يارات املتاحة إلدارة حركة 

املرور.  كام تثّبت رقائق تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو عىل الحافالت والقطارات 

والتي تتواصل مع قارئ املوجات الراديوية عىل طول مس��اراتها مام يجعل من املمكن تتبع 

موقع املركبات يف أي لحظة آنياً.

كام ميكن إنش��اء شبكة استش��عار كثيفة من خالل توزيع العديد من أجهزة االستشعار 

ورب��ط البيان��ات التي تنتجها، مام يتي��ح رصد أوضاع مختلفة عرب نظ��ام أو مكان ما.  وقد 

توالت األمثلة عىل هذه الش��بكات وأجهزة االستشعار يف مدينة سانتاندر )Santander( يف 

إس��بانيا كجزء من مرشوع املدينة الذكي��ة  )SmartSantander(، وفيه  12000 من أجهزة 

االستشعار، وتتكون من خمسة أنواع، تّم توزيعها بشكل إسرتاتيجي يف جميع أنحاء املدينة 

لقياس الضوضاء، والحرارة، ومس��تويات اإلضاءة املحيطة، وتركيز غاز أول أكس��يد الكربون، 

واألماكن املتوافرة لوقوف السيارات وركنها )Bielsa 2013(.  وترتبط أجهزة االستشعار معاً 

من خالل االتصاالت الالسلكية وتوظيف الربمجة عرب األثري )OTAP(، مام ميّكن من برمجتها 

 )PlanIT( كام يجري تطوير وادي بالن آي يت  .)Bielsa 2013( وتحديث برمجياتها عن ُبعد

يف الربتغال، وهو يف الوقت الحارض تحت اإلنش��اء ومصّمم إليواء 225 ألف نسمة، ويهدف 

إىل إنشاء بيئة قامئة عىل أكرث من 100 مليون جهاز استشعار مدمج فيها والتي سوف تنتج 

بيانات لرصد مجموعة متنوعة م��ن البنى التحتية والبيئات )Marchetti 2012(.  وهكذا، 

ُينظر إىل املستشعرات بوصفها عنرصاً أساسياً يف التطورات التي تشهدها املدينة الذكية.  

:)Scan Data( بيانات المسح الضوئي
باإلضافة إىل األجهزة الرقمية وأجهزة االستش��عار التي تنتج البيانات بشكل نشط والتي 

هي جزء من شبكة إنرتنت األشياء، من املمكن رصد وتتّبع الكائنات األخرى رقمياً من خالل 

رموز الهوية املقروءة آلياً.  وقد تجاوز اس��تخدام الرم��ز الرشيطي )Barcode( قطاع البيع 

بالتجزئة ليش��مل السلع املصّنعة واالس��تامرات الرسمية، كام وضعت العديد من املنظامت 
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الك��ربى والقطاعات الصناعية منوذجه��ا الخاص من الرمز الرشيط��ي ومعايريها لتخصيص 

األرقام  )Dodge and Kitchin 2005(.  ومُتّثل البيانات يف الرموز الرشيطية ثنائية األبعاد 

أفقياً ورأس��ياً مبجموعة من النقاط املرقطة وميكن اس��تخدامها لتحديد كائن بشكل فريد.  

وتس��تخدم بعض خدم��ات الربيد هذه الرم��وز الرشيطية الثنائية األبع��اد لتمكني املتابعة 

والتعقيب للرس��ائل والطرود الربيدية بشكل فردي.  وباملثل، تحتوي الرشائط املغناطيسية 

املثبتة عىل بطاقات االئتامن والوالء وبطاقات السامح بالعبور من خالل األبواب عىل معرّف 

فريد يختّص بصاحب البطاقة التي يتم قراءتها عند متريرها عىل القارئ.  وقد جرى استبدالها 

الحقاً برقائق إلكرتونية ميكن التحقق من البيانات التفصيلية فيها باستخدام األرقام الرسّية 

الش��خصية ملستخدميها.  كام يتّم إنتاج البيانات الخاصة باالستعامل، يف كل مرة يجري فيها 

مسح الرمز الرشيطي أو الرشيط املغناطيي أو الرقاقة اإللكرتونية، متضمناً ذلك أين ومتى تّم 

االس��تخدام وألي غرض.  وبالنظر إىل أن الغرض من هذا املس��ح يف كثري من الحاالت هو لرشاء 

السلع، فهي توّفر وسائل مهمة إلنتاج معلومات عالية الدقة والتفصيل للصفقات املربمة.  

:)Interaction Data( البيانات التفاعلية
ع��ىل الرغم من أن بعض مس��تخدمي اإلنرتنت ينظرون إليها باعتبارها وس��طاً مجهول 

املعامل إىل حّد ما، إال أن كل تفاعالت املستخدمني الجارية عرب شبكات املعلومات واالتصاالت 

ُتنتج بيانات تفاعلية.  وحقيقة، فإن إنتاج البيانات هو قائم بطبيعته عىل العديد من أشكال 

االتصال واالس��تخدام يف ش��بكات تقنية املعلومات واالتصاالت.  عىل س��بيل املثال، يتعّقب 

مزودو خدمات اإلنرتنت املواقع التي تتصل بها حس��ابات املس��تخدمني الفردية واألجهزة، 

وتس��تخدم العديد من املواقع، وخاصة مواقع الرشكات، س��جّل التتب��ع وتعريف االرتباط 

للمتصفح )كوكيز Cookies( إلنتاج بيانات النقر )اختيارات املس��تخدم(، لتتّبع كيفية تنّقل 

املس��تخدم خالل املوقع عىل شبكة اإلنرتنت وما امليزات التي جرى اختيارها.  وبشكل عام، 

تستخدم مثل هذه البيانات ملراقبة كيفية أداء املوقع اإللكرتوين، وإجراء أبحاث عن السوق 

وتتّبع مس��ار إنتاجي��ة املوظف، مع إمكانية بيع ه��ذه البيانات إىل أط��راف أخرى.  ويتّم 

إنش��اء بيانات النقر هذه بصورة تلقائية ما مل ُيعّد املس��تخدم تطبيق املتصفح لعدم قبول 

ملفات تعريف االرتباط )وهذا قد يضعف اس��تخدام املوقع(.  وباملثل، يتم تخصيص رموز 
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تعريفي��ة فريدة يف جميع الصفقات املالية القامئة ع��ىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

سواء الخدمات املرصفية الشخصية اإللكرتونية، أو عمليات سحب أموال من أجهزة الرصاف 

اآليل، أو عمليات املتاجرة يف األسهم، ويجري تخزين بيانات هذه املعامالت تباعاً.  وتحتوي 

جميع رسائل الربيد اإللكرتوين عىل رؤوس يف مقدمة حزم بياناتها والتي تقوم بتحديد الربيد 

اإللكرتوين بشكل فريد، وتحتوي عىل معلومات تشمل املرسل واملتلقي، والخوادم واألجهزة 

املس��تخدمة.  وعىل املنوال نفس��ه، يتم متييز جميع املكاملات الهاتفي��ة مبعلومات املتلقي 

للمكامل��ة، ووقت إجرائها ومدة بقائها، وما إذا كان الهاتف محموالً، واملوقع.  ونتيجة لذلك 

يتم إنش��اء كميات هائلة من البيانات بشكل روتيني بشأن التفاعالت الحاصلة عرب شبكات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  

:)Volunteered Data( البيانات التطوعية
عىل النقيض من املراقبة املوجهة إىل األشخاص أو األشياء من قبل األفراد والهيئات، 

أو تل��ك التي يتم التقاطها تلقائيا باعتبارها ميزة متأصل��ة لجهاز أو نظام ما، فإن كثرياً 

من البيانات الكبرية يتم إنتاجها من قبل الناس بش��كل تطوعي فّعال.  ففي مثل هذه 

الح��االت، ُينتج األفراد البيان��ات ويقومون بإدخالها للعمل عىل االس��تفادة من خدمة 

)مثل وسائل التواصل االجتامعي(، أو املشاركة يف مرشوع جامعي مثل مرشوع خريطة 

الشارع املفتوح )http://www.openstreetmap.org( أو موسوعة اإلنرتنت ويكيبيديا 

)https://www.wikipedia.org(.  وُيس��مى مث��ل ه��ذا العمل باإلنت��اج االجتامعي 

)Prosumption( حي��ث تختل��ط أمناط اإلنتاج واالس��تهالك جزئي��اً بعضها يف بعض، 

 Ritzer and( مع اكتس��اب األف��راد دوراً يف إنتاج الخدمة أو املنتج الذي يس��تهلكونه

Jurgenson 2010(.  فعىل سبيل املثال، يجري إنتاج واستهالك محتوى مواقع التواصل 

االجتامع��ي يف ذات الوقت من قبل األفراد املس��تخدمني عن طريق إدخال التعليقات، 

تحميل الصور ومقاطع الفيديو، واملش��اركة يف مناقش��ة وتبادل املش��اعر )»اإلعجاب« 

أو »ع��دم اإلعجاب« لليشء(.  ومن خالل جهودهم الجامعية، ُينش��ئ األفراد املنتجات 

والخدمات التي يشاركون فيها ويضيفون قيمة لها ويستخرجون القيمة منها، بحسب ما 

أشار إليه )Benkler )2006 مبصطلح »ثروة الشبكات«.  ويف معظم األحوال، يقوم أفراد 
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اإلنتاج االجتامعي بهذا العمل اإلضايف مبقابل مادي قليل أو دون أي تعويض، وذلك إما 

للحصول عىل متعة املهمة، أو الشعور بالسلطة، أو توفريهم املال والوقت مع انخفاض 

تكلف��ة الخدمة والتي غالباً م��ا تصبح أكرث مرونة بطبيعتها مثل الخدمات املرصفية عرب 

اإلنرتنت أو الحجز يف رحلة طريان من املنزل.  يف املقابل، يتلقى مزّود الخدمة أو متاجر 

التجزئ��ة عماًل دون تكلفة، باإلضاف��ة إىل الخربات واآلراء واملعرفة واكتس��اب الكفاءة 

ومعلوم��ات ذات قيمة من خالل القرب أكرث من العمالء / الزبائن والقدرة عىل تس��ييل 

بياناته��م )Ritzer and Jurgenson 2010; Dodge and Kitchin 2013(.  فبع��ض أش��كال 

اإلنتاج االجتامعي هي أقرب إىل الخدمة الذاتية ومقيّدة بطبيعتها، مع قيام أفرادها باألعامل 

التي كانت مس��ندة إىل موظفني، يف حني أن البعض اآلخر أكرث انفتاحاً وتفاعلية.  وهنا، 

 ،)Transactions( س��يتّم مناقشة خمسة أش��كال للبيانات التطوعية باختصار:  امُلعامالت

 ،)Sousveillance( واملراقب��ة الحي��ة ،)Social Media( ووس��ائل التواص��ل االجتامع��ي

  .)Citizen Science( وعلم املواطنة ،)Crowdsourcing( والتعهيد الجامعي

:)Transactions( الُمعامالت
يتطلب الرشاء عن طريق اإلنرتنت من املشرتي إدخال البيانات الشخصية له فيام يخّص 

عملية الدف��ع والعنوان وغريها من البيان��ات الوصفية الرضورية األخ��رى باعتبارها جزئياً 

عملية للتحقق وتبادل املعلومات ولكن أيضاً ملعرفة املزيد عن املس��تهلك.  وعادة ما تكون 

التفاع��الت يف مث��ل هذه التبادالت مح��دودة إىل حّد ما، وتقترص ع��ىل اختيار ماهية بنود 

الرشاء، والعديد من حقول البيانات اإللزامية لوضع اللمس��ات األخرية وإمتام عملية الرشاء.  

وبعد تبادل املعلومات، من املمكن طلب املزيد من املعلومات من املستخدمني، إما لتقييم 

أداء املوق��ع وخدمة العمالء، أو لتصنيف ومراجع��ة بيانات البند الذي تّم رشاؤه.  وتضيف 

بيان��ات املراجعة هذه قيمة للموقع من خالل اقرتاح كيفية تحس��ني التصميم وكذلك تزود 

املستهلكني اآلخرين بردود األفعال )Feedbacks( عن مدى جودة وكفاءة املنتجات.  فعىل 

مواق��ع إلكرتونية مث��ل )http://www.tripadvisor.com(، ميكن ألفراد اإلنتاج املجتمعي 

تقييم واستعراض الفنادق وخدمات السفر األخرى، مثل البيانات التي يجري تقدميها طوعاً 

عىل املوقع عن حركة املرور، وبّث اإلعالنات واإلشارة إىل مواطن الربح املحتملة، مام يكون 
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ل��ه تأثري ملحوظ يف اختيارات املس��افرين اآلخرين.  كام يوّفر املوق��ع بيانات مفيدة حول 

الش��خص الذي تطّوع إلجراء االس��تعراض والتقييم، مثل خيارات أس��لوب الحياة واإلنفاق 

خالل الس��فر التي ميكن تس��ييلها مالياً عن طريق بيعها إىل أطراف ثالثة.  وباملثل، تتطلب 

تعبئة النامذج اإللكرتونية الحكومية من املواطن تقديم معلومات للموقع بش��كل تطوعي.  

وهن��ا، يكون هنالك تبادل للبيان��ات يتعدى حدود عملية الدف��ع للمبالغ النقدية، فبعض 

البيانات اإلضافية األخرى ميكن أن تكون مرتبطة باملعامالت، مثل بيانات مس��ار النقر عىل 

الصفحات ومعلومات بطاقة الوالء، مام يتيح بناء ملف مبديئ للشخص ميكن البناء عليه مع 

مرور الزمن أو يتم ربطه مع مصادر البيانات األخرى مثل بيانات التوزيع الجغرايف للسكان.

:)Social Media( التواصل االجتماعي
قبل العام 2003م، كانت ش��بكة اإلنرتنت إىل حّد كبري وس��طاً للبّث اإلعالمي ميكن من 

خالله��ا للناس تقديم املعلومات أو رشاء البضائع.  وكانت هناك لوحات اإلعالنات والقوائم 

الربيدية التي يستطيع الناس من خاللها التواصل، ولكنها كانت قامئة عىل استخدام النصوص 

فقط، ومحددة بطريقة عرض بدالً من كونها وس��يلة مفتوحة وعامة.  وبينام ميكن لألفراد 

إنتاج أش��كال أخ��رى من املحتوى مثل صفحات الويب، إال أن ذلك يتطلب املهارة إلنش��اء 

مثل هذه الصفحات ورشاء اس��م النطاق، وكانت هذه الصفحات ثابتة إىل حّد كبري وينبغي 

تحريرها بش��كل رئيي عىل الطريقة اليدوية ليج��ري تحديثها.  واعتباراً من العام 2004م، 

وعىل الرغم من ذلك، بدأت طبيعة ش��بكة اإلنرتنت بالتغرّي لتصبح أكرث تفاعلية وتش��اركية 

ودينامية، وقد تّم اإلش��ارة إىل هذا التحول عىل أنه االنتقال من إصدار ش��بكة الويب األول 

  . )Web 2.0(  )O’Reilly 2005( إىل اإلصدار الثاين )Web 1.0(

وعوضاً عن محتوى الويب الذي يجري تقدميه إىل حّد كبري من قبل املختصني ومصممي 

املواق��ع اإللكرتونية، فقد أصبح ألي ش��خص إمكانية إنش��اء محتوى ميكن تحديثه بش��كل 

مس��تمر.  وع��الوة عىل ذلك، ميك��ن الوصول إىل ه��ذا املحتوى والتفاع��ل معه من خالل 

مجموع��ة متنوعة م��ن املنصات مثل الهواتف الذكية واألجه��زة اللوحية.  وبدالً من مجرد 

تصّفح املعلومات أو تقييدها يف مناقش��ات ضيقة نسبياً، أصبح من املمكن للناس املشاركة 

بس��هولة وبشكل فّعال يف إنتاج عامل اإلنرتنت وتصميم وتحرير املحتوى، واإلسهام بحرية يف 
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الخدمات التي تتبادل املواد مع اآلخرين.  ويف حني تم اعتبار اإلصدار األول  لشبكة الويب 

)Web 1.0( وس��طاً للقراءة فقط، فإن اإلصدار الثاين لش��بكة الويب )Web 2.0( هو وسط 

للقراءة والكتابة، ميكن للناس من خالله إضافة قيمة للمواقع عندما يقومون باستخدامها.  

ومتي��ل مواق��ع اإلصدار الثاين من الويب وخدماتها إىل الرتكي��ز عىل النرش من العديد – 

إىل – العديد، والتواصل االجتامعي، وتوفري معلومات أكرث ثراء واتس��اقاً.  وتش��تمل األمثلة 

عىل خدمات الش��بكات االجتامعية عىل س��بيل املثال الفيس��بوك وتوي��رت؛ والصور ومواقع 

مش��اركة الفيديو عىل س��بيل املثال، فليكر ويوتيوب؛ واملدونات؛ وعمليات املزج باستخدام 

واجهات برمج��ة التطبيقات املفتوحة )APIs( لدمج البيانات من مصادر مختلفة إلنش��اء 

تطبيقات جديدة عىل س��بيل املثال، فورسكوير، وييلب )Yelp(.  وتعتمد هذه املواقع كلها 

عىل املش��اركة الفعالة من جمهور متحمس لتبادل املعلومات حول حياتهم والقيام بأعامل 

م��ن قبيل الكتابة، التحرير، التطبيق، التعديل، النرش، املش��اركة، الوس��م، التواصل، ...  إلخ 

)Beer and Burrows 2007(.  وعن��د القيام بذلك، فهم ال يتطوعون بالعمل فقط، ولكن 

بالكثري من البيانات عن أنفس��هم، متضمناً ذلك امللف��ات التعريفية، الصور، املواقع، اآلراء، 

التفضي��الت، القيم، وش��بكة اتصاالتهم االجتامعية.  وألنه قد ج��رى متلك هذه املواقع من 

قبل مجموعة رشكات تأسس��ت حديثاً، فإنه يجري تداول البيانات يف أيدي مملوكة للقطاع 

الخاص والتي تسعى بدورها إلنتاج مناذج جديدة من تراكم رأس املال عن طريق استخراج 

القيمة منها )انظر الفصلني الثاين والسابع(.  

:)Sousveillance( المراقبة الذاتية
املراقبة الحية هي الرصد الذايت وإدارة صحة الفرد الشخصية وحياته من خالل التقنيات 

الرقمي��ة الحميمة عىل س��بيل املثال، معدات اللياق��ة البدنية، والحوس��بة القابلة لالرتداء 

لتس��جيل البيان��ات املتعلق��ة بالف��رد )Mann et al.  2003(.  وعىل النقي��ض من املراقبة 

اإلرشافية )Surveillance(، والتي يتم فيها مراقبة الفرد من موقع خارجي بواس��طة شخص 

آخ��ر، يجري توظيف وضبط املراقبة الذاتية عن وعي وإدراك الفرد لتحقيق الذات، وتوفري 

منظور داخيل أّويل عن حياته.  وعىل مدى العقد املايض، تطورت حركة املراقبة الذاتية من 

أناس يراقبون ويسّجلون بنش��اط بياناتهم الشخصية والتي ُتعرف أيضاً باسم حركة القياس 
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الكّمي للذات أو التتبع الذايت كمياً )Quantified Self(.  وبشكل عام، يراقب األفراد جوانب 

الصحة واللياقة البدنية، ويجمعون بيانات االس��تهالك )عىل س��بيل املثال، املواد الغذائية / 

الس��عرات الحرارية(، والحاالت الجس��دية )مثل ضغط الدم والنبض(، والحاالت العاطفية 

)عىل سبيل املثال، املزاج ومستويات اإلثارة( واألداء )عىل سبيل املثال، أميال امليش/ الركض 

/ ال��دوران املقطوعة، وعدد س��اعات النوم، وأنواع الن��وم(، بالتعاون مع عدد من الرشكات 

التي تقّدم التقنيات والخدمات املرتبطة باملراقبة الذاتية.  وتش��مل رشكات مراقبة األنشطة 

الرياضي��ة والنوم، عىل س��بيل املث��ال، رشكات من أمثال فت بت، وناي��ك بلس، فيول باند، 

وجوب��ون )Fitbit, Nike+, Fuelband, and Jawbone( والتي تعمل عىل مزامنة البيانات 

الناتجة مع تطبيقات متابعة وتعّقب تس��مح للمس��تخدم برصد وتحليل بياناته الشخصية.  

وال يجري بالرضورة مش��اركة البيان��ات التي تّم إنتاجها عىل نطاق أوس��ع، عىل الرغم من 

إمكانية حدوث ذلك، ولكن يجري مش��اركتها مع ال��رشكات املزّودة للخدمة، مام يوّفر لهم 

اطالعاً نافذاً عىل البيانات الشخصية.  

وُتع��د هذه التقنيات يف املرحلة األوىل من التطوير وهناك رؤى أكرث ش��موالً لتس��جيل 

بيانات الحياة )Life Logging( التي تعمل عىل إنش��اء سجل رقمي موّحد لخربات األفراد، 

من خالل جمع متعدد الطرق عرب أجهزة استش��عار رقمية، وتخزينها بشكل دائم كأرشيف 

ش��خيص متعدد الوس��ائط )Mann et al.  2003(، وذلك مع عدد من مناذج األبحاث التي 

يجري تطويرها حالياً.  وتهدف سجالت بيانات الحياة إىل إنشاء سجل متصل، وقابل للبحث  

والتحلي��ل ملايض الش��خص الذي يش��مل كل عم��ل، أو كل ح��دث، أو كل محادثة، أو كل 

موق��ع مّتت زيارته، أو أي تعبري مادي متّصل بحي��اة الفرد، فضاًل عن الظروف الفزيولوجية 

داخل الجس��م واألوضاع الخارجية املحيطة به )عىل س��بيل املثال، الُوجهة، ودرجة الحرارة، 

ومستويات التلوث( )Dodge and Kitchin 2007b( – "أي مجمل املعلومات التي تتدفق 

خالل حياة اإلنس��ان" )Johnson 2003: 85(.  ومن الواضح أن إنتاج هذه الس��جالت عن 

الحياة يثري عدداً من األسئلة بشأن الخصوصية، وملكية البيانات املنتجة، وطريقة استخدام 

  .)Dodge and Kitchin 2007b( هذه البيانات
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:)Crowdsourcing( التعهيد الجماعي
التعهيد الجامعي هو اإلنتاج املشرتك لوسائط اإلعالم، واألفكار، والبيانات من خالل العمل 

التطوعي من قبل العديد من الناس لحل مهمة معينة.  وبينام ميكن القول بأن محتوى وسائل 

التواصل االجتامعي هي نتاج تعهيد جامعي مبعنى أنه يتّم الحصول عليه من قبل عدد كبري 

من الناس، إال أن الغرض من هذه املحتوى موّزع وواس��ع االنتشار ويفتقر إىل الرتكيز.  فبدالً 

من ذلك، يرّكز التعهيد الجامعي عىل اإلنتاج التعاوين للمعلومات وإنشاء حلول لقضايا معينة 

من خالل االعتامد عىل الطاقة، واملعارف، واملهارات، والعمل التوافقي والجامعي لحشد من 

الناس )Howe 2008(.  وقد بنّي )Howe )2008 أن هناك أربعة تطورات تدعم منو التعهيد 

الجامعي: نهضة الهواة )بحسب املعايري املهنية يف الغالب(، وظهور حركة الربمجيات مفتوحة 

املصدر، وزيادة وفرة أدوات اإلنتاج خارج إطار الرشكات املصنعة، وصعود مجتمعات محلية 

حيوي��ة ومنظمة وفق��اً الهتاممات الناس وميولهم عىل ش��بكة اإلنرتنت، فه��ذه التطورات 

مجتمع��ة مّكنت من تجميع موّزع ودميقراطي لألفكار واألدوات واملواد.  وهناك ثالثة أنواع 

رئيس��ية م��ن التعهيد الجامعي الت��ي تعمل يف الوقت الحارض:  تلك التي تنتج حاًل بش��كل 

 ،)http://www.openstreetmap.org( جامعي عىل سبيل املثال، خريطة الش��ارع املفتوح

ويكيبيديا )https://www.wikipedia.org(؛ وتلك التي تستخدم الجمهور لتقييم حلول أو 

 ،)https://www.amazon.com( منتجات متعددة عىل س��بيل املثال، موقع رشكة أم��ازون

ومستش��ار الرحالت )https://www.tripadvisor.com(؛ وتلك التي تس��عى إىل حل واحد 

 ،)/https://www.innocentive.com( أو أكرث من الجمهور عىل س��بيل املثال، إّنوس��نتف

  .)Hackathons( وامللتقيات املكّثفة ملطوري الربمجيات

وبخصوص النوع األول، أصبح إنتاج املعلومات )خريطة مفتوحة املصدر، موسوعة قابلة 

للتعدي��ل والوص��ول إليها بحّرية ( تعاوني��اً، وعماًل من إنتاج األفراد، مع إعطاء املش��اركني 

 Benkler( الحقوق والتس��هيالت لتعديل وتنقيح وإس��هاب الرشح ملس��اهامت اآلخري��ن

2006(.  فمن خالل العمل عرب ش��بكة اإلنرتنت ميكن ألي أحد له قدرة النفاذ إليها من أن 

يس��هم ويضيف إىل مجّمع الخربات املحتملة ونطاق املش��اريع مقابل تكلفة أقل، وضامن 

مامرسة مختلف وجهات النظر والتقنيات عىل املرشوع )Weinberger 2011(.  ويف الواقع، 
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فإن إنتاج خريطة مفّصلة للعامل أو موس��وعة ش��املة مع عدد قليل من املهنيني هي مهمة 

صعبة ومكلفة، وببس��اطة ش��اقة للغاية بالنس��بة ملجموعات صغرية من املتطوعني.  ولكن 

بالنظر إىل آالف املشاركني، ميكن تجزئة املهمة عليهم وحّلها.  وسيكون املقابل الذي سيجنيه 

املش��اركون هو إنت��اج بيانات مفتوحة املص��در خالية من حقوق الطب��ع والنرش والرخص 

 Dodge and Kitchin( )املكلفة )كام هو الحال مع بيانات الوكالة الوطنية لرسم الخرائط

2013(.  وباملث��ل، ميكن لرشك��ة أمازون وغريها من رشكات التجزئة عىل اإلنرتنت، من خالل 

متكني املس��تخدمني من استعراض املنتجات التي يشرتونها، استخدام قوة الجامهري ملراجعة 

ومش��اركة آرائهم حول هذه املنتجات.  كام أن الفائدة التي تعود عىل املشاركني هي تبادل 

الرأي فيام يتعلق باملزايا النسبية للسلع والخدمات.  

وُيعد اس��تخدام املسابقات لتحفيز الجامهري عىل اقرتاح حلول مقابل جائزة من أشكال 

التعهي��د الجامع��ي الخاصة والذي تس��تخدمه بعض ال��رشكات لتقديم الخ��ربات واألفكار 

)Weinberger 2011(.  فعوضاً عن اللجوء للمناقصات واالس��تعانة مبجموعة محدودة من 

 )TopCoder( وتوب كودر )Innocentive( الخرباء املحتملني، تفتح رشكات مثل إّنوسنتف

املش��كلة من خالل اإلعالن عنها ألي شخص مهتم، وتقّدم يف العادة من عرشة آالف إىل مئة 

ألف دوالر، وأحياناً أكرث من ذلك بكثري، إليجاد حلول ملشاكل العمالء.  وهنا، يكون الجمهور 

ه��و مصدر الحل، ولكن ال يعمل األفراد بعضهم مع بعض بش��كل جامعي، وتكون الفائدة 

بالنس��بة للرشكات هي خيارات الحل املقدمة وللمش��اركني هي العائد املايل إذا تّم اختيار 

الحل الخاص بأحدهم.  وعىل نحو مامثل، تس��عى مس��ابقات بيانات التطبيقات املفتوحة 

التي تعقدها املجال��س البلدية إىل تقديم مكافآت أكرث تواضعاً مقابل تطبيقات أكرث فائدة 

وإثارة لالهتامم.  وميكن لهذه املسابقات أن تأخذ شكل امللتقيات املكّثفة ملطوري الربمجيات 

)Hackathons( الت��ي يعم��ل الناس فيها معاً يف فرق لتطوير حل��ول  تطبيقات، وعادة ما 

متتد عىل مدى يوم أو خالل عطلة نهاية األس��بوع، وتتمثل الفائدة العائدة عىل البلدية يف 

استخدام بياناتها من أجل الصالح العام، وشهرة املواطنني، واملشاركة املدنية.  
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:)Citizen Science( علم المواطنة
علم املواطنة هو شكل من أشكال التعهيد الجامعي حيث تعمل مجتمعات أو شبكات 

م��ن املواطنني بصفة مراقب��ني يف بعض مجاالت العل��وم )Goodchild 2007: 218(.  هنا، 

يق��وم الناس بإنتاج وإعداد ومعالجة املالحظات العملية التجريبية، والقياس��ات التفصيلية 

للظواهر باملجان، والتي ُتعد، حاسمة ومفصلية، وذات قيمة حقيقية كنقاط بيانات للعلوم 

الصحيح��ة.  ويك��ون علامء املواطنة ذوي فائدة بش��كل خاص من حي��ث الرصد ألنهم قد 

يكون��ون موزع��ني جغرافي��اً وُمدرجني ضمناً يف امل��كان عرب الزمن حيث م��ن الصعب عىل 

مس��تويي التنسيق والتكلفة استخدام مساعدي البحوث املهنيني لجمع القياسات امليدانية.  

ومن األمثلة عىل ذلك، قياس��ات هواة الرصد الجوي الناتجة من محطات الحدائق الخلفية 

لألرصاد الجوية، وهواة علم الفلك الذين يراقبون السامء لياًل بدقة.  وقد أصبح علم املواطنة 

راسخاً خالل القرن العرشين، وذلك دعاًم لرواج العلم وتعميمه، ولكن ال يزال النشاط ضئياًل 

ويعتم��د عىل درجة معقولة من املهارات واملعارف واملع��دات املتخصصة مثل مرقاب ذي 

نوعية جيدة، وفوق ذلك قدر كبري من التحفيز وااللتزام املستمرين.  

وقد صّنف )Bonney  et al 2009; cited in Miller-Rushing et al. 2012(.  أشكال 

علم املواطنة يف ثالث فئات: 

• التساهمية )Contributory(:  وتصمم بشكل عام من قبل العلامء وألجلها يسهم األفراد 

عامة بالبيانات يف املقام األول.

• التعاونية )Collaborative(:  وتصمم بش��كل عام من قبل العلامء وألجلها يسهم األفراد 

عامة بالبيانات، ولكن قد يساعدون أيضاً عىل تحسني تصميم املرشوع، وتحليل البيانات، 

ونرش النتائج.  

• اإلنش��اء املش��رتك )Co-created(:  وتصمم من قبل العلامء وأعض��اء من عامة الجمهور 

يعمل��ون مع��اً وألجلها يتم إرشاك بعض عامة املش��اركني عىل األق��ل يف معظم أو جميع 

خطوات العملية العلمية؛ ويش��مل ذلك أيضاً البح��وث التي وضع تصورها وتّم تنفيذها 

من قبل علامء هواة )غري مهنيني( بشكل كامل.
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ويف العادة، يختلف مس��توى الخربة ونوع املشاركة بحسب الفئة، مع مشاركة املواطنني 

العلامء فقط من ذوي املهارات األكرث تقدماً يف مش��اريع  اإلنشاء املشرتك.  وميكن أن تتخذ 

املشاركة عدداً من األشكال، مبا يف ذلك: 

• الحوسبة املوزعة:  حيث يضيف أحد املشاركني قوة معالجة حاسوبية من أجهزة الحاسب 

الش��خصية الخاصة ب��ه إىل املرشوع، مام يس��مح مبعالج��ة البيانات باس��تخدام املوارد 

الحاسوبية منها )التساهمية(.  

• النسخ / التحويل / الرقمنة:  تحويل شكل من أشكال البيانات إىل آخر، عىل سبيل املثال، 

تحويل وثائق مكتوبة بخط اليد إىل نص رقمي )التساهمية(.  

• قياس��ات الرصد:  ينتج العلامء البيانات، ولكن ُيس��تخدم علم املواطنة إلجراء القياس��ات 

باستخدام أدوات محددة يجري توريدها لهم )التساهمية(.

• جم��ع البيان��ات:  يجمع أفراد املواطنني البيانات ومن ثّم يقومون مبش��اركتها مع العلامء  

)التساهمية(.

• تحليل الرصد: يقوم أفراد املواطنني بإجراء بعض التحليل، مبا يف ذلك توفري بعض التفسريات 

ملا قد تعنيه النتائج، بدالً من مجرد االكتفاء بإنتاج أو قياس البيانات )التعاونية(.

• تصميم البحث وتش��غيله:  يقوم أفراد املواطنني بدور نشط يف تصميم وتشغيل املرشوع، 

فضاًل عن نرش النتائج واالستنتاجات )اإلنشاء املشرتك(.

 )Open Scientist 2013(

الخالصة:
تطرّق هذا الفصل إىل العوامل املساعدة للبيانات الكبرية ومصادرها.  وتّم بيان أن إنتاج 

البيانات الكبرية قد تيرّس بفضل التقاء خمس��ة ابت��كارات تقنية من بداية األلفية الجديدة 

فصاعداً وهي تنامي قوة املعالجة الحاسوبية، وكثافة التشبيك الحاسويب، والحوسبة املنترشة 

والحوسبة يف كل مكان، والتعرّف وتحديد الهوية من خالل زيادة قابلية الفرز والقراءة آلياً، 

وأخ��رياً التخزين املوّزع الواس��ع النطاق.  وقد أّدت هذه التط��ورات مجتمعة إىل مجموعة 
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متنوع��ة من النظ��م االجتامعية التقنية التي تنتج البيانات الكب��رية.  وقد قّدم هذا الفصل 

مسار تتّبع أويل لهذه األنظمة، حيث قّسمها إىل ثالث فئات واسعة النقاط من أشكال إنتاج 

البيانات: املوّجهة، واآللية، والتطوعية.  وينبغي النظر إىل مثل هذا املس��ار باعتباره خطوة 

أولية يف محاولة وضع خريطة ملش��هد يتكّش��ف باستمرار.  وما هو مطلوب حالياً يتمثل يف 

مجموعة مفّصلة من الدراسات التجريبية التي تدرس بشكل أكرث عمقاً الطرق املختلفة التي 

يتم بها حالياً إنش��اء ومعالجة واس��تخدام البيانات الكبرية.  كام تحتاج مثل هذه الدراسات 

إىل رسم أصول التقاء هذه التقنيات امُلمكنة وفّك مجاميع البيانات التي تّم أنشاؤها وكيف 

تطبق عملياً إلنتاج أشكال معينة من البيانات الكبرية )انظر  الفصلني 1 و11(.  وهذا يشمل 

تفكي��ك عنارص النظام املرتبط بها )انظر الفصل 7(.  وعند القيام بذلك، ميكن الحصول عىل 

أفكار ورؤى أكرث عمقاً لكل نظام اجتامعي تقني وملختلف العمليات والضوابط والسياسات 

املتصلة به، والعمل املتنوع الذي يقوم به يف هذا العامل.  

ك��ام ينبغي ملجموع��ة مصاحبة من الدراس��ات أن تخترب ما قد يح��دث عند ربط 

النظم االجتامعية التقنية معاً إلنش��اء أنظمة جديدة أكرب والتي من خاللها تنتج اآلثار 

الهامة لتضّخ��م البيانات.  كام أن التقنيات التي تقوم عليها البيانات الكبرية، والبيانات 

نفس��ها من خالل عالئقيتها، هي أيضاً جاهزة ملثل هذه التوس��عات.  يف الواقع، تكون 

مجامي��ع اجتامعية تقني��ة ٍ)Socio-Technical( معقدة، مثل سلس��لة متاجر التجزئة 

الكب��رية كووملارت )Walmart(، تق��وم وعىل نحو متزايد، برب��ط العديد من األنظمة 

مث��ل إدارة سلس��لة التوري��د )Supply Chain Management(، تخطي��ط م��وارد 

 Customer( إدارة عالقات العمالء ،)Enterprise Resource Planning( املؤسس��ات

Relationship Management(، إدارة املخ��زون )Store Management(، وأنظم��ة 

األمن )Security Systems( والتي ُتنتج أشكاالً من البيانات املوّجهة، واآللية، والتطوعية 

إلنشاء منظامت معقدة ومتطورة موّجهة بالبيانات والتي ترتتب عليها آثار متنوعة عىل 

املوردين واملوظفني واملس��تهلكني.  وباملثل، تحاول مراكز الس��يطرة والتش��غيل للمدن 

الذكي��ة دمج أنواع مختلفة من البيانات التي تّم جمعه��ا من مصادر مختلفة يف مركز 

واحد حيث يتم الجمع بينها وتحليلها بش��كل آين أو لحظي  )Real-Time(، مام يغرّي 

بشكل جذري الطريقة التي ُتدار وُتحكم بها التجمعات املدنية )انظر الفصل السابع(.  
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وقد أثار مثل هذا التوس��ع وإعادة الضبط العديد من األس��ئلة االجتامعية والسياسية 

واألخالقية واملعياري��ة املتعلقة بأنواع األنظمة واألماكن التي نريد العيش داخلها، وقد 

بدأنا بالكاد أن نسأل ونجيب عن هذه األسئلة )انظر الفصل العارش(.
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الفصل السادس

)Data Analytics( آليات تحليل البيانات

ليس��ت البيانات بحّد ذاتها مفيدة، كام أنها ليس��ت ذات فائدة إال إذا أمكن استخالص 

معنى وقيمة منها.  وبعبارة أخرى، فإن ما ميكن فعله حيال البيانات هو أمر أهم من مجرد 

عملي��ة إنتاجها؛ إذ ترتكز جميع العلوم عىل تحقيق معن��ى وقيمة من البيانات.  إن إيجاد 

واستش��عار املعنى من البيانات الصغرة املوّس��عة والبيانات الكب��رة ينطوي عىل تحديات 

جدي��دة.  ففي حال��ة البيانات الصغرة املوس��عة، يكمن التحدي يف رب��ط قواعد البيانات 

املتنوع��ة للحصول عىل رؤى جدي��دة، وانفتاح البيانات لتقّبل املناه��ج التحليلية الجديدة 

التي يجري اس��تخدامها مع البيانات الكبرة.  أما بالنسبة للبيانات الكبرة، فيتمّثل التحدي 

يف التكّيف مع الوفرة والش��مولية )متضمناً ذلك الكميات الكبرة من البيانات ذات الفائدة 

والقيم��ة املنخفضة(، واملناس��بة الزمانية والديناميكية، والفوىض وع��دم اليقني، والعالئقية 

العالي��ة، والطبيعة ش��به املنظمة وغر املنظمة، وحقيقة أن يتّم إنت��اج الكثر من البيانات 

الكبرة دون أي سؤال محّدد يف العقل لتجيب عنه أو أنها يف صحبة ُمنتج هو نتيجة ثانوية 

لنشاط آخر.  فالواقع، وحتى وقت قريب، تّم تصميم تقنيات تحليل البيانات بشكل أسايس 

الستخالص رؤى من مجموعات بيانات شحيحة، وثابتة، ونظيفة، وضعيفة العالئقية، وجرى 

جمعها بطرق علمية وملتزمة بافرتاضات صارمة مثل االس��تقاللية، والثبات، والعيارية، كام 

  .)H.J.  Miller 2010( جرى إنتاجها وتحليلها مع وضع سؤال محدد يف االعتبار

حتى وق��ت قريب كان تطوير أدوات للربط بني مجموعات البيانات املختلفة وتحليل 

البيان��ات الكب��رة ضعيًفا؛ بس��بب التعقي��د املرتبط بتطوي��ر هذه األدوات م��ن الناحية 

الحاس��وبية.  ومل يجِر تحليل مجموعات البيانات الضخمة بشكل منتظم سوى يف السنوات 

األربعني املاضية أو نحو ذلك.  وحتى ذلك الحني كانت هذه التحليالت قامئة عىل مبادرات 

خاصة قادرة عىل تحّمل املوارد الالزمة.  وبدون طاقة حاس��وبية عالية واس��عة االنتش��ار 

وميكن النفاذ إليها، س��يكون إيجاد واستش��عار املعنى من طوفان البيان��ات الهائل مكلًفا 
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للغاية أو صعب التطبيق ويستغرق وقًتا طوياًل.  وبالطبع، هناك نوٌع ما من الجدل الدائر 

يف الواقع هنا؛ إذ دون الحوسبة الواسعة االنتشار يف كل مكان مل يكن إنتاج البيانات الكبرة 

ليك��ون يف املق��ام األول.  ومع ذلك، كام ذك��ر )Hastie et al.  )2009: xi، فإنه بالنظر إىل 

»ظهور الحواس��يب وعرص املعلومات، فقد تفاقمت املشاكل اإلحصائية من حيث الحجم 

والتعقيد«.  

ومتّث��ل الحل لتحدي��ات معالجة وتحليل البيانات الصغرة املوّس��عة والبيانات الكبرة 

مبجموعة جديدة من آليات إدارة املعلوم��ات والتخزين )انظر الفصل الخامس( وتطوير 

أدوات تحلي��ل البيانات الكبرة.  فمنذ بداية الحوس��بة اس��تمرت هذه اآلليات واألدوات 

التحليلية الجديدة يف التطور، وهي تقوم عىل اختبارات إحصائية، ومناذج، وأساليب متثيل 

صوري رصينة مّتبعة، كام أنها تعمل عىل إنش��اء أس��اليب وطرق جديدة ترضب جذورها 

يف البح��وث املتعلقة بالذكاء االصطناعي واألنظمة الخب��رة التي هدفت إىل إنتاج تعليم 

اآللة بحيث ميكنها حاسوبًيا وبصورة تلقائية التنقيب، والكشف عن األمناط، وبناء النامذج 

التنبئية.  فمثل هذه األدوات التحليلية أضحت مالمئة وبشكل مثايل يف معالجة واستخالص 

املعلوم��ات من مجموعات بيان��ات ضخمة ومتصلة ببعضها، فقد أصبحت تش��غل حيزًا 

كبرًا من االس��تثامر يف البحوث من أجل توس��يع وإنتاج طرق معالج��ة جديدة للبيانات 

والخوارزميات اإلحصائية والنمذجة وتقنيات التمثيل الصورية )املؤسس��ة الوطنية للعلوم 

National Science Foundation 2012(.  وتس��عى ه��ذه األدوات التحليلية، كام هي 

مطّبق��ة يف مج��ال األعامل التجارية والعل��وم، لإلجابة عن أربع مجموعات أساس��ية من 

 :)Minelli et al.  2013( األسئلة

• الوصف )Description(: ماذا ومتى حدث ذلك اليشء؟  وكم مرة يحدث؟

• التفسر )Explanation(: ملاذا حدث ذلك؟  وما هو تأثره؟

• التنبؤ )Prediction(: ماذا ميكن أن يحدث بعد ذلك؟  وماذا لو فعلنا هذا أو ذاك؟

؟  وكيف ميكن تحقيق ذلك؟ • العالج )Prescription(: ما الحل أو النتيجة اْلُمثىلىَ
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وُتس��تمد اإلجابة عن هذه األس��ئلة من أربع فئات رئيسة من آليات التحليل:  التنقيب عن 

البيان��ات والتعرّف عىل األمن��اط، التمثيل الصوري للبيانات وآلي��ات التحليل البرصية، التحليل 

اإلحصايئ، والتنبؤ واملحاكاة والتحس��ني.  وسيتم مناقش��ة كل من هذه الفئات باختصار، ولكن 

ينبغي تقديم مرحلة ما قبل التحليل وتعّلم اآللة أوالً، ألنها مركزية لجميع الفئات األربعة.  

:)Pre-analytics( ما يسبق التحليالت
تحتاج كل تحليالت البيانات إىل أن تكون البيانات املطلوب تحليلها معّدة سلًفا للتحليل؛ مبعنى 

 H.J.  Miller )2010( and Han et al.  )2011( أن��ه قد ج��رى تجهيزها والتحقق منها، وقد ب��نّي

أربع عمليات فيام يتعّلق بالبيانات املوّس��عة والكبرة والتي تطّبق عادة بالتسلسل، عىل الرغم من 

أنه ال يلزم تنفيذها بأي ترتيب معني، إضافة إىل إمكانية تكرار تنفيذها: 

• اختي��ار البيان��ات )Data selection(:  تحديد مجموعة جزئية من املتغرات األكرث قيمة، 

وإط��ار العينة املحتم��ل لهذه املتغرات.  حي��ث لن تكون كل املتغ��رات الناتجة ذات 

أهمي��ة، وال بالرضورة كل نق��اط البيانات، فإدراج مثل ه��ذه البيانات غر الرضورية يف 

مناذج قد يوّلد التكرار وعدم الكفاءة.  

• املعالجة امُلس��بقة للبيان��ات )Data pre-processing(:  تنظيف البيانات املختارة إلزالة 

الضوض��اء أو األخط��اء أو التحّيز، أو التعامل مع الحقول املفق��ودة أو التناقضات وعدم 

السالمة، وهيكلة البيانات إلدخالها يف عملية التحليل.

• اخت��زال البيان��ات وإس��قاطها )Data reduction and projection(:  التقليل من أبعاد 

 ،)Smoothing( البيان��ات من خالل التحويالت )عىل س��بيل املثال، التس��وية والصق��ل

وبناء السامت والخصائص، والتجميع، والتطبيع، والتسلسل الهرمي للمفهوم، واألساليب 

اإلحصائي��ة مثل تحليل مس��توى االنحدار وتحلي��ل املكونات الرئيس��ية( ملكافأة متثيل 

البيانات ولكن بصورة أكرث كفاءة.  

• إث��راء البيان��ات )Data enrichment(:  دمج البيانات املختارة م��ع بيانات أخرى )مثل 

بيانات التعداد السكاين وبيانات السوق( من أجل الوصول إىل رؤى ميكن االستفادة منها 

بشكل أكرب.  
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فم��ن جهة، ُصّمم��ت كل خطوة من هذه الخط��وات من أجل زي��ادة نوعية البيانات 

املس��تخدمة يف التحليل، ومن جهة أخرى، باس��تثناء إثراء البيانات، م��ن أجل تقليل حجم 

البيان��ات التي ع��ىل التحليل التعامل معه��ا.  فاألول تّم تصميمه لتعزي��ز صحة وصالحية 

االس��تنتاجات املستخلصة بالنظر إىل الفوىض الكامنة وعدم اليقني يف البيانات الكبرة )انظر 

الفصل التاس��ع(، يف حني يهدف الثاين إىل زيادة الكفاءة التش��غيلية مع األخذ بعني االعتبار 

أحجام البيانات ورسعاتها واألحامل الحاس��وبية.  ومن املمكن أن يكون من الصعب القيام 

بهذه املهام عند إجراء التحليالت بشكل آين أو لحظي، وخاصة فيام يتعّلق بتنظيف البيانات.  

ونتيج��ة لذلك، وفيام عدا التمثيل الصوري للمؤرشات، ال يجري تحليل البيانات الكبرة آنياً 

أو بش��كل لحظي، ولكن يجري التحليل عىل سالسل متثل عينات كبرة جًدا لبيانات نظيفة، 

ومختزلة، ومخّصبة )ثرية( وخالل أزمان مختلفة.  أما إذا كان املطلوب تحليالت بشكل آين 

أو لحظي، فتطّبق يف العادة التحليالت املس��بقة للبيانات مقّدًما عىل عينة من أجل تحديد 

طبيعة البيانات وكيفية التعامل معها لالنتقاء، واالختزال، والتنظيف عىل عجل.  

  Crampton et al.( ويع��د إثراء البيانات مهمة ذات قيمة عالية ألنها تنتج أثرًا مضّخاًم

2012( مُيّك��ن من اكتس��اب رؤى ال ميكن الحصول عليها من خ��الل قاعدة بيانات واحدة.  

وبحس��ب من مّتت مناقش��ته يف الفص��ل الثاين، فإن امل��ربر الرئييس إلنش��اء البنى التحتية 

للبيانات متثل يف إعادة استخدام البيانات.  وإن التحدي يتمثل يف إنشاء طرق لربط البيانات 

الت��ي أنتجت ألغراض مختلفة بعضها ببعض، والتي قد تختل��ف أيًضا يف البيانات الوصفية 

املصاحبة لها، ومعاير البيانات، ووحدات القياس، واإلجراءات، والفئات، والنطاق، والتزامن، 

وتنس��يقات امللفات، أو إنش��اء طرق للربط لتقليل حدوث املغالطات املحتملة الناتجة عن 

االستدالل )Creation of Potential Ecological Fallacies(.  وهذه ليست مهمة يسرة، 

ولكن تعمل األساليب الحاس��وبية عىل جعلها أسهل من خالل استخدام الخوارزميات التي 

ميكنها البحث، املطابقة، الدمج، إعادة الجمع من خالل أنواع مختلفة من التحوالت، وإعادة 

تهيئة البيانات.  وبالنتيجة، ميكن التنقيب والتحليل يف مجموعة بيانات جديدة باس��تخدام 

الفئات األربع الرئيسية للتحليالت التي سيجري نقاشها أدناه.
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وميكن أن تكون أعامل التحليالت املس��بقة ممّلة باس��تغراقها وقًتا طوياًل للغاية، ولكنها 

م��ع ذلك مهمة ج��ًدا وال ميكن تجاهلها.  وبالنظر إىل الزي��ادة املنقطعة النظر يف مختلف 

أن��واع البنى التحتية الجديدة للبيانات والبيانات الكبرة، فقد أصبحت منطقة ثرية للبحث 

حيث يس��عى علامء البيانات إىل إيجاد طرق أكرث إنتاجية وكفاءة وفعالية إلمتام، وخصوًصا 

أمتتة، هذا العمل.  

:)Machine learning( تعليم اآللة أو التعّلم اآللي
ميكن إجراء تحليل األعداد الكبرة جًدا من سجالت البيانات يف إطار زمني مناسب عن 

طريق الخوارزميات الحاس��وبية.  ويف حني أن الكثر م��ن عمليات تحليل البيانات الكبرة 

ميك��ن إجراؤها بالطرق نفس��ها املتبعة يف تحليل البيانات الصغ��رة، حيث يتخذ املحللون 

الق��رارات املتعلقة بالكيفية التي يتم فيها االستكش��اف من خالل هذه الخوارزميات، فإن 

اله��دف من أغلب البحوث هو تطوير عمليات مؤمتتة ميكنها تقييم البيانات والتعلم منها 

وم��ن تحليلها.  ويطلق عىل ه��ذه العمليات املؤمتتة مصطلح تعّلم اآلل��ة أو التعّلم اآليل 

وتش��ّكل أحد فروع ال��ذكاء االصطناعي.  ويه��دف تعّلم اآللة إىل التطوي��ر املتكرر لفهم 

مجموع��ة البيانات؛ والتعلم التلقايئ إلدراك أمن��اط معّقدة وبناء مناذج توضح وتتوّقع مثل 

  .)Han et al.  2011( هذه األمناط؛ وتحسني النتائج

ويتكّون تعّلم اآللة بش��كل عام من نوعني رئيسيني: ُمراقب )باستخدام بيانات التدريب( 

وغ��ر مراقب )باس��تخدام التنظيم ال��ذايت(.  يف التعّلم امُلراقب، يت��ّم تدريب منوذج ملطابقة 

املدخالت مع مخرجات معلومة.  عىل س��بيل املثال، ميكن تدري��ب النموذج ملطابقة الرموز 

الربيدية املكتوبة بخط اليد مع مثيالتها املطبوعة آلًيا، أو التنبؤ بنتائج معينة، فهي »مراقبة« 

مبعنى أن بيانات التدريب موجودة لتوجيه عملية التعّلم )Hastie et al.  2009(.  يف املقابل، 

تسعى مناذج التعّلم غر الخاضعة للرقابة إىل تعليم نفسها عىل اكتشاف األمناط وإيجاد هياكل 

البيانات دون اس��تخدام بيانات التدريب.  وبش��كل عام، ميكن تحقيق ذلك من خالل تحديد 

مجاميع وعالقات بني البيانات التي مل يكن معروًفا بينها مسبًقا خصائص للتشابه أو االرتباط.  

فعىل س��بيل املثال، مُيكن أن يتعلم النموذج عىل كيفية تقس��يم العمالء إىل مجموعات ذاتية 

متامثل��ة والتنبؤ باملش��رتيات لتلك املجموع��ات )Han et al.  2011(.  يف كلتا الحالتني، يتم 
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إنش��اء منوذج من خالل عملية التعلم التي ش��كلتها القواعد واألوزان التي توجه كيفية بناء 

منوذج فيام يتعلق بالبيانات )Hastie et al.  2009(.  وتبدأ عملية بناء منوذج من بناء بسيط 

ثم يتم التعديل مرارًا وتكراًرا عىل ذلك البناء باس��تخدام قواعد التعلم، باملثل كام ُيطبق مع 

الطفرات الجينية، إىل أن يتطور البناء إىل منوذج قوي )Siegel 2013: 122(.  وهناك ش��كالن 

للتعلم امُلراقب وغر امُلراقب وهام التعلم ش��به امُلراقب الذي يش��تمل عىل استخدام كلٍّ من 

التدريب والبيانات التي ال تحمل عناوين )وهي البيانات التي مُيكن الحصول عليها بس��هولة 

ولكنها غر مس��امة كالصور والتس��جيالت الصوتية، والفيديو، املقاالت اإلخبارية، وغرها من 

البيانات الخالية من أي ملصقات تتيح التعرف عليها بشكل أكرب(، والتعلم النشط الذي يتيح 

.)Han et al.  2011( للمستخدمني القيام بدور نشط يف توجيه منوذج التعلم

وق��د جرى اس��تخدام التعّلم اآليل يف جميع عمليات تحلي��الت البيانات الكبرة األربع، 

ع��ىل الرغم من أن هذه التحليالت ليس��ت مقترصة يف عملها عىل ه��ذه الطريقة.  ويتّم 

إجراؤه��ا، يف كثر من الحاالت، من قبل الباحث بش��كل مبارش، وحتى ضمن التعلم اآليل، 

يبقى املحّلل ودوره مهاًم يف الحكم عىل العملية وتوجيهها وتقييم النتائج الوسيطة.  وكام 

الح��ظ )H.J.  Miller )2010 ف��إن التعّلم اآليل ليس مجرد علم تلقايئ وس��هل املنال، بل 

يتطلب خربة باملجال وفكرًا عميقاً؛ وهي املهارات التي ال يزال العقل البرشي أفضل بها من 

أجهزة الحاس��ب اآليل.  وبينام تم إحراز تقّدم كب��ر يف تطوير تقنيات التعّلم اآليل، فإنه ال 

يزال من العلوم الناش��ئة التي مازالت بحاجة إىل الكثر من البحث لتحسني فعالية ومتانة 

النامذج املنتجة.  

وفيام ييل، س��يتّم مناقش��ة كل فئة من فئات التحليالت الرئيسية عىل حدة، عىل الرغم 

من أنه تجدر اإلشارة إىل أنها غالًبا ما تستخدم جنًبا إىل جنب.  عىل سبيل املثال، ينبغي أن 

يوّفر التنقيب عن البيانات والتعرف عىل األمناط أس��س التنبؤ/التوقع أو التحس��ني، ومُيكن 

اس��تخدام اإلحصاءات يف التنقيب عن البيانات للكش��ف عن األمناط أو يف حساب التوقع/ 

التنبؤ، وقد يس��تخدم التمثيل الصوري يف التنقيب عن البيانات، أو لتحصيل املخرجات من 

أنظمة املحاكاة...  إلخ.  
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:)Data Mining and Pattern Recognition( التنقيب عن البيانات والتعرّف على األنماط

التنقيب عن البيانات هي عملية اس��تخالص البيانات وأمن��اط من مجموعات البيانات 

الكب��رة )Manyika et al.  2011(.  ويق��وم التنقيب ع��ن البيانات عىل مفهوم امتالك كل 

مجموعات البيانات الضخمة معلومات مفيدة ذات معنى عىل صورة غر عش��وائية، وذات 

 Han et( صالحية س��ارية املفع��ول، وقابلة للرواي��ة، ومفيدة، ومفهومة يف نهاي��ة املطاف

al.  2011(.  وباملث��ل، يس��تخدم التعّل��م اآليل املراقب وغر املراقب للكش��ف والتصنيف 

والتقس��يم عن العالقات واالرتباطات واالتجاه��ات ذات املغزى بني املتغرات.  وهي تقوم 

بذلك باس��تخدام سلس��لة من التقنيات مبا يف ذلك معالجة اللغات الطبيعية، والش��بكات 

العصبية، وأش��جار اتخاذ القرار، واألس��اليب اإلحصائية )دون معام��الت وذات املعامالت(.  

وتختلف طريقة االختيار بني نوع البيانات )املنظمة، وغر املنظمة، وشبه املنظمة( والهدف 

من هذا التحليل )انظر الجدول 1 – 6((.  

الجدول رقم )1 – 6(

مهام وأساليب التنقيب عن البيانات

اآللياتالوصفمهمة التنقيب عن البيانات

التجزئة أو التجميع 

 Segmentation or(

)Clustring

تحديد قامئة من املجموعات 

الضمنية التي تصف البيانات

)Cluster Analysis( التحليل العنقودي

)Classification( التنبؤ باسم الفئة التي تنتمي التصنيف

إليها مجموعة من البيانات 

استناداً إىل بعض مجموعات 

بيانات التدريب.  

تصنيف النظرية االفرتاضية 

 )Bayesian Classification(

استقراء شجرة القرارات 

)Decision Tree Induction(

الشبكات العصبية الذكية 

)Artificial Neural Networks(

آلة دعم التمييز 

)Support Vector Machine(
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 )Association( إيجاد روابط بني كائنات الربط

البيانات؛ التنبؤ بقيمة بعض 

الحقول باالعتامد عىل قيمة 

حقول أخرى

قوانني االرتباط 

)Association Rules(ِ

تصنيف النظرية االفرتاضية 

)Bayesian Classification(

)Deviation( إيجاد عنارص البيانات االنحراف

املعرضة لالنحراف عن 

املتوقع

التحليل العنقودي 

)Cluster Analysis(

كشف االنحراف

)Outlier Detection(

تحليل التطور

)Evolution Analysis(

)Trends( االتجاهات واملنحنيات التي االتجاهات

تلخص قواعد البيانات، عادة 

عرب الزمن

)Regression( االنحدار

استخالص تسلسل النمط

)Sequence Pattern Extraction(

)Generalization( القواعد والقوانني املوجزة دمج مواصفات البياناتالتعميم

)Summary Rules(

االستقراء املوجه بالسامت 

)Attribute-Oriented Induction(
)Miller and Han )2009: 7 :املصدر

إن معظم اآللي��ات املدرجة يف الجدول )1–6( تتصل بالبيانات املنّظمة كتلك املوجودة يف 

قواعد البيانات العالئقية.  عىل سبيل املثال، من املمكن تطبيق مناذج التجزئة عىل قواعد بيانات 

عمالء التجزئة ومش��رتياتهم لتقس��يمهم بحس��ب معرّفات مختلفة باالعتامد عىل خصائصهم 

وأمناط س��لوكهم من أجل تقديم عروض/ خدمات مختلفة لكل مجموعة مختلفة.  ويف تحليل 

الشبكات االجتامعية، مُيكن تحليل الروابط بني األفراد لفهم املتغرات االجتامعية وكيفية تدفق 

املعلومات فيام بينهم.  ويف كش��ف االرتباطات، ميكن اس��تخدام مجموعة متنوعة من مناذج 

االنحدار يف الكشف عن الروابط لحساب االقرتانات بني املتغرات، ومن ثم الكشف عن األمناط 
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الخفية التي ميكن االس��تفادة منها لتحقيق مكاس��ب تجارية )عىل سبيل املثال، تحديد ما يتّم 

رشاؤه كوحدة من البضائع وإعادة تنظيم املخزون لتعزيز الرشائية( )انظر الفصل السابع(.  

وُتثر البيانات غر املنظمة، والتي تكون عىل شكل نصوص أو صور أو أصوات، تحديات 

خاص��ة فيام يتعلق بالتنقيب ع��ن البيانات.  فآليات معالجة اللغ��ات الطبيعية تهدف إىل 

تحليل اللغة اإلنسانية التي يجرى التعبر عنها من خالل الكلمة املكتوبة واملنطوقة.  وهي 

تستخدم دالالت وتصنيفات من أجل التعرّف عىل األمناط واستخراج املعلومات من الوثائق.  

وتش��تمل األمثلة عىل استخراج العنرص الذي يس��تخرج البيانات الوصفية من النص بصورة 

تلقائي��ة من خالل البحث عن أنواع معينة من النصوص والتعابر، مثل أس��امء األش��خاص 

واملواقع والتواريخ واملصطلحات التخصصية والرتاكيب املنطقية؛ واس��تخراج العالقات التي 

تحّدد تلقائًيا العالقات بني العنارص الداللية، وربطها مًعا )عىل س��بيل املثال، اس��م الشخص 

وتاريخ ميالده أو مكانه، أو رأيه ببند ما( )McCreary 2009(.  ومن التطبيقات النموذجية 

ملثل هذه اآلليات التحليل الوجداين الذي يس��عى إىل تحديد الطبيعة العامة لآلراء وقوتها 

حول قضية ما، عىل سبيل املثال، ما يقوله الناس عن املنتج عىل وسائل التواصل االجتامعي.  

 Graham( كام ميكن تعّقب أماكن نشوء هذه اآلراء باستخدام البيانات الوصفية املوضعية

et al.  2013( والتنقيب عن نرش املعلومات داخل وس��ائل التواصل االجتامعي، عىل سبيل 

املثال، تبادل عناوين املواقع اإللكرتونية األكرث تفضياًل ومش��اركتها بني مختلف املستخدمني 

)Ohlhorst 2013(.  فهذه املعلومات مفيدة للرشكات، مثل الوكاالت اإلعالنية، واملسّوقني، 

والخدمات املالية، والتي تس��عى إىل االس��تفادة من االتجاهات الناشئة والوصول املنّظم يف 

الوقت املناسب )عىل سبيل املثال، لوضع إعالنات تتناسب مع األحداث الجارية؛ لبيع ورشاء 

األسهم قبل ردة الفعل العنيفة للسوق(.  

  .)Ohlhorst 2013( أما الصور فيتم إنشاؤها للتخزين والعرض، وليس للمحتوى والبحث

فكش��ف وتصنيف واس��تخراج أمناط داخلها، مثل التعرف عىل الوجه أو مكان، ليس باألمر 

الس��هل، ولكن يتم التعامل مع ذلك من خالل تقنيات املس��ح التصويري، واالستشعار عن 

بعد، ومعالجة الصور وتقنيات االستبصار اآللية، متضمناً ذلك التعرف عىل األشياء ومطابقة 

القالب باس��تخدام مجموعات التدري��ب، وطرق التجميع، والش��بكات العصبية.  وتتفاقم 
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مش��كلة التنقيب يف الصور عند محاولة استخراج، ومقارنة، وفهرسة األمناط لعدد هائل من 

الصور )Zhang et al.  2001(.  وبرغم أن التنقيب يف الصور ال يزال من املواضيع الناشئة، 

إال أن��ه أصبح أكرث تقدًما يف الس��نوات األخرة.  فعىل س��بيل املثال، ف��إن املوقع اإللكرتوين 

عىل ش��بكة اإلنرتنت:  )http://imagevision.com( يدعي بأنه سيكون قادراً عىل تصنيف 

50400 دقيقة من الفيديو يف الس��اعة الواحدة، لكل خادم، وذلك باس��تخدام خوارزميات 

التعلم اآليل للكشف عن بعض الخصائص مثل العري وشعارات الرشكات.  

 Data Visualisation and( التمثيل الص��وري للبيانات وآلي��ات التحليل الصوري��ة

:)Visual Analytics

شاعت مقولة تنص عىل أن صورة واحدة تغني عن ألف كلمة.  وباملثل، جرى استخدام 

الس��جالت البرصية الختزال ووصف مجموعات البيانات من خالل املخططات والرسومات 

اإلحصائية، والرسوم البيانية، والخرائط، والرسوم املتحركة.  وتكشف هذه األساليب البرصية 

وتوصل عىل نحو فعال هيكل املتغرات، وأمناطها، واتجاهاتها، والروابط بينها.  وبالنظر إىل 

الحج��م الهائل للبيانات الكبرة ورسعتها، فليس من املس��تغرب إذاً أن التمثيل الصوري قد 

صار وسيلة شعبية الستشعار البيانات وإيصال هذا الشعور.

وميكن اس��تخدام التامثيل الصورية الناشئة ضمن عامل التقنية الرقمية للتنقل واالستعالم 

عن البيانات، مام يتيح للمس��تخدمني الحصول عىل ملحة عامة عن كامل مجموعة البيانات، 

بالرتكيز عىل البنود املهمة، واس��تبعاد البيانات غ��ر املهمة، واختيار عنرص بياين أو مجموعة 

م��ن البيانات والحصول عىل مزيد من التفاصيل، وعرض العالقات بني العنارص، واس��تخراج 

مجموعات فرعية من التفاصيل عند الحاجة )Shneiderman 1996(.  وعند عمل ذلك، ميكن 

الكش��ف عن خصائص وبنية مجموعات البيانات، وأكرث من ذلك ميكن اس��تخدامها لتوضيح 

وفهم الن��امذج ومجموعات البيانات املعقدة التي يتعّذر متثيله��ا بطريقة مجردة وواضحة 

ومفهوم��ة )مثل الظواهر الذرية، والظواهر الفلكية الثالثية األبعاد(، ورس��م عرشات اآلالف 

من نقاط البيانات للكشف عن البنية، والتجميعات، والثغرات، والقيم الشاذة التي قد تظل 

بدالً من ذلك مجهولة يف الخفاء )Shneiderman 1996(.  عىل سبيل املثال، استيعاب وفهم 

ماليني التغريدات عىل ش��بكة التواصل االجتامعي تويرت ليس��ت مبهمة سهلة، فيمكن للمرء 
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الحص��ول عىل فكرة تقريبية عن القصص أو املواضيع التي تبدو واعدة، ولكن الحصول عىل 

نظرة عامة وش��املة هي مهمة غاية يف الصعوبة، وكيفية تغّر التوجه عىل مستوى الجامهر 

واألماكن.  فأحد الحلول يتمثل يف رس��م خريطة تغريدات موزعة جغرافًيا ومصّنفة بحسب 

http://( املي��ول واألهواء، وهو نهج جرى األخذ به من خ��الل فريق عمل املوقع اإللكرتوين

floatingsheep.org(.  لقد أنش��ؤوا عرشات الخرائط حول توجهات املواضيع والتغريدات، 

واش��تمل ذلك عىل الش��كل )1 - 6( والذي يعرض التوزيع الجغرايف لتغريدات التخوف من 

املثلي��ني يف الوالي��ات املتحدة من يوني��و 2012 م وحتى إبري��ل 2013 م.  كام أنهم عرضوا 

محتوى موسوعة الويكيبيديا وجوجل بالنسبة ملواضع التوزيع الجغرايف حول العامل.  

ويشيع اس��تخدام التمثيل الصوري أيًضا ليكون وسيلة للمراقبة اآلنية املستمرة لظاهرة 

ما بش��كل آين أو لحظي، مام يتيح تعّقب ورص��د العديد من املتغرات عرب الزمان واملكان، 

 )Dashboards( واملقارن��ة بينها، وتحدي��د التغير الحاصل.  فلوح��ات التحكم والع��رض

للبيانات املتغرة تكون غالباً معروضة عىل شاشات الحاسب اآليل يف غرف التحكم الحديثة، 

وهي ُتلّخص عىل نحو صوري األنظمة املتغرة باس��تمرار للمش��غلني اآلدميني، مع سالس��ل 

زمنية ورس��وم بيانية وخرائط للكش��ف عن األحداث )انظر ليك Lake 2013، للمقارنة بني 

24 لوحة عرض(.  وعىل سبيل املثال، ميكن أن توّفر البيانات من مختلف أنحاء نظام النقل 

خريط��ة لتدفق حركة املرور وتقارير الحوادث بش��كل آين أو لحظ��ي؛ أو مواقع الطائرات 

خالل مرورها عرب منطقة ما )انظر الشكل 2 - 6(، كام قد توّفر بيانات رادار الطقس خريطة 

لهطول األمطار بشكل آين أو لحظي ومحاكاة للساعات القليلة املاضية.  فمثل هذه البيانات 

الصورية ال تساعد ضباط إدارة حركة املرور والراصدين الجويني فقط، ولكن أيًضا املواطنني 

الذين ميكنهم الوصول إليها ومتابعة األوضاع الجارية باس��تخدام الحاسب اآليل أو الهواتف 

الذكية وتبديل س��لوكهم لتجنب طرق معينة أو التعامل بش��كل مناس��ب مع املستجدات.  

ومث��ال عىل منوذج أويّل للوحة تحّكم خاصة مبدينة عامة تضّم مجموعة من البيانات اآلنية 

أو اللحظية عن الطقس، وتلّوث الهواء، ومعّوقات حركة مرور النقل العام، وتوافر الدراجات 

العامة، ومس��توى ارتفاع املنس��وب املايئ النهري، وارتفاع الطلب ع��ىل الطاقة الكهربائية، 

وس��وق األوراق املالية، واتجاهات التغريدات عىل شبكة التواصل االجتامعي تويرت، وتغذية 

كامرات مراقبة حركة املرور تلك املعروضة يف الشكل )6-3(.
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الشكل رقم )1 – 6(

التوزيع الجغرايف لتغريدات التخّوف من املثلّية يف الواليات املتحدة األمريكية

 
http://users.humboldt.edu/mstephens/hate/hate_map.html# :املصدر
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الشكل رقم )2 – 6(

املواقع اللحظية ملسار الرحالت الجوية 

 

http://www.flightradar24.com/ :املصدر
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الشكل رقم )3 – 6(

 لوحة معلومات مدينة لندن الخاصة باملركز الربيطاين للتحليل العمراين املتقدم 

 
http://citydashboard.org/london/ :املصدر
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الشكل رقم )4 – 6(

مجموعة أدوات التحليالت الجغرافية الصورية التي وضعها املركز الوطني للتحليالت الصورية يف 

 )Linköping University( جامعة ينكوبينج

 

http://ncva.itn.liu.se/tools?l=en املصدر
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الشكل رقم )5 – 6(

استخدام مجموعة أدوات التحليالت الجغرافية الصورية يف بناء الرواية القصصية الجامعية  

http://ncva.itn.liu.se/tools?l=en املصدر
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ومن املمكن أيًضا اس��تخدام التمثيل الصوري كش��كل من أشكال االس��تنتاج التحلييل.  

وهن��ا، ال يصف أو يع��رض التمثيل الصوري مجرد البيانات فقط، ولكن يجري اس��تخدامها 

أداة تحليلي��ة.  ويتم توجيه هذه الطريقة، والتي يطلق عليها مصطلح التحليالت الصورية، 

يف الغالب بواس��طة مجموعة من األش��خاص والخوارزميات التي تعمل باتس��اق الستخراج 

البيان��ات، وبناء النامذج البرصية وتفس��رها، وامليض قدًم��ا يف املزيد من التحليل اإلحصايئ 

)Keim et al.  2010(.  لق��د أصبح��ت آلي��ات التحليل البرصية مجاالً مه��اًم وجديًدا من 

مجاالت البحث، وهو األمر الذي أس��هم يف تطوير حق��ل التمثيل الصوري للمعلومات من 

 Thomas and Cook( خ��الل دمج عنارص التنقيب عن البيانات، وعلوم اإلحصاء واإلدراك

2006(.  فالعديد من أنواع الرس��ومات البرصية املختلفة شائع االستخدام، وهي يف العموم 

تفاعلية وتتيح للمس��تخدم التعام��ل معها والتالعب يف الصور من أجل البحث والكش��ف 

ع��ن األمن��اط والروابط.  وباإلضافة إىل ذلك، فإن الشاش��ات املعروضة للمس��تخدم متصلة 

ببعضه��ا يف الغالب بحي��ث إن التفاعل مع إحداها ينعكس ع��ىل األخريات، مام ميّكن من 

تفّحص جوانب من البيانات من أكرث من منظور واحد يف ذات الوقت.  فعىل س��بيل املثال، 

يعرض الش��كل )4-6( أن��واع آليات التحليل الصورية املتاحة ضم��ن أدوات آليات التحليل 

الصوري��ة )GAV(، املوضوع��ة من قبل املرك��ز الوطني للتحلي��الت الجغرافية الصورية يف 

جامع��ة ينكوبينج )Linköping University( يف الس��ويد.  باإلضافة إىل توفرها مجموعة 

م��ن األدوات التحليلي��ة، متّكن أدوات املجموعة من تحليل البيانات واستكش��افها بش��كل 

تع��اوين، وبناء التطبيقات، والتداخل مع تطبيقات الخرائ��ط كخرائط جوجل، وبناء وتبادل 

القصص الرسدية.  وينش��ئ األخ��ر ُبعداً اجتامعيا لألدوات، مام ميّك��ن الزمالء وغرهم من 

تبادل تفسرات حسية متعّلقة بالتمثيل الصوري )انظر الشكل 5 - 6(.  

:)Statistical analysis( التحليل اإلحصائي
هناك تاريخ طويل من األساليب اإلحصائية التي يجري تطبيقها عىل البيانات الكمية يف 

محاولة لفهمها.  فاإلحصاء الوصفي يفّصل خصائص وتوزيع نقاط البيانات ومستوياتها من 

الخطأ وعدم اليقني.  ويشتمل اإلحصاء الوصفي عىل تحليل السالسل الزمنية التي تنص عىل 

كيفية تغّر البيانات مبرور الزمن، ونظرية الرس��م البياين التي تدرس بش��كل ريايّض تنظيم 



الفصل السادس

ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها196

هياكل الشبكة، واإلحصاء املكاين الذي يصف هندسة وأمناط التجميع، والتشتت، واالنتشار، 

يف حني يس��عى اإلحصاء االس��تداليل إىل رشح، وليس مجرد وصف، األمناط والعالقات التي 

ق��د توجد داخل مجموع��ة البيانات، واختبار قوة وأهمية االرتباط��ات بني املتغرات.  كام 

يش��مل اإلحصاء البارامرتي )املعلمي( الذي يجري اس��تخدامه لتقييم الفرضيات باستخدام 

بيانات الفاصل الزمني وبيانات مس��توى النسبة، مثل االرتباط واالنحدار؛ واإلحصاءات غر 

املعلمية املس��تخدمة الختبار الفرضيات باس��تخدام بيانات املستوى االس��مية أو الرتتيبية؛ 

واإلحصاءات االحتاملية التي تحّدد احتامل حدوث حالة ما، مثل تحليل النظرية االفرتاضية 

)Bayesian(.  ويجري تطبيق تقنيات اإلحصاء الوصفي واالس��تداليل التي تستخدم تقليدًيا 

يف تحليل البيانات الصغرة يف البيانات الكبرة أيًضا، وكام جرى نقاش��ها يف الفصل التاس��ع 

فإن هذا ليس س��هاًل عىل الدوام ألن الكثر من هذه التقنيات جرى وضعها لرس��م رؤى من 

البيانات الش��حيحة وليس��ت املتوافرة بشكل فائض.  ومع ذلك، توّفر هذه التقنيات وسائل 

لالستفادة من كميات البيانات الهائلة، كام يضمن حجم البيانات الهائل إمكانية تجزئتها إىل 

مجموعات بطرق عديدة دون أن تصبح صغرة جًدا مام ال ميكن معه حس��اب االختالفات 

بني مجموعتي الضبط واملعالجة بصورة ذات معنى.  وتس��تخدم اإلحصاءات بشكل روتيني 

يف املساعدة عىل التنقيب عن البيانات والتنبؤ بها وتحسينها )انظر الجدول 1 - 6(.  

:)Prediction, Simulation and Optimisation( التوقع والمحاكاة والتحسين

هن��اك طريقة أساس��ية يف الحصول عىل القيمة من البيانات وهي اس��تخدامها ملحاولة 

معرفة أو توّقع ما سيحدث يف ظل ظروف مختلفة.  عىل سبيل املثال، قد ترغب رشكة ما يف 

توق��ع ردود أفع��ال العمالء تجاه منتج معني أو حملة ما، أو قد تحتاج الحكومة املحلية إىل 

محاولة التنبؤ بكيفية عمل البنى التحتية للنقل إذا جرى إغالق عنرص مهم ذو حساسية، أو 

قد يسعى العلامء إىل التنبؤ مبوعد احتامل حدوث انهيار أريض وتحت أية ظروف.  إن مثل 

ه��ذه املعلومات مفيدة جدا للمنظامت من حي��ث متكينها من التخطيط لحاالت الطوارئ 

املختلف��ة، وللرشكات من حيث إنت��اج أثر لزيادة منو األرباح )انظر الفصل الس��ابع(.  ويف 

جميع الحاالت، ُتبنى النامذج باستخدام املعرفة القامئة سلًفا عن كيفية عمل النظام، والتي 

تعالج البيانات لتقدير النتائج املحتملة يف ظل سيناريوهات مختلفة.  وكام يف التنقيب عن 
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البيانات، هناك العديد من الطرق املختلفة التي ميكن اس��تخدامها إلنتاج النامذج التنبئية.  

ول��كل منها نق��اط قوتها وضعفها، وهي تنتج تنبؤات أقل خط��أ أو أكرث دقة باالعتامد عىل 

نوع املش��كلة والبيانات )Seni and Elder 2010(.  ومع ذلك، من الصعب الحكم مس��بقاً 

عىل أن أي نوع من النامذج، وإصداراته املختلفة، س��يعمل بشكل أفضل عىل أّي مجموعة 

بيانات ُمعطاة.  وقد متثل الحل لهذه املس��ألة يف اس��تخدام نهٍج مرّكٍب يستفيد من الكمية 

الهائلة من الطاقة الحاس��وبية املتاحة للمحلل��ني اآلن )Siegel 2013(.  فعوًضا عن اختيار 

نه��ج واح��د وبناء عدد قليل من الن��امذج، فالنهج املركب يبني مناذج متعددة باس��تخدام 

مجموعة متنوعة من التقنيات للتنبؤ بالظاهرة نفسها.  وبعد ذلك، بدالً من تحديد النتائج 

)التقدي��رات( من النموذج األفضل أداء، يجري العمل عىل الجمع بني التقديرات من جميع 

النامذج إلنتاج إجابة واحدة ش��املة.  ويؤدي تجميع النتائج إىل نتائج أكرث قوة كام تعّوض 

العملية نقاط الضعف يف كل منوذج.  عىل س��بيل املثال، قد يبني نهجاً مركباً لتوقع س��لوك 

العمالء سلس��لة من مناذج االنحدار، والشبكات العصبية، والجار األقرب، وشجرة القرارات.  

ف��كل منوذج قد يكون أفضل من غره يف التنبؤ بأنواع معينة من املس��تهلكني، ولكن ميكن 

 Franks( تقلي��ل الفروقات من خالل الجمع بني مخرجات النموذج، م��ام يزيد التنبؤ قوة

Siegel 2013 ;2012(.  فباستخدام طريقة تضم العديد من النامذج املنسجمة ميكن تطبيق 

املئ��ات من الخوارزميات املختلفة عىل مجموعة بيانات، ومن ثم ضامن إنتاج أفضل منوذج 

تنبؤي ممكن.

فاملحاكاة هي عبارة عن مناذج تسعى إىل منذجة العمليات واألنظمة يف العامل الحقيقي.  

والهدف من ذلك هو تحديد كيفية عمل نظام ما وكيفية سلوكه وفًقا لسيناريوهات مختلفة، 

وتقييم أدائها إحصائًيا بهدف تحس��ني كفاءتها وفعاليتها )Robinson 2003(.  ومن األمثلة 

الشعبية لعبة الحاسب اآليل سيم سيتي )SimCity( التي تحايك كيف ميكن ملدينة أن تنمو 

وتتطور يف ظل ظروف يختارها الالعبون، قامئة عىل أس��اس النموذج الكامن وراء العمليات 

املدنية املعروفة.  وباملثل، تستند توقعات الطقس عىل محاكاة لكيفية تطور الطقس بالنظر 

إىل الظروف السائدة واملعرفة العلمية.  وهناك العديد من األنواع املختلفة لنامذج املحاكاة، 

والت��ي اس��تفاد كثر منها م��ن التعّلم اآليل من أجل تحس��ني عمل النموذج بش��كل تلقايئ 

والتعامل مع الخصائص الناش��ئة مثل األحداث غر املتوقعة.  إن منوذج س��يم س��يتي هو 
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منوذج قائم عىل التوكيل )Agent-based( )Batty 2007(.  ويتكّون هذا النموذج من بيئة 

مُتك��ن من تعيني خصائص معين��ة للميزات الفردية فيها مثل املب��اين والطرق.  ويتم تعيني 

خصائص هذه البيئة بواسطة وكالء، وعند تشغيل النموذج، يسعى الوكالء إىل حل مهمة ما، 

والتفاعل مع البيئة وغرهم من الوكالء اآلخرين باالعتامد عىل خصائصهم املس��ندة إليهم.  

وباملحّصل��ة، عند قيام الوكالء مبهامهم، يقوم��ون بتغير البيئة، وهي يف هذه الحالة املدينة 

التي يسكنونها، وإنتاج نظام معّقد ومتغر.  ومن ثم فإن النظام يعمل من أسفل إىل أعىل، 

مع أمناط مكانية وزمانية تتغّر من تفاعالت الوكالء الفردية مع البيئة.  وتستخدم مثل هذه 

الن��امذج ملحاكاة القضايا املدنية خارج األلعاب لنمذجة اس��تخدام األرايض وتخطيط النقل 

  .)Batty 2007( ووضع خطط الطوارئ للكوارث

ويهتّم التحس��ني بتحديد اإلجراء األمثل لتحس��ني األداء )عادة من خالل خفض التكلفة 

أو زيادة العائد أو املخرجات(.  وميكن حس��اب التحس��ني باس��تخدام وتقييم مناذج التنبؤ 

واملح��اكاة، أو تطويرها من خالل أنواع أخرى من الخوارزميات أو االختبار اإلحصايئ.  فعىل 

س��بيل املثال، تس��تخدم الخوارزميات الجينية، وه��و نوع معني من التعّل��م اآليل، األفكار 

املنتق��اة من الطبيعة، مث��ل الوراثة، والطفرات، واالختيار والتهج��ني، لوضع وتطوير حلول 

ممكنة ملش��كلة ما )Mitchell 1996(.  كام يس��عى علم الشبكات العصبية، وهو نهج آخر 

مس��توحى بيولوجيا، ملحاكاة كيفية عمل الدماغ البرشي، باستخدام عنارص املعالجة العالية 

الرتابط لحس��اب وتقييم وحّل مشكلة ما )Picton 2000(.  كام ميكن استخدام اختبار أ/ب 

)A/B Testing( بشكل دوري لتقييم وتطويع نظام ما، من خالل مقارنة مجموعة ضوابط 

م��ع مجموعات اختبار مختلفة من أج��ل تحديد العالجات )عىل س��بيل املثال، النصوص، 

والتصاميم، والصور، واأللوان املس��تخدمة عىل موقع إلكرتوين عىل اإلنرتنت( لتحسني هدف 

معني )عىل سبيل املثال، معدالت التربع(.  

الخالصة:
كان الهدف من هذا الفصل تقديم ملحة عامة عن مجموعة من اآلليات الناشئة وتحليالت 

البيانات التي يتم اس��تخدامها ملعالجة وتحليل وتطبيق البيانات الصغرة املوّسعة والبيانات 

الكبرة.  لقد تّم نبذ مثل هذه األس��اليب لعدد من الس��نوات، ولكنها أصبحت أكرث انتشارًا 
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وميكن الوصول إليها مع تطورها ونضجها، وتوّفر املعالجة الحاسوبية املطلوبة لتصبح متاحة 

عىل نطاق أوس��ع.  ومع ذلك، يطرح حجم ورسع��ة البيانات الكبرة تحديات جدية آلليات 

التحليل وما قبلها بس��بب عدم تصميم العديد من ه��ذه اآلليات التقليدية والخوارزميات 

لتتناس��ب مع املليارات من املالحظ��ات، أو لتتعامل مع مجموع��ات بيانات رسيعة التغر 

)Batty et al.  2012(.  وم��ن ث��م فم��ن الواض��ح أن هناك حاجة إىل مزي��د من البحوث 

لتكييف، وصقل وتوسيع اآلليات الحالية وابتكار أساليب جديدة ميكن لها إضفاء معنى من 

البيانات الكبرة والبنى التحتية للبيانات واستخالص القيمة منها.  وعالوة عىل ذلك، أضحت 

األجيال الجديدة والقدمية من العلامء ومحليل األعامل، عىل حد س��واء، بحاجة إىل التعرف 

ع��ىل مصادر البيان��ات الجديدة وخصائصها، وأن تتعّلم مجموع��ة جديدة من املهارات إذا 

كانت تريد أن تكون قادرة عىل الدراسة واالستفادة من رؤى وأفكار طوفان البيانات القائم، 

متضمناً ذلك معالجة البيانات املنظمة والبينات غر املنظمة، والرتميز األسايس، والتنقيب يف 

البيانات، والتمثيل الصوري، والنمذجة، واملحاكاة )انظر الفصل التاسع(.  

إن هذه التحديات ال تقوم عىل مجرد أسس تقنية أو موارد برشية.  فإنَّ آليات التحليل 

ُتعدُّ انعكاًس��ا لطريقة معينة يف الرؤية واالستش��عار للعامل املحيط؛ فهي مظهر من مظاهر 

املعرف��ة الخاصة.  وكام نوقش يف الفصل الثامن، تثر البيانات الصغرة املوس��عة والبيانات 

الكبرة وآليات التحليل املرتبطة بها تس��اؤالت جوهرية بش��أن تنظيم ومامرس��ات العلوم 

)Floridi 2012(، م��ع العديد من املقرتح��ات التي توحي بالدخول يف منوذج علمي جديد.  

ونتيج��ة لذلك، ال يتطلب التصدي لطوفان البيان��ات مجرد فكر جديد حول طرق التحليل، 

ولكن تفكرًا متأنًيا فيام يتعلق بفلسفة العلوم )Leonelli 2012(.  ويستدعي جزء كبر من 

هذه املهمة التفكر النقدي يف التأطر الواس��ع للتحليالت وآليات الطرق واملناهج املحددة، 

والتفك��ر يف كيفية إنتاج آليات التحليل الجديدة أنواًع��ا معينة من املعارف والرؤى للعامل 

املحي��ط بنا، وم��ن ثم العمل عىل معرفة عم��ل هذه املعارف الجدي��دة يف العامل، متضمناً 

ذلك منذجة كل األش��ياء التي تش��ر إليها )Beer and Burrows 2013; Ruppert 2013؛ 

انظ��ر الفصل الحادي عرش(.  وبعبارة أخرى، هنال��ك حاجة ملحة وبصورة عاجلة للبحوث 

الفنية والفلس��فية فيام يتعلق بآليات التحليل الناشئة من أجل استشعار البيانات املوّسعة 

والبيانات الكبرة.  
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الفصل السابع

 المبررات الحكومية والتجارية للبيانات الكبيرة

)The Governmental and Business Rationale for Big Data( 

مل تتكّشف ثورة البيانات دون فكر وبطريقة مجهولة، فكام هو حال الثورات األخرى، 

ج��رى الدفع بها بس��بب مجموعة قوية من الحجج، والتمهي��د لها من قبل مجموعة من 

املتحمس��ني املؤمنني بفوائد الط��رق الجديدة للمعرفة والتعامل يف ه��ذا العامل وتحالف 

أصح��اب املصالح الخاص��ة الذين يجنون األرباح من ظهوره��ا.  ويف حني أن الحجج التي 

استخدمت ميكن أن تكون متنوعة جداً، وغالًبا ما تنشأ عن وجهات نظر مختلفة، إال أنها 

تش��ّكل يف مجموعها ما أطلق عليه )Foucault (1977 مصطلح نظام الخطابة واملجادلة.  

أي مجموعة من النقاش��ات املتداخلة التي ترّبر وتغ��ّذي التطورات الجديدة وتعمل عىل 

تطبيعها واستنس��اخها وإعادة اس��تخدامها.  فهذا النظام الخطايب يقّدم األساس املنطقي 

لتبني األفكار والتقنيات الجديدة، وإضفاء الرشعية عىل مساعي تطويرها وسبل تنفيذها.  

وتدعو النقاشات املستخدمة يف النظام إىل الرتويج لرسالتهم وجعلها قناعة عامة، لرتغيب 

الناس واملؤسس��ات باعتن��اق منطقه��م، وإىل االعتقاد والعمل فيام يتعل��ق بهذا املنطق 

)Dodge and Kitchin 2005).  ك��ام عمل��ت ع��ىل إنتاج أجواء معّين��ة يتم من خاللها 

 Amin and( "تغذية أنواع خاصة من الفكر واملامرسة بحيث تبدو طبيعية ومرغوًبا فيها"

  .(Anderson 2009( ا من االس��تجابة العاطفية Thrift 2013: 5)، وهي تغرس نوًعا خاصًّ

فمثل هذه الخطابات واألجواء س��عت إىل إع��ادة صياغة العامل وفق رؤية خاصة، وإعادة 

تش��كيل "القضاي��ا، الفاعلني، املخاطر، املصالح، والرغبات التي تنترش يف الحقل الس��يايس 

.(Barnett 2013: 4( "واملشهد االقتصادي

وكام تّم النقاش يف الفصلني الثاين والثالث، فقد سعت نظم الجدال واملحاورة املتداخلة 

إىل الدفع بعمليات تطوير البنى التحتية للبيانات والبيانات املفتوحة مس��تخدمة النقاشات 

واملداوالت حول تبادل ومش��اركة البيانات، واستنس��اخها وإعادة استخدامها، وحرية النفاذ 
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والوصول إليها، والحكومة املفتوحة، والش��فافية، واملس��اءلة، وتنظيم املشاريع االجتامعية، 

واقتصادي��ات الس��عة ووفورات حجم اإلنتاج.  وكام تّم بيان��ه يف هذه الحاالت، فإن منحى 

النق��اش وطريقة التداول قد تكون مدفوعة من قبل مجموعة من األطراف املعنية التي قد 

تس��تخدم الحجج نفسها ولكن لتحقيق مرام مختلفة )عىل سبيل املثال، تستخدم منظامت 

املجتمع املدين وقطاعات األعامل الكبرية خطابات الشفافية واملساءلة إلتاحة بيانات الحكومة 

وفتحها، ولكن أحدهام ألس��باب مدني��ة واألخرى لالنتفاع املايل م��ن البيانات).  فاألنظمة 

الخطابي��ة إذاً مل تك��ن حرًصا نتاًجا فوقًيا من الدول أو األعامل، ولكنها انترشت وُس��ّنت من 

خالل العديد من القنوات األصغر حجاًم )Foucault 1977, 1978).  وقد جرى قبولها دون 

إش��كالية من قبل الجامهري، من املواطنني واملؤسس��ات الذين كان من الس��هل استاملتهم 

م��ن خالل منطقهم.  وباألحرى، فإن الخطابات مفتوح��ة للتحدي، والرد عليها، ومقاومتها، 

وتفنيده��ا، ومخالفتها، والتصّدي لها، وإظهار عوارها، وتقديم رؤى بديلة جديدة.  ويف كلتا 

الحالتني، يستند املرّوجون أو املعارضون لرؤى جديدة عىل السجّل الزمني املمتد من املايض، 

إىل الحارض، وحتى املس��تقبل لدعم حججهم، وذلك باستخدام األدلة والشواهد من جوالت 

س��ابقة من التغري االجتامعي واالقتصادي، إىل جان��ب التحديات الحارضة، والتكهنات حول 

الكيفية التي ميكن أن تش��كل الكيفية التي س��تكون عليها األمور خالل س��نوات قادمة، يف 

ظل سيناريوهات مختلفة، )Kinsley 2011, 2012).  ومن ثم، جرى تداول املشهد الخطايب 

عرب جوالت من التفاوض باس��م الرصاع عىل األفكار والس��بل لهيكلة ومتثيل وعمل وتنظيم 

املجتمعات، يف الحارض واملستقبل.  

ويف هذا الفصل، سيجري دراس��ة املربرات املنطقية للبيانات الكبرية للجهات الحكومية 

وقطاع األعامل.  وقد تّم تنظيم النقاش حول أمناط خاصة من النظم واألنش��طة االجتامعية 

بدالً من تنظيم الفصل بحس��ب مختلف الخطابات التي يش��يع توظيفها للرتويج إلش��اعة 

اعت��امد البيانات الكبرية عىل س��بيل املثال، التبرّص والحكمة، اإلنتاجية، القدرة التنافس��ية، 

الكف��اءة، الفعالي��ة، الفائدة، االس��تدامة، والتوري��ق امل��ايل )Securitization).  فالخطب 

متتل��ك تأثريها األقوى عندم��ا يجري تعبئته��ا وتوجيهها يف مهام وقضاي��ا معينة، واملثري يف 

حال��ة البيان��ات الكبرية هو أن جداله��ا ميتد إىل جميع القطاع��ات والرشائح – االجتامعية، 

والسياسية، واالقتصادية، والبيئية؛ فهي واعدة من خالل تقدميها وسائل جديدة كلياً يف فهم 
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وإدارة جميع جوانب حياة اإلنس��ان.  وهنا، س��يتّم مناقش��ة هذا الوعد فيام يتعلق بأربع 

مهام رئيس��ية هي:  حكم الناس وتنظيمه��م، وإدارة املنظامت، وتعزيز القيمة وإنتاج رأس 

املال، وأخرياً إنش��اء أماكن أفضل.  وهذه مهام توضيحية فقط، عىل س��بيل الحرص وليست 

ش��املة، حيث إن هناك العديد من التطبيقات األخ��رى املمكنة، مبا يف ذلك القضايا البيئية 

 Mayer-Schonberger and Cukier 2013; Siegel 2013; Smolan and Erwitt انظر(

2012).  وستتم مناقشة كيفية إعادة تشكيل البيانات الكبرية للبحوث يف الفصل التايل، كام 

سيجري مناقشة الدعوات املضادة لتطبيق البيانات الكبرية يف الفصل العارش.  

:)Governing People( حكم الشعب وتنظيمه
الدولة هي موّلٌد ومس��تخدم رئيس للبيانات، فمنذ عرص التنوير س��عت الدولة إلنشاء 

ط��رق أكرث منهجية، من جهة، إلدارة وحكم املجاميع الس��كانية، ومن ناحية أخرى، لتقديم 

الخدمات للمواطنني.  فإحدى هذه الطرق الرئيس��ية التي هدفت من خاللها إىل أداء هذه 

األدوار بكف��اءة وفعالية كانت من خالل التدقيق والتقدير الكمي والنوعي للمجتمع – أي 

بن��اء معرفة مفّصلة إلنفاذ واليتها القضائي��ة واالختصاصية من خالل تطوير النظم اإلدارية 

عىل نطاق واس��ع، بدعم م��ن أجهزة فنية وتقنية متنوعة، تعمل عىل قياس وتتّبع فهرس��ة 

 Alonso and ومتييز البيانات عن األفراد، والرشكات، واملؤسسات، واملكونات األخرى )انظر

 Starr 1987; Barnes and Hannah 2001; Desrosières 1998; Kitchin and Dodge

Porter 1995 ;2011).  إن إنت��اج، وإدارة، وتخزين، وتحليل البيانات من املهام الرئيس��ية 

يف جميع مؤسس��ات الدولة، فهي ُتستخدم يف تقييم االلتزامات واالستحقاقات للموضوعات 

الس��يادية وغري الس��يادية، والكش��ف واملراقبة ع��ن الخروقات وعدم االمتث��ال، والتهرب، 

والغ��ش، فيام يتعل��ق باملعايري وااللتزام��ات القانونية املعمول به��ا )Rose 1996).  فعىل 

س��بيل املثال، يتّم يف الدوائر الحكومية، وخاصة تلك املتعلق��ة بالتمويل والتجارة والرعاية 

االجتامعية، تحديد جمي��ع املواطنني والكيانات وتتّبعهم، ورص��د القضايا واالتجاهات من 

خ��الل التحديثات عىل س��جالتهم، وتعيني ملفاتهم التعريفية ورب��ط بياناتها بهم، وتعّقب 

املدفوع��ات، وإدارة انضباطهم والخدمات املقدمة لهم.  أما يف املدارس، فيؤخذ التس��جيل 

لبياناتهم، واحتس��اب وتقييد الدورات الدراسية وعالمات االختبارات، ويتّم مكافأة الطالب 
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ومعاقبتهم وفًقا ألدائهم وس��لوكهم.  ويف قطاع الصحة، يتم قياس حالة املريض، وتسجيلها، 

والعمل عىل أساس��ها، واحتس��اب وتقييم أداء املرافق الصحية.  كام ُتعنى وكاالت حكومية 

متخصص��ة أخرى بإنتاج وإدارة وتحليل ونرش البيانات التي له��ا بالغ األثر يف إفادة العمل 

الحكومي.  عىل سبيل املثال، الوكاالت اإلحصائية، وهيئات املسح ورسم الخرائط الجغرافية، 

وأجهزة االس��تخبارات التي تتعّهد بربامج مس��تمرة إلنتاج البيانات من خالل أنظمة قياس 

مثل املسح واملراقبة.  

ولتعزيز مامرساتها الحسابية، س��عت الدول، من جهة، لتربير وترشيد نظمها وعملياتها 

ع��ىل املوضوع��ات، ومن جهة أخرى، لتطبيق وس��ائل إدارية أكرث تعقي��ًدا وتفصياًل من أي 

وق��ت م��ى )McNay 1994; Miller 2001).  فاملس��عى األول يش��مل الخطابات حول 

الحكوم��ة الفعالة والقيمة مقاب��ل املال، واملواطنة والتمكني، والعدال��ة ومكافحة الجرمية، 

واألمن والس��المة، والتي تتامىش مع فكرة تناول املشاكل والقضايا العامة من خالل املنطق 

الجامعي واملبادئ املشرتكة.  وُتجابه هذه الخطابات من قبل أولئك الذين لديهم الرغبة يف 

تقليل مس��توى رقابة الدولة وس��لطتها مقابل الحريات الشخصية، والرقابة والضبط للنظم 

املجتمعية واالقتصادية، أو أن تكون أكرث انفتاًحا واستجابة وإنتاجية يف املامرسات الحكومية، 

متضمناً ذلك إتاحة البيانات التي يحملونها بشكل أكرب وأكرث حرية )انظر الفصل الثالث).  

أما املس��عى الثاين فيتضمن تنفيذ أنظمة وتقنيات وبنى تحتي��ة مصممة لجمع ومعالجة 

البيانات عىل نحو فعال وأكرث تطورًا من أي وقت مى، متضمناً ذلك األنظمة األكرث ثباًتا وقدرة 

يف التعري��ف والتحديد )التواقيع والص��ور وبصامت األصابع، وأرقام الضامن االجتامعي وجواز 

الس��فر، وقوانني الرضائب، وأرقام الرتخيص والحسابات، واملعلومات البيومرتية، واملستخدمني 

وكلامت الرس والرموز الربيدية...  إلخ)، والتي ميكن تش��غيلها عىل نحو متزامن بش��كل متزايد 

وعن ُبعد )Dodge and Kitchin 2005).  وعليه، يؤّكد )Hannah (1997: 178 عىل أن أحد 

أش��كال الحاكمية األكرث فعالية يكون يف الغالب من خالل تكوين "لفيف معقد من مجموعة 

بس��ط النفوذ والهيمنة...م��ن خالل التعدادات والبريوقراطية والسياس��ات، وما إىل ذلك، وكم 

هائل من املؤسسات التخصصية مثل املدارس وأماكن العمل، واألرايض املمتدة املجهولة املثبتة 

مباليني من نقاط االنطالق كأجهزة الرصاف اآليل، وكامريات املراقبة، ومناذج تعبئة الطلب".
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ولذا، فإن البيانات الكبرية بأحد معانيها ليس��ت ش��يًئا جديًدا عىل الدول – وهي التي 

تعامل��ت طوياًل مع كميات هائلة من البيان��ات يف إدارة االختصاصات القضائية والقانونية، 

كجزء جرى معالجته واتخاذ اإلجراءات املتعلقة به يف الوقت املناسب يف حينه أو قريًبا منه 

كلام تفاعلت الوكاالت مع املوضوعات.  ومع ذلك، ُينظر إىل البيانات الكبرية باعتبارها أحدث 

مجموعة من التقنيات التي ميكنها توسيع وتحسني عمل الدول من خالل زيادة االنضباطية 

والشمولية للمامرسات الحس��ابية ألعاملها.  كام يتبنى البائعون، يف بعض الحاالت، خطاب 

الدف��ع بحلول البيانات الكبرية بهدف بيع خدم��ات الدولة، ويف حاالت أخرى، تأخذ الدولة 

بزمام املبادرة بش��كل نشط.  ويف الوقت الحارض، هناك نوعان من اإلسرتاتيجيات الخطابية 

الرئيس��ية املستخدمة لتشجيع اس��تخدام البيانات الكبرية يف السلطات االختصاصية، يتعلق 

النوع األول بالتحس��ينات ع��ىل اإلدارة العامة وتقليل التكاليف م��ن خالل تعزيز  الكفاءة 

التشغيلية، وتقليل تكلفة األخطاء واالحتيال يف إدارة املنافع، وزيادة يف اإليرادات الرضيبية 

عن طريق تضييق الفجوة الرضيبية...  وتحسني تخصيص التمويل يف الربامج والخدمات ذات 

الجودة األعىل، وزيادة املس��اءلة يف القطاع الع��ام، وإطالع أفضل للمواطنني"، مع تقديرات 

مقرتحة بعائدات لحلول البيانات الكبرية من الكفاءة التشغيلية املتعلقة بإدارة القطاع العام 

 Manyika et al.  2011: 61,( يف القارة األوروبية تعادل مئة وخمسني مليار دوالر أمرييك

62).  وس��يجري الحًقا مناقشة هذه الحجج بشكل أكرب فيام يتعلق بإدارة املنظامت وصنع 

أماكن أفضل.  

ويهت��ّم النوع الثاين بأم��ن الدولة ومكافح��ة الجرمية، إذ تقوم جميع ال��دول باملراقبة 

والرصد ألغراض األمن والس��المة ومنع الجرمية واالعتق��ال من خالل أجهزة الرشطة وجمع 

املعلوم��ات االس��تخباراتية عىل نطاق أوس��ع.  وقد تّم تطوير الكيفية الت��ي تنّفذ بها هذه 

األنش��طة مبا يتامىش مع التقني��ات الجديدة – كالتنصت عىل املكامل��ات الهاتفية واعرتاض 

املوجات الراديوية، والدوائر التلفزيونية املغلقة، والتصوير الجوي، وصور األقامر الصناعية، 

ومراقبة اإلنرتنت – والتي كثريًا ما جرى التربير لها عند وقوع أحداث رئيس��ية مثل الحرب 

الب��اردة، والحوادث اإلرهابية )Innes 2001).  ويف اآلون��ة األخرية، قّدمت أحداث الحادي 

عرش من سبتمرب وما تبعها من الحرب عىل اإلرهاب املرّبر املنطقي لتغيري جذري يف عمليات 

املراقبة والتأمني التي تقودها الدولة عىل نطاق واسع )Amoore 2006).  وكان جلًيا لبعض 
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ا يف تحسني هذه األنشطة، وخاصة  الوقت أن تحليالت البيانات الكبرية كانت عنرًصا أساس��يً

 Kitchin and Dodge 2006; Clements( في��ام يتعلق مبراقبة الح��دود وفحص الهج��رة

2013).  وقد كش��فت ترسيبات يونيو 2013 بش��أن برنامج وكال��ة األمن القومي األمرييك 

بريزم )PRISM) املدى الذي وصلت إليه مامرس��ات مراقبة البيانات، ومامرس��ات البيانات 

الكبرية، واآلليات التحليلية املستخدمة لجمع ومعالجة البيانات املتعلقة باالتصاالت اليومية 

لجميع املواطنني مثل املكاملات اليومية، الرسائل النصية، رسائل الربيد اإللكرتوين، واستخدام 

اإلنرتن��ت، بدالً من اقتصارها عىل املواطنني األجان��ب والقوى الخارجية أو ألهداف محددة 

)Greenwald and MacAskill 2013; Risen and Lichtblau 2013).  فهذه الترسيبات 

كانت هي األحدث يف سلس��لة الكشف عن تجسس الواليات املتحدة عىل مواطنيها بشكل 

خفي )Solove 2007 ; Bamford 2009).  والواقع، أن من الواضح أن الوكاالت االستخبارتية، 

واملتعاقدين العسكريني-الصناعيني، هم يف طليعة مطوري الجيل القادم من أدوات البيانات 

الكب��رية إلدراك الكمي��ات الهائلة من البيانات عالية الرسعة، وقد اس��تثمرت بكثافة يف بناء 

الكفاءات والتقنيات واملرافق عىل س��بيل املثال، جرى اس��تثامر 1.7 مليار دوالر أمرييك يف 

مرك��ز البيانات القائم يف يوتا ملعالجة وتخزين البيانات الكبرية التي تم جمعها من الواليات 

)Carroll 2013).  وبينام تس��عى الدول إىل ترش��يد تلك املراقبة ذات النطاق الواسع عىل 

مواطنيه��ا من خالل الخطابات العامة املوجهة لألمن والس��المة، ف��إن الحقيقة املاثلة هي 

أنه��ا قد طّوعت الكثري من أجهزته��ا رساً لتنفيذها ودون اتباع لإلجراءات القانونية الواجب 

 Clements( العمل به��ا مام يقّوض املثل العليا للدميقراطية القامئة عىل الش��فافية والثقة

2013).  ومع ذلك، فمن غري املرجح عىل املدى القصري أن يقوم الغضب الشعبي العارم عىل 

هذه املامرس��ات والتجاهل الصارخ للحقوق األساسية مثل الخصوصية، عىل إبطاء أو إعادة 

تشكيل طريقة التعامل مع البيانات الكبرية يف هذا الجانب من الحكم، وال لثني الخطابات 

التي استخدمت لتربيرها.
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:)Managing Organisations( إدارة المنظمات
متاًم��ا كام تغ��ريت الدول وتفرعاته��ا الكثرية يف الحك��م كاإلدارات، الس��لطات املحلية، 

ال��وكاالت، الجيش، مقدمي الرعاية الصحية...  إلخ مع مرور الوقت، واعتامدها مامرس��ات 

وتقنيات إدارية جديدة إلعادة تش��كيل الكيفية التي يجري بها تنظيمها وتش��غيلها، باملثل، 

قامت رشكات األعامل والكيانات املؤسسية األخرى، مثل املنظامت غري الحكومية والهيئات 

التطوعية واملجتمعية، والجمعيات الخريية، واألحزاب السياسية...  إلخ.  فالبيانات املتعلقة 

مبهامها األساسية تشّكل أحد الجوانب األساسية لكيفية فهم هذه املنظامت لنفسها ودوائرها 

االنتخابي��ة، وكيفية اتخاذ القرارات بش��أن عملياتها الحالية واملس��تقبلية.  كام أن البيانات 

تق��ّدم اإلثب��ات والدليل لإلنتاج املعريف الذي يس��تخدم إلدارة املنظمة بش��كل أكرث كفاءة، 

وفعالية، وتنافسية، وإنتاجية، وتحديد املنتجات واألسواق الجديدة )انظر القسم التايل).  

وهكذا، أصبحت نظم املعلومات عىل مدى الس��نوات الس��تني املاضية م��ن البنى التحتية 

األساسية لجميع املنظامت عىل اختالف أحجامها، مام ميّكنها من تتّبع وإدارة املجاميع البرشية 

املعّقدة كاملوظفني، الداعمني، املانحني، والعمالء، واملكونات، والس��لع األساسية، والبنى التحية 

عرب الزمان واملكان، ومتكينها من توسيع نطاق عملياتها من املستوى املحىل إىل املستوى العاملي 

)Castells 1996; Dicken 2003).  فنظم املعلومات تتيح تشغيل املنظامت بشكل أكرث ذكاء، 

وإنتاج وفورات كبرية من تكاليف قاعدتها التشغيلية.  وهناك ثالثة من هذه النظم املعلوماتية 

 ،(ERP( املبنية عىل البيانات والتي تّم اعتامدها عىل نطاق واسع: نظم تخطيط موارد املنظامت

ونظ��م إدارة سلس��لة التوري��د )SCM)، ونظم إدارة عالقات العمالء )CRM).  وتس��ّهل هذه 

األنظمة قدًرا أكرب من التنسيق والضبط داخل املؤسسة، ومع املنظامت األخرى، والعمالء.  عىل 

سبيل املثال، ينّظم ويجمع نظام تخطيط موارد املنظامت العديد من قواعد البيانات واألنظمة 

املتعلقة بالرشاء، التخزين، الجرد، النقل، التس��ويق، املحاس��بة، إدارة ش��ؤون املوظفني وإعداد 

قوائم املرش��حني، إدارة املش��اريع، والعالقات مع العمالء يف نظام واحد ش��امل يضمن بصورة 

  Dery et al.( س��هلة وتلقائية توافر البيانات والعمليات م��ن جزء واحد من األعامل لجزء آخر

Grant et al.  2006 ;2006).  ك��ام ُتس��تخدم نظم إدارة سلس��لة التوريد )SCM) بأكرب قدر 

من الكفاءة لتنظيم املش��رتيات، والحركة، وإدارة وتخزين املواد من املوردين من الرشكة وحتى 
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 (CRM( يف حني تس��عى نظم إدارة عالقات العمالء  .(Chopra and Meindl 2012( الزبائن

إىل بناء عالقات ش��خصية مع العمالء من خالل جمعها أمناط الحجوزات واملش��رتيات السابقة 

لهم، وعرض التفضيالت والخدمات املمكن االس��تفادة منها خالل زياراتهم، واالستفادة منها يف 

تقدي��م مكافآت الوالء، والعروض الخاصة، والرتقي��ات، وتقديم التوجيهات للموظفني واألنظمة 

ليظهروا مبظهر العارف بالعميل )Sigala 2005).  وقد أّكد )Brynjolfsson et al.  (2011 من 

خالل دراس��ة شملت 179 رشكة من رشكات التداول العام الكبرية عىل اعتامد هذه الرشكات يف 

اتخ��اذ القرارات املبينة عىل البيان��ات )Data Driven Decision- DDD) حيث يكون الناتج 

واإلنتاجي��ة أع��ىل مبا ُيراوح ب��ني 5-6 ٪ عام هو متوقع عند االعتامد عىل اس��تثامراتهم األخرى 

وطرق استخدام تقنية املعلومات.  

وُينظ��ر إىل البيانات الكب��رية من قبل العديد عىل أنها املرحلة التالي��ة يف العملية الجارية 

التي تس��عى إىل الكفاءة التنظيمية والبنى التي تعّزز امليزة التنافس��ية، مع الحد من املخاطر، 

والتكاليف، والخس��ائر التشغيلية، وتحس��ني تجربة العمالء.  فالذي توفره البيانات الكبرية هو 

اإلمكانية الش��املة واملفّصلة لغاية إدراك جميع جوانب عمل املؤسس��ة بش��كل آين ولحظي.  

 TechAmerica Foundation 2012:( وك��ام افرتضت جامعة الضغط، مؤسس��ة تك أمري��كا

12)، فإن البيانات الكبرية س��تضع األس��اس: الس��تبدال أو دعم عمليات اتخاذ القرار البرشية 

بخوارزميات آلية، مام يعمل عىل الحد من أوجه القصور داخل املنظامت؛ ويوجد الش��فافية؛ 

وُيحسن األداء من خالل متكني التجريب الكتشاف الحاجات وإظهار التباينات؛ وتحسني العائد 

عن االس��تثامر )ROI) الستثامرات تقنية املعلومات، وتحس��ني عملية اتخاذ القرار والتشغيل 

الذيك؛ وتوفري قدرات تنبؤية لتحس��ني مخرجات املهام؛ والحد من التهديدات األمنية والجرمية؛ 

والقضاء عىل الهدر، واالحتيال، وإس��اءة االس��تخدام واملعاملة؛ وابتكار مناذج أعامل وخدمات 

مستفيدين جديدة.  

وبعب��ارة أخرى، س��توفر البيانات الكب��رية معرفة لحظية غاية يف الدق��ة املفّصلة لكبار 

املديرين يف جميع مناحي منظامتهم والتي ميكنهم من خاللها صياغة دورات عمل ُمحكمة.  

وس��تمّكن البيانات الكبرية املنظامت م��ن أن تكون أكرث فطنة، ومالمئ��ة، ومرنة، ومبتكرة، 

  .(Manyika et al.  2011( وذكية يف كيفية تنظيمها وتشغيلها
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ومثال ع��ىل كيفية التوظيف الناج��ح للبيانات الكبرية من قب��ل منظمة غري تجارية 

إلع��ادة هيكلة وإدارة عملياتها الحمل��ة االنتخابية لباراك أوباما عن الحزب الدميقراطي.  

فك��ام أرشنا يف الفصل الرابع، فقد تبّنت الحملة االنتخابي��ة ألوباما البيانات الكبرية، من 

خالل جمع مجموعة هائلة من البيانات من مصادر متعددة وإنتاج بيانات اقرتاع معتربة 

لحظياً يف الوقت املناس��ب، من أجل إدارة رّد الفعل، وتشكيل اإلسرتاتيجية، واإلجراءات، 

ومهام العاملني واملتطوعني.  واس��تناًدا إىل تحليل األداء ع��ام 2008، فقد منت مجموعة 

تحليالت البيانات للحملة االنتخابية ألوباما للعام 2012 يف الحجم خمس��ة أضعاف عنها يف 

  .(Scherer 2012( حملة 2008 متضمنة رّواًدا تقنيني جرى التعاقد معهم من سوق الصناعة

وقد حّس��نت هذه املجموع��ة العالئقية بني البيانات التي تّم جمعه��ا من مصادر مختلفة 

بحيث أمكن ربطها معاً بشكل أكرث فعالية.  كام طّوروا تطبيقات للحملة االنتخابية، وجرى 

استخدام ش��بكات التواصل االجتامعي مثل فيس��بوك للدفع باتجاه التسجيل لالنتخاب 

والحصول عىل التصويت لصالحها، وتثبيت ملفات تعريف االرتباط )Cookies) الخاصة 

به��م وتلك املتعلقة بأطراف ت��م التعاقد معها عىل أجهزة الزائري��ن ملوقعهم اإللكرتوين 

  .(Crovitz 2012; Kaye 2012( لجم��ع البيانات عنه��م وتتّبع عاداتهم ع��ىل الش��بكة

كام قاموا بتحس��ني تصنيفاته��م التعريفية وتوقعات النامذج التنبئية وكيفية اس��تخدام 

املعلومات الناتجة عن تحليالتهم لتوجيه الحملة، باإلضافة إىل اختبار وصقل طرق زيادة 

التموي��ل لدعم الحملة مالًيا )Scherer 2012).  ك��ام أضافوا وعالجوا البيانات الجديدة 

بشكل مس��تمر مع تش��غيل ألنظمة املحاكاة للتنبؤ بالنتائج وأفضل الردود.  وكام رّصح 

أحد مسؤويل الحملة: "لقد شّغلنا منوذج املحاكاة 66,000 ألف مرة يف كل ليلة" لتحديد 

احتامالت الفوز يف كل والية متأرجحة".  ويف كل صباح يصل إلينا الناتج، هذه هي فرص 

نجاحك��م يف الف��وز يف هذه الواليات، وبهذه الطريقة ت��ّم تخصيص املوارد )مقتبس عن 

Scherer 2012).  لق��د حص��ل فري��ق أوباما عىل مزايا مهمة عن منافس��يهم من خالل 

التش��غيل املس��تمر ملجموعات قواعد البيانات املتغرية من خ��الل خوارزميات متطورة،  

وعليه أش��ار )Issenberg (2012: 246 إىل أن حمالت أوباما االنتخابية كانت "املجموعة 

السياس��ية املثالية:  املؤسس��ية املمّولة جّيداً، القامئة عىل البيانات، واملامرس��ة التجريبية 

الصارمة "، وهذا هو وعد الدعاة للبيانات الكبرية بأن الفوائد العائدة عنها كالتي اكتسبها 
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الح��زب الدميوقراطي من البيانات الكبرية، لها أن تتحق��ق لجميع املنظامت وغريها من 

رشكات قطاع األعامل.  

:)Leveraging Value and Producing Capital( تحصيل القيمة وإنتاج رأس املال

فض��اًل عن جعل ال��رشكات أكرث كفاءة وفعالية يف إدارتها، يت��ّم الرتويج بكثافة للبيانات 

الكبرية لتكون وسيلة لرفع مستوى القيمة الناتجة من أنشطة الرشكة وعالقاتها مع املوردين 

واملس��تهلكني.  ويف الواقع، وكام أش��ار )Gantz and Reinsel (2011، فإن املحرك الرئييس 

للبيان��ات الكبرية ليس تقنًيا؛ ولكنه مايلٌّ مع الوعد باملزي��د من الكفاءة واألرباح.  ومن ثم 

ف��إن اعتامد حلول البيانات الكبرية هو إس��رتاتيجية إلدراك تراكم رأس املال غري املس��تغل 

 Manyika et al.  2011;( بطريق��ة تقّدم عائداً كبرياً من االس��تثامر وتوفري ميزة تنافس��ية

Zikopoulos et al.  2012).  وهن��اك العدي��د م��ن الطرق التي ميك��ن من خاللها لحلول 

البيانات الكبرية أن ُتضفي الذكاء للرشكات وبطريقة ميكن معها أن تنمو مبيعاتها وأرباحها.  

فم��ع األخذ لقطاع البي��ع بالتجزئة كمثال، حّدد )Manyika et al. (2011 س��تة عرش حاًل 

مقّسمة إىل خمسة أنواع – التسويق، والرتويج، والعمليات، وسلسة التوريد، ومناذج األعامل 

الجدي��دة – ميكن لكل منها تحصيل مكاس��ب محتملة يف مج��ال املبيعات والكفاءة )انظر 

الج��دول 1-7).  وهي تش��مل إنتاج بيان��ات عرب الرشكة وتطبيق آلي��ات التحليل من أجل 

تقس��يم الس��وق، والتصدي لعزوف العمالء واملوظفني، وتحس��ني املدخالت املختلفة )عىل 

س��بيل املث��ال، املكونات، والعامل��ة، واملرافق) وتؤدي من ثم إىل بناء مختلف التش��كيالت 

والنامذج التنبئية لإلجابة عن مجموعة متنوعة من األسئلة من قبيل: 

• هل يتم االتصال بالعميل أم ال )التسويق املستهدف)؟

• هل يتم تقديم عروض لالحتفاظ بالعميل أم ال )املحافظة عىل العمالء)؟

• أي نوع من اإلعالن أو اختيار الكلامت / الصور أو املنتج تقدم للعميل )انتقاء املحتوى)؟

• أي قناة ينبغي االتصال من خاللها بالعميل )اختيار القناة)؟

• هل يتم تقديم عرض أعىل أو أقل سعرًا للعميل )التسعري/الخصم املتغري)؟

• هل يتّم شطب جزء أكرب من الدين عن املقرتض )التحصيل)؟
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• ه��ل يتم تقديم ح��د ائتامين أعىل أو أدىن أو معدل فائ��دة للعميل )مخاطر االئتامن)؟ 

  .(Siegel 2013(

 ،Manyika et al. (2011( وللرتكيز عىل نوع واحد من أنواع الحلول الخمسة التي قّدمها

وهو التس��ويق، ميكن اس��تخدام عدد من آلي��ات التحلي��ل وأدوات إدارة البيانات الكبرية 

املوزعة يف أربعة محاور هي: التوحيد واالختزال، التقس��يم والتجزئة، املطابقة، والتحس��ني، 

وذلك إلدارة ومعالجة وتحليل وتفسري البيانات من أجل تلبية األهداف )انظر شكل 1 - 7).  

إن هدف التسويق السلويك هو بيع البضائع والخدمات بصورة أكرث فعالية لألفراد والعمالء 

وبناء عالقة طويلة املدى معهم من أجل الحفاظ عىل عاداتهم وذلك من خالل االنسجام مع 

خصائصهم، وس��لوكهم، وميولهم، ورغباتهم )Schwartz and Solove 2011).  فمن خالل 

بناء امللفات التعريفية الفردية لألش��خاص ودمجها مع التحليالت التنبئية، تسعى الرشكات 

إىل تقديم تجربة ش��خصية من خالل التس��ويق الجزيئ للمنتجات والعروض الخاصة.  ويف 

س��بيل ذلك، تس��عى الرشكات إىل توّقع نية العميل يف الرشاء وتسهيل تحقيقهم لهذه النية 

بلطف، مع الس��عي لبناء والء العمالء يف الوقت نفس��ه )Minelli et al.  2013).  ويف ذات 

املعنى، زعم Bill Stensrud أن "املوزعني يس��تخدمون البيانات الكبرية يف محاولة للحصول 

  .(Bollier 2010: 24 عىل املستهلكني" ) مقتبس يف

وق��د تّم بالفعل تنفيذ مثل هذا النه��ج للبيانات الكبرية من قبل عدد من تجار التجزئة 

مثل وول مارت وتيس��كو.  حيث تنتج مثل هذه السالس��ل من املتاج��ر كميات هائلة من 

البيان��ات يومًيا من خالل نظ��م تخطيط موارد املنظامت )ERP)، وإدارة سلس��لة التوريد 

)SCM)، وإدارة عالق��ات العم��الء )CRM) الخاصة بها، مبا يف ذلك رب��ط منافذ املبيعات 

بالزبائ��ن من خ��الل بطاقات الوالء واالئت��امن ) يف حالة وول مارت هن��اك ما يقارب 267 

مليون معاملة يومياً)، واستخدامها لوضع إسرتاتيجيات أفضل لألسعار، ومخططات التخزين، 

وإع��داد قوائم املوظفني، ومراقبة املخزون، والحمالت اإلعالني��ة، وتكاليف املورد، وتحديد 

مواق��ع جديدة للتخزين واملنتجات،...إلخ، واقتطاع حصة من س��وق منافس��يها عند القيام 

بذلك )Bollier 2010).  وعوًضا عن إجراء مسوح عينية ضيقة ودراسات استقصائية باهظة 

التكلفة، الستطالع آراء املشاركني عن ماذا سيفعلون، وما هي القيمة املعتربة بنظرهم، تقوم 
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البيان��ات الناتجة عن العمليات والتصفح عىل الش��بكة بالكش��ف عن هذه املعلومات عرب 

جميع املس��تهلكني.  فالفوائد املتوقعة مرتفعة، حيث يش��ري )Manyika et al. (2011 إىل 

أن البيانات الكبرية ميكن أن تزيد هوامش التش��غيل لتجار التجزئة بنسبة 60 يف املائة، ويف 

حني أن هذه الحلول املتعلقة مببيعات التجزئة والتس��ويق من املمكن أن تتوفر يف مختلف 

القطاعات، فإن درجة بروزها يختلف من قطاع آلخر بني مختلف القطاعات األكرث استفادة 

من حلول معينة )انظر الجدول 7-2).  

الجدول رقم )1 – 7(

أمناط ذكاء البيانات الكبرية للرشكات

التسويق 

 (Marketing(

البيع العابر للحدود )باستخدام املواقع الجغرافية للزبائن، وتاريخ الرشاء، 

والتفضيالت، واملعطيات األخرى لزيادة متوسط حجم الرشاء) 

التسويق القائم عىل املوقع )باستخدام املوقع الحايل بشكل آين أو لحظي، 

عىل سبيل املثال نظام تحديد املواقع الجغرافية يف الهواتف الذكية، 

واستهداف الزبائن املوجودين يف املتاجر أو بالقرب منها) 

تحليل السلوك داخل املتاجر )تتّبع الهواتف الذكية، وسالل التسّوق، واملراقبة 

املرئية للمساعدة يف تحسني مخطط توزيع املتجر، وتنّوع املنتجات، ومواضع 

األرفف لزيادة املبيعات)

التقسيم الجزيئ للعمالء )استخدام تاريخ الرشاء والتصفح الستهداف العمالء 

بشكل فردي باإلعالنات والعروض الخاصة)

التحليل العاطفي )تتّبع ورصد آراء العمالء عىل مواقع التواصل االجتامعي 

لتحديد ميلهم تجاه منتج ما وتعديل الحمالت التسويقية بشكل مناسب)

تعزيز تجربة العمالء مع تعدد القنوات )إنشاء تجارب وفهارس عىل شبكة 

اإلنرتنت مصممة بشكل فردي بحسب العمالء) 
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الّتبّضع 

(Merchandising(

تحسني التشكيلة )تخصيص البضائع لحفظها يف أّي من املتاجر استناًدا إىل املواقع 

الجغرافية املحلية، وانطباع املشرتين وسلوكهم، والحقائق املحلية األخرى)

تحسني التسعري )باستخدام السلوكيات الرشائية والجغرافية التخاذ قرارات 

التسعري يف مختلف املواقع لزيادة املبيعات / األرباح)

تحسني التموضع والتصميم )باستخدام السلوك داخل املتجر والتفاعالت عىل 

املوقع اإللكرتوين لتوجيه عملية تصميم املوقع / املتجر وأماكن وضع البضائع 

لزيادة املبيعات) 

العمليات 

(Operations(

شفافية األداء )التحليل املفّصل، بشكل آين أو لحظي عىل نحو متزايد، لتحديد 

مدى أداء املنتجات، واملتاجر، واملوظفني)

تحسني مدخالت املوظفني )احتساب املستويات املثىل للتوظيف وجدولة 

املناوبات لتفادي فرط التوظيف أوشح القوى العاملة)

سلسلة التوريد 

(Supply Chain(

إدارة املخزون )تحسني توقع املخزون من خالل رصد تواريخ املبيعات، 

ودورات املبيعات الفصلية، واألحداث والظروف املحلية لضامن مستويات 

مناسبة من املخزون املطلوب)

تحسني التوزيع والدعم اللوجستي )تحديد مواقع البضائع بشكل آين أو 

لحظي، واحتساب مسارات الطرق األكرث مالءمة وكفاءة من حيث الوقت 

والوقود، ومراقبة سلوك السائقني، وجدولة أعامل الصيانة) 

مفاوضات املوردين )باستخدام البيانات املتعلقة بتفضيالت املستهلكني 

ومشرتياتهم إلبالغ مزودي املنتجات) 

مناذج األعامل 

 New( الجديدة

Business Models(

خدمات مقارنة األسعار )تقديم خدمات مقارنات شفافة من أطراف ثالثة 

للزبائن ألسعار املنتجات بشكل آين أو لحظي عرب مختلف تجار التجزئة)

األسواق القامئة عىل الويب )تجار التجزئة الذين يقدمون خدمات بقيمة 

مضافة مثل الوصول إىل الباعة اآلخرين، ومعلومات املنتجات، واملراجعات 

الناتجة عن املستهلكني، ومقارنات األسعار) 

.Manyika et al.2011:67-71 املصدر : ُجمعت من
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مقتب��س من "البيان��ات الكبرية: آفاق جدي��دة لالبتكار واملنافس��ة واإلنتاجية"، )معهد 

  (May 2011( Mckinsey Global Institute ماكينزي العاملي

  .(www.mckinsey.com/mgi.Mckinsey&Company(

وإضافة إىل الدفع بالفوائد املتوقعة، سعى دعاة البيانات الكبرية أيًضا إىل دعم اعتامدها 

 Manyika من خالل تسليط الضوء عىل عواقب فشل االستثامر فيها.  عىل سبيل املثال، أشار

)et al.  (2011: 6 إىل أنه��م: "يتوقعون أن ي��رون، عرب القطاعات، تحقق القيمة التي تعود 

عىل املس��تخدمني الرئيسيني للبيانات الكبرية عىل حساب املتقاعسني عنها"، وبعبارة أخرى، 

سوف يتخلف أولئك الذين ال يستطيعون التأقلم واعتامد حلول البيانات الكبرية عن الركب 

ويتعرضون للتعرث واألفول؛ ألنهم س��يفقدون حصتهم يف السوق.  وبغض النظر عاماَّ إذا كان 

اس��تخدام الخطابات للدفع أو الجذب، فقد أضحت البيانات الكبرية لألعامل منترشة داخل 

التيار الرئييس ووسائل اإلعالم التجارية منذ العام 2012م، وبالنظر لفوائدها املوصوفة، يبدو 

أن البدء يف تطبيقها عىل نطاق واس��ع س��يمثل املرحلة التالية لالبتكار التقني وذلك بصورة 

مؤكدة.  
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التسويق والبيانات الكبرية 
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التكتل/التجميع

حيازة البيانات

اختيار الخصائص

الربط

الرسائل الشخصية

خوارزمات املطابقة

حسابات املصفوفة

تجزئة القيمة األحادية

التنبؤ

خوارزميات التنبؤ

شجرة القرارات

االنحدار الخطي

زيادة دقة االستهداف

تحسني الصلة

الربحية العالية للحملة

}

.Claverie-Berge 2012 املصدر: مقتبس من

ت��م إعادة الطباع��ة بإذن من املؤسس��ة الدولي��ة آلالت األعامل، © املؤسس��ة الدولي��ة آلالت األعامل 

.(International Business Machines Corporation(
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الجدول رقم )2 – 7(

فوائد البيانات الكبرية لعرش صناعات مختارة

التأمنيصناعة السيارات

املراقبة املتقدمة للحالة

تجميع وتسعري السيارات الجديدة

مطالبات الضامن 

تحديد الترصف القادم األمثل

منذجة الكوارث

الغش يف املطالبات

النفط والغازالخدمات املرصفية

تحديد الترصف القادم األمثل

تحليل سجل النظام

إدارة مخاطر السيولة

املراقبة املتقدمة للحالة

مراقبة وتحسني الحفر

مراقبة وتحسني اإلنتاج

التجزئةالطاقة والخدمات

تحليالت العداد الذيك

التنبؤ بتوزيع األحامل وجدولتها

الصيانة بحسب الحالة

التحسني اآليل لألسعار

التشكيل املحيل

تحسني التسويق

االتصاالتالحكومة

منع الجرائم والتهديدات والتنبؤ بها

تحليالت االحتيال والنفايات وإساءة املعاملة

ضامن الخدمة األفضل

ذكاء الشبكة

استحداث منتجات وخدمات جديدة

السفر والنقلالرعاية الصحية

التدبري والترصف بناء عىل الصحة العامة 

للمجتمع

إرشاك املستهلكني يف رعايتهم الصحية

تحليالت العمالء ووالئهم

التسويق

الصيانة التنبئية

 ( (.IBM (n.d( املصدر: أي يب إم

http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/industry.html
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إيجاد أماكن أفضل: 
اخ��رتع الناس واعتمدوا عىل مر التاريخ عىل تقنيات جديدة صممت إلنش��اء الرثوة 

وتحس��ني الحياة اليومية وتعزيزها.  وقد أثرت العديد من هذه التقنيات بش��كل كبري 

عىل طبيعة وهيكل وتنظيم وسّن الحياة املدنية والريفية، يف الخدمات الخاصة امُلقدمة، 

والنق��ل، واالتص��االت، وبناء البنية التحتية.  فهذه التقني��ات تحمل يف كثري من األحيان 

تأثريات متناقضة وس��لبية عىل س��بيل املثال، املصانع التي صنعت الرثوات، ويف الوقت 

نفس��ه التلوث البيئي أيًضا، أو أن تكون مبالغاً فيها بحيث تتجاوز الطاقة االس��تيعابية 

عىل س��بيل املثال، االكتظاظ أو االزدح��ام املروري، أو تنتج التبعي��ات التي ال مُيكن أن 

ُتطاق عىل سبيل املثال، املسافات الطويلة بني مواقع السكن ومواقع العمل.  إن تقنيات 

املعلومات واالتصاالت )تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) هي أحدث موجة من األجهزة 

والبن��ى التحتية الجدي��دة التي أضحت جزًءا ال يتجزأ يف نس��يج البيئة التي نعيش بها، 

ومعها مكّون مهمٌّ من مكونات منطقها االس��تطرادي وهو أنها تعمل عىل توفري الحلول 

للمشاكل الناجمة عن الدورات السابقة من التنمية التي قادتها التقنية – بحيث تجعل 

منها أكرث كفاءة واستدامة، ونظافة، وأمناً، وإنتاجية...  إلخ – وكذلك إنشاء طرق جديدة 

متاًم��ا للعمل يف العامل املحيط.  ونتيجة لذلك، تبّنت امُلدن تقنية املعلومات واالتصاالت، 

عىل م��دى العقود القليلة املاضية، باعتبارها عنرًصا أساس��ًيا يف إس��رتاتيجياتها اإلمنائية 

  .(Castells 1996; Graham and Marvin 1996; Kitchin 1998(

إن مفه��وم املدن الذكية هو تجس��يد له��ذه الرؤية الت��ي تقودها تقني��ات املعلومات 

واالتصاالت للتنمية املدنية، والذي يصف األماكن التي تتكون بشكل متزايد وُتراقب بواسطة 

الحوسبة املنترشة والحوسبة يف كل مكان، ويقود ضبط اقتصادها وإدارتها اإلبداع، واالبتكار، 

وري��ادة األعامل، من قبل أن��اس أذكياء.  وهذه املدن الذكية مجهزة بش��كل مكّثف وميكن 

فهمها وضبطها بش��كل آين أو لحظي؛ فهي تنتج، وتتبادل، وتدمج، وتس��تهلك، وتعمل عىل 

البيانات الكبرية )Kitchin 2014).  إن مثل هذه البيانات الكبرية توّفر فهاًم شاماًل، ومتغرياً، 

ومفّصاًل بدقة لهذه املدن واملدخالت لألنظمة التي من شأنها بناء أماكن أكرث مالءمة للعيش، 

وآمنة، ووظيفية، وتنافسية، ومستدامة )Hancke et al.  2013; Townsend 2013).  فمثل 
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ه��ذه الرؤي��ة للمدن الذكية يجري الرتويج لها بش��كل كبري من قبل ع��دد من أكرب مزودي 

خدمات الربمجيات يف العامل ورشكات األجهزة الرقمية )عىل س��بيل املثال، سيس��كو، وآي يب 

أم، ومايكروس��وفت، وإنتل، وس��يمنز، وأوراكل، وس��اب) والتي اعتم��دت بحامس من قبل 

املؤسس��ات البلدية والوطني��ة والعابرة للحدود التي تتوقع لتقنيات امل��دن الذكية أن ُتنتج 

 Kourtit et( تق��دم اجتامعي-اقتصادي وتجدد املراكز املدنية لتصبح مراكز لالبتكار والعمل

al.  2012).  ويف حني تّم بناء بعض مش��اريع املدن الذكية من األلف إىل الياء )عىل س��بيل 

املثال، س��ونغدو )Songdo)، أو مدينة مصدر )Masdar City))، فإن معظم هذه املشاريع 

تدريجية، وتتألف من إعادة تجهيز للبنية التحتية القامئة مع تقنيات رقمية وحلول للبيانات؛ 

ألن الوظيفة الرئيس��ية للبيان��ات الكبرية يف كلتا الحالتني هي توفري تحليالت بش��كل آين أو 

لحظي إلدارة كيفية جوانب وظيفة املدينة وتنظيمها.

لقد استخدمت هذه املراقبة وآليات تحليل البيانات اآلنية واللحظية لعدد من السنوات 

يف بع��ض القطاعات.  عىل س��بيل املثال، قيام العديد من امل��دن ببناء أنظمة النقل الذكية، 

والتي تس��تخدم البيانات الناتجة عن شبكة من الكامريات والنواقل واملتعلقة بحركة املرور 

حول نظام ما لتقديم تغذية راجعة ملركز تحكم مركزي، وتستخدم ملراقبة وتنظيم التدفق، 

وتعديل تسلس��ل حركة املرور، وحدود الرسعة املس��موح به��ا، وإدارة العقوبات املتعلقة 

باملخالفات املرورية بش��كل تلق��ايئ )Dodge and Kitchin 2007a).  وباملثل، فقد ترصد 

وتراقب الرشطة مجموعة من الكامريات وس��جالت الحوادث الحية من أجل توجيه املوارد 

املناس��بة ملواقع معينة لالس��تجابة الرسيع��ة وبكفاءة.  كام ميكن جم��ع البيانات املتعلقة 

بالظ��روف البيئية من خالل ش��بكة استش��عار موزعة يف جميع أنحاء املدينة، عىل س��بيل 

املثال، قياس وتتّبع تلّوث الهواء، ومس��تويات املياه، أو النش��اط الزلزايل.  وتستخدم العديد 

من الحكومات املحلية نظم إدارية لتسجيل مشاركات الجمهور وتفاعله مع خدماتها.  ويف 

جمي��ع الحاالت تقريباً، كانت ه��ذه األنظمة معزولة عن بعضها البعض وتتعامل مع قضية 

واحدة ويتم التحكم بها من قبل وكالة واحدة.  

ويف اآلون��ة األخرية، كانت هناك محاولة لجمع كل هذه األنواع من املراقبة والتحليل يف 

مركز واحد، وأن تستكمل بآليات تحليل عامة ومفتوحة عىل نطاق أوسع.  عىل سبيل املثال، 
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ق��ام مرك��ز العمليات يف ريودي جان��ريو، الربازيل، والذي تم إنش��اءه بالرشاكة بني حكومة 

املدينة ورشكة آي يب أم، بتجهيز نظام عىل مستوى كافة أنحاء املدينة حيث يجمع البيانات 

من ثالثني وكالة معاً يف مركز موّحد لتحليالت البيانات، مبا يف ذلك حركة املرور والنقل العام، 

والبلدي��ة وخدمات املرافق، وخدمات الطوارئ، ونق��اط جمع بيانات الطقس، واملعلومات 

املرس��لة من قبل املوظف��ني والجمهور عرب الهاتف، واإلنرتنت، والراديو )انظر الش��كل 7.2، 

Singer 2012c).  هن��ا، تعم��ل الخوارزمي��ات وفريق من املحللني ع��ىل معالجة، وتصّور، 

وتحليل، ورصد كمية هائلة من بيانات الخدمة الحية، جنباً إىل جنب مع البيانات املجّمعة 

م��ع مرور الزمن وكميات ضخمة من البيانات اإلدارية التي تم إصدارها عىل أس��س دورية 

بصورة أكرب، وغالباً ما يتم املزج بني مجموعات البيانات معا للتحقيق يف جوانب معينة من 

حي��اة املدينة والتغيريات الحاصلة فيها مع مرور الوقت، وبناء النامذج التنبئية فيام يتعلق 

بالتنمي��ة واإلدارة اليومية للمدينة وإدارة حاالت الك��وارث كالفيضانات.  ويكمل هذا عن 

طريق منصة العمليات االفرتاضية التي متّكن املس��ؤولني يف املدينة من تسجيل الدخول من 

املي��دان والوصول إىل املعلومات بش��كل آين أو لحظي.  فعىل س��بيل املثال، ميكن للرشطة 

يف مش��هد الحادث املروري اس��تخدام املنصة ملعرفة عدد سيارات اإلسعاف املرسلة للموقع 

وموع��د وصولها، وتحميل معلومات إضافية عىل املوق��ع )Singer 2012c).  وكان الهدف 

املعلن من عمدة املدينة، إدوارد بايس )Eduardo Paes)، هو إسقاط الحواجز بني اإلدارات 

وضّم بيانات كّل منها إىل اآلخر ملس��اعدة املنظوم��ة بأكملها )Singer 2012c).  كام يجري 

تطوير مراكز مامثلة يف أماكن أخرى، يصاحبها مجموعة من التطبيقات للمواطنني للوصول 

واالستفادة من بعض مناحي البيانات.  

أما بالنس��بة ألولئك العاملني عىل تطوير واس��تخدام آليات تحلي��ل متكاملة وآنية 

لبيانات املدينة، فإن مثل هذه املراكز والتطبيقات توّفر وس��ائل فعالة الستشعار وفهم 

العيش يف املدينة وإدارتها يف الوقت الراهن، وتصّور وتوّقع الس��يناريوهات املستقبلية، 

وإج��راء توزيع امل��وارد باالعتامد عىل الدليل وتس��هيل التفكري املرتاب��ط عرب الحكومة 

)Flowers 2013; Kitchin 2014).  وب��دالً م��ن اتخ��اذ القرارات اس��تناًدا إىل الكالم 

املتداول، أو الحدس والظّن، أو املحسوبية، أو أدلة دورية / جزئية، فمن املمكن تقييم 

ما يحدث يف أّي وقت، والرد والتخطيط املناسب له.  
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الشكل رقم )2 – 7(

 مركز العمليات لوسط مدينة ريودي جانريو

/http://ipprio.rio.rj.gov.br/centro-de-operacoes-rio-usa-mapas-feitos-pelo-ipp : املصدر
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وعالوة عىل ذلك، يوّفر اس��تخدام عينات كبرية وربط أش��كال متنوعة من البيانات 

تحليال أكرث عمقا، وش��مولية، وقوة.  وق��د أصبح من املمكن للدعاة ملثل هذه األنظمة 

تطوي��ر، وتش��غيل، وتنظيم، وخوض غ��امر الحياة يف املدينة عىل أس��اس قوي، ودليل 

 Flowers( منطقي غري ضعيف، ال دليل انتقايئ مبني عىل أس��س إيديولوجية سياس��ية

2013).  وهكذا، فثمة من يقول، إن اس��تخدام هذه البيانات الكبرية س��يوفر األس��اس 

ملدينة أكرث فعالية، واس��تدامة، وتنافسية، وإنتاجية، وانفتاحا، وشفافية.  إال أن آخرين 

يحذرون من أن البيانات الكبرية تشري إىل احتامالت الوصاية "Big Brother "، وأشكال 

الحك��م القائم عىل التقني��ة )Technocratic)، وخصخصة )Corporatisation) إدارة 

املدينة )انظر الفصل العارش).  

الخالصة:
 رس��م هذا الفصل الدوافع الدعائية للبيانات الكبرية فيام يتعلق بأربع مهام رئيس��ية 

هي: حكم الش��عب، وإدارة املنظامت، وتعزيز القيمة وإنت��اج رأس املال، وإيجاد أماكن 

أفضل للحياة )حيث س��يجري مناقش��ة إمكاناتها بالنس��بة للعلوم يف الفصل التايل).  وقد 

بّينت املناقشة الكيفية التي يتم بها تأطري البيانات الكبرية سياسًيا واقتصادًيا )انظر الفصل 

األول) وكي��ف يتم وضع مجموعة قوي��ة من البّينات والحجج العقالني��ة لدعم البدء يف 

تنفي��ذ واعتامد تقنيات البيان��ات الكبرية وحلولها.  وتتضح ق��وة األنظمة الخطابية التي 

يج��ري بناؤها من خالل النظ��ر يف الحجج املضادة - حيث من الصعب أن نقول إننا نريد 

أن نبقى يف حالة أقل تبرّصًا وحكمة، وإنتاجية، وتنافس��ية، وكفاءة، وفعالية، واس��تدامة، 

وأمًن��ا...  إلخ.  ف��إذا كانت البيانات الكب��رية تقدم كل هذه الفوائد، ف��إن دعاة البيانات 

الكبرية يجدون من غري املنطقي عدم امليّض قدًما يف تطوير نظم البيانات الكبرية ودعمها.  

وبطبيعة الحال، فإن الحجج التي قّدمت هي ضيقة وانتقائية وتبتعد عمداً عن تس��ليط 

الضوء عىل اآلثار السلبية املحتملة فيام يتعّلق بالحريات املدنية، ومراقبة البيانات، والفرز 

االجتامع��ي، وأمن البيانات، وانفالت زمام التحكم وفرض الس��يطرة، والحكم االس��تباقي، 

والحك��م التكنوقراطي )القائم عىل التقنية) والخصخص��ة، وغلق التقنيات وعدم إتاحتها 
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بص��ورة أكرب )انظر الفصل العارش).  فهذه هي وجه��ة نظر أصحاب املصالح الخاصة، وال 

س��يام أولئك الذين يس��عون لبيع تقنيات البيانات الكبرية، والحكومات التي تسعى نحو 

رؤي��ة الليربالية الجديدة للحكم والتنظيم )الليربالية الجديدة:  هي فكر أيديولوجي ميثل 

تأييد الرأس��املية املطلقة وعدم تدخل الدولة يف االقتصاد.)، وليست وجهة نظر املواطنني 

أو املجتمع��ات الت��ي من املمكن أنها ال تزال من دعاة البيانات الكبرية والحوس��بة يف كل 

مكان، ولكنهم يتصورون أن اس��تخدامها س��يكون بطرق تحررية، ومتكينيه، وتشاركية مع 

إخضاع التأثريات األكرث سلبية للرقابة والتنظيم.  

لقد متّيز التحليل املعروض يف هذا الفصل باإليجاز، مع توفري ملحة شاملة لبعض الحجج 

التي تطرح.  وما هو مطلوب يف الوقت الحارض، من خالل دراس��ات الحالة املحددة، هو 

تفصيل ومتحيص لألنظمة الخطابية التي تتكش��ف ويجري بناؤها.  عىل سبيل املثال، فيام 

يتعل��ق بالرتويج للبيانات الكب��رية يف املدن الكبرية، فهناك حاجة لرس��م وتجزئة الكيفية 

الت��ي ترّوج بها مختلف الخطابات الداعمة فيام يتعلق بأماكن محددة من خالل املجالت 

التجارية واملواق��ع اإللكرتونية، والصحف اليومية، واملواد الرتويجية للرشكات، وس��جالت 

الدولة، والبيانات السياسية...  إلخ، وتقاطعات األجندات املختلفة ومصالح املعنّيني.  وهذا 

يحت��اج إضافة إىل تحليل الكيفية التي يتّم بها التصدي ملثل هذه الخطابات برؤى بديلة، 

وتحلي��ل امُلعارضات والتداخل بني الحجج الخطابية وتتّبع تسلس��ل الكيفية التي تحولت 

بها مع مرور الوقت، والتحليل املقارن للمش��هد الخطايب عرب مختلف البقاع، أن يصاحبه 

تحليٌل آلثار الخطابات عىل تش��كيل الكيفية التي يعمل بها املجال يف املامرس��ة والنتائج 

املرتتبة عىل تنفيذ حل البيانات الكبرية.

وبالنسبة فيام يتعلق بالنقطة األخرية، بنّي )Salmon (2014 بالتفصيل أنه مبجرد أن يتم 

تطبيق حل قائم عىل البيانات فإنه من النادر أن يحقق الفوائد التي توقعها املتحمس��ون 

والداعم��ون لذلك الحل، وغالًبا ما ينتج عن الح��ل مجموعة من القضايا الجديدة.  وقال 

إن��ه توّجه لقانون كامبل )Campbell’s Law)، الذي صاغ��ه عامل االجتامع دونالد كامبل 

Donald T.  Campbell (1976)، لي��رشح هذه الظاهرة.  فقانون كامبل ينص عىل: "إنه 

كلام كرُث اس��تخدام أي مؤرش اجتامعي كمي لصنع الق��رار االجتامعي، كلام كان املوضوع 
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تحت ضغوط الفس��اد وأكرث عرضة للتش��ويه وإفس��اد العمليات االجتامعية التي يهدف 

إىل رصدها." أو بحس��ب صياغة سلمون نفسه: "كلام جرى تشغيل حقل بنظام ما بشكل 

أكرب، أوجد هذا النظام املزيد من الدوافع للجميع )املوظفني، والعمالء، واملنافسني) لتغيري 

س��لوكهم بطرق منحرفة ضارة – ماّم يوفر أكرث من اليشء الذي تم تصميم النظام لقياسه 

وإنتاجه، سواء كان لذلك أي قيمة يف الواقع أم ال".

وبعبارة أخ��رى، يبدأ الناس يف اللعب عىل النظام بعقالني��ة واعتبار املصلحة الذاتية، 

ولكن يف كثري من األحيان بطرق غري متوقعة إلفس��اد املقاييس، والخوارزميات، وعمليات 

صن��ع القرار اآليل.  عىل س��بيل املث��ال، أش��ار )Porter (1995: 44، إىل أن��ه "عندما يتّم 

الحك��م ع��ىل مديري األعامل من خالل حس��اباتهم، فإنه��م يبدؤون التاَّعل��م عىل كيفية 

تحس��ني حس��اباتهم، رمبا من خالل بعض الحيل من قبيل تأجيل الصيانة الالزمة وغريها 

م��ن التكالي��ف ذات املدى الطويل".  ونتيجة لذلك، فإنه يف ح��ني مُيكن أن تتحول كيفية 

إدارة وتش��غيل املنظامت والحكومة، لتصبح قامئة عىل البيانات ومقاييس األداء، فإنه من 

املحتم��ل أن ُيحدث ذلك آثارًا متنوعة وغري متوقعة وُيفعل أش��كاالً معينة من الحاكمية، 

ليس بالرضورة أن تكون إيجابية يف مجملها.  

ولذا، تحتاج دراسات البيانات الكبرية وآثارها إىل االنفتاح لعرض السياسات واألجندات 

الكامنة للبيانات الكبرية يف مختلف السياقات وتوفري أساس ملزيد من املحادثات املعيارية 

ح��ول هذا النوع من ع��وامل البيانات الكبرية التي قد نرغ��ب يف العيش بها. فهذه األنواع 

م��ن املحادثات هي قيد التطوير يف الوقت الحارض، ويرجع ذلك بش��كل جزيئ إىل حداثة 

التطورات ورسعة وقوعها، وأيًضا بسبب هيمنة األطروحات املبالغ بها عن البيانات الكبرية 

ومكائ��د أصحاب املصلحة املعنيني بها. ومع ذلك، تضل الحاجة قامئة ملثل هذه األحاديث 

بالنظ��ر إىل أن البيان��ات الكبرية تعيد تش��كيل الطريقة التي يجري به��ا حكم املواطنني، 

وتنظيم املواقع، وإدارة املنظامت، وعمل االقتصاديات، ومامرسة العلوم. 

 



224



225 ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها

الفصل الثامن 

إعادة صياغة بحوث العلوم، والعلوم االجتماعية، والعلوم اإلنسانية 

 The Reframing of Science, Social Science and(

)Humanities Research

 ،)Sinan Aral( يف حدي��ث ملجلة اإليكونيميس��ت يف الع��ام 2010 م، ذكر س��نان آرال

أس��تاذ إدارة األعامل يف جامعة نيويورك، أن "الثورات يف العلوم غالًبا ما يس��بقها ثورات يف 

القي��اس" )مقتبس عن Cukier 2010(.  إن هذا الفصل يستكش��ف مدى انطباق مالحظة 

آرال فيام يتعلق بالبيانات الكب��رية، والبنية التحتية للبيانات، والبيانات املفتوحة، وتأثرياتها 

فيام يتعلق بكيفية مقاربة البحوث واالكتش��افات األكادميية من منظور فلس��في ومنهجي.  

وعىل وجه الخصوص، يقوم هذا الفصل بدراسة كيفية تحدى توافر البيانات الكبرية والبنى 

التحتي��ة للبيانات إىل جانب األدوات التحليلية الجديدة للنظريات والعلوم املعرفية القامئة 

يف مختلف التخصصات– الكيفية التي يتم بها طرح األسئلة وكيفية اإلجابة عنها- ويؤدي إىل 

نش��وء مجاالت وتخصصات جديدة.  وهكذا، يستكشف هذا الفصل ما إذا كانت التغريات 

التي تطرأ عىل الطريقة التي يتم بها إنتاج وإدارة وتحليل املادة الخام للمعلومات واملعرفة 

ستؤدي إىل تغيري جذري يف فهم ومامرسة املبادئ األساسية التي تقوم عليها العلوم، والعلوم 

االجتامعية واإلنس��انية.  وبعبارة أخرى، هل تقود ثورة البيانات إىل نقلة نوعية يف املجاالت 

الرئيسية للعلوم والبحوث؟

ميّثل النموذج )Paradigm(، كام حّدده كوهن )Kuhn )1962، وسيلة مقبولة الستجواب 

العامل وجمع املعرفة املشرتكة بني نسبة كبرية من الباحثني يف اختصاص معني يف لحظة زمنية 

معينة.  ويتشارك الباحثون العاملون ضمن نطاق هذا النموذج يف فلسفة واحدة، واستخدام 

مجموعة من األساليب الشائعة، وطرح األسئلة واإلجابة عنها للعمل عىل بناء املعرفة بصورة 

تدريجية.  ومن ثم، فإنهم مييلون إىل تفضيل التصنيفات، واملعارف، والنظريات، واألساليب، 
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واألط��ر األخالقية والعقائدية نفس��ها أو القريبة من بعضها البعض.  ومع ذلك، فقد أش��ار 

كوهن، وبصورة متكررة، إىل بروز طرق جديدة للتفكري تتحدى النظريات واملناهج املقبولة 

واملعمول بها.  عىل سبيل املثال، فإن النظرية النسبية آلينشتاين جابهت، وإىل حد كبري، حلت 

مح��ل نظرية نيوتن يف الفيزياء.  وباملثل، أحدثت نظري��ة التطور لداروين تغيرياً جذرياً يف 

الفكر النظري للعلوم البيولوجية، كام تحّدت املذاهب الدينية يف معتقدات النشوء والخلق.  

ويف كلتا الحالتني، فقد متّس��ك بعض الناس بالطرق املتبعة يف التفكري وتش��بثوا بها، يف حني 

انتقل آخرون إىل الفكر الجديد، والذي رسعان ما أصبح الفكر املهيمن.  ويف بعض املجاالت 

األكادميية، هناك القليل من األدلة عىل مناذج عاملة، ال سيام يف العديد من العلوم االجتامعية، 

مث��ل علم االجت��امع والجغرافيا البرشي��ة، حيث تّم تطبيق مجموع��ة متنوعة من املناهج 

 ،)Phenomenology( والظواهرية ،)Positivism( الفلس��فية عىل س��بيل املثال، الوضعية

والبنيوي��ة )Structuralism(، وما بعد البنيوية )Poststructuralism(...  وغريها، وقامت 

العديد من هذه املعس��كرات النظرية بطرح آراء متعارضة بشأن أفضل السبل لفهم العامل.  

ويف مج��االت أخرى، مثل العلوم، كان االجتامع أكرث عىل وحدة املنهج العلمي املتبع، معززاً 

باختب��ار الفرضي��ات للتحقق منه��ا أو نفيها.  وهذا ال يعني، مع ذلك، ع��دم تحّول أو تغرّي 

الطريقة التي تعمل عىل تصوير ونرش املنهج العلمي بشكل دورّي، ووجود بعض النظريات 

املتنافس��ة فيام يتعّلق برشح ظواه��ر معينة، فالنظريات ميك��ن أن تختلف حول الظواهر 

ولكنها تشرتك يف نفس النهج األوسع للمساعي العلمية.

  Hey et al. (، عىل س��بيل املثال )كام هو مفّص��ل يفJim Gray( وق��د ب��نّي جيم غراي

2009(، تط��ّور العلوم من خالل أربعة مناذج، حيث أش��ار إىل أن النموذج الرابع ما زال يف 

بدايات��ه ولك��ن هو نتيجة لث��ورة املعلومات املنترشة )انظر الج��دول 8.1(.  وبخالف طرح 

كوهن، تحدث التحوالت يف النموذج ألن النموذج الس��ائد يف العلم ال ميكنه تفس��ري بعض 

الظواه��ر املعينة أو اإلجابة عن األس��ئلة األساس��ية، ومن ثم تربز املطالب��ة بإعادة صياغة 

أفكار جديدة، فتحوالت غراي تأسست عىل التطورات الجارية يف أشكال البيانات وتطورات 

األس��اليب التحليلية الجديدة.  وسيستكش��ف هذا الفصل إىل أي مدى يأيت وجود النموذج 

الراب��ع يف العل��وم، وإىل أي مدى تقود ثورة البيانات إىل نظري��ات معرفية بديلة يف العلوم 

اإلنس��انية والعلوم االجتامعية.  وبالنظر إىل املراحل األولية نسبياً يف ثورة البيانات املنترشة، 
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فرمبا لن تتفاجأ بتباين اآلراء حول تأثري البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية 

للبيانات، وتحليالت البيانات الجديدة عىل إنتاج نظريات معرفية جديدة، وسيستمر وجود 

مثل هذه التباين يف اآلراء.  ولكن، ال مجال للشك يف أن البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، 

والبن��ى التحتية للبيانات، وتحليالت البيانات الجديدة تطرح قضايا معرفية أساس��ية وذلك 

ألن استخالص املعلومات الصحيحة واملفيدة من طوفان البيانات ال ُيعد ببساطة قضية فنية 

.)Floridi 2012( ميكن التعامل معها من خالل حلول تقنية فحسب

الجدول رقم )1 – 8(

مناذج العلم األربعة

الوقتالشكلالطبيعةالنموذج

قبل عرص النهضةالتجريبية، وصف الظواهر الطبيعيةالعلوم التجريبيةاألول

قبل ظهور الحواسيبالنمذجة والتعميمالعلوم النظريةالثاين

قبل البيانات الكبريةمحاكاة الظواهر املعقدةالعلوم اإلحصائيةالثالث

يتسم بكثافة البيانات، االستكشاف العلوم االستكشافيةالرابع

اإلحصايئ والتنقيب عن البيانات

يف الوقت الحايل

.Hey et al.  2009 املصدر: تم التجميع من

:)The Fourth Paradigm in Science( النموذج الرابع للعلم
يف ح��ني أن جيم غ��راي )Jim Gray( تصور أن النموذج الرابع يف العلوم يتس��م بكثافة 

البيانات واتس��اع املنهج العلمي املؤس��س، إال أن بعض العلامء اآلخرين يرون أن البيانات 

الكبرية أفس��حت الطريق لبزوغ عرص جديد للفلس��فة التجريبي��ة )Empiricism(، حيث 

ميكن لحجم البيانات الذي تصحبه أساليب معينة أن يكشف عن الحقيقة الكامنة فيها، وأن 

مُيكن البيانات من أن تتحدث عن نفس��ها وهي متحررة من النظرية.  وقد اكتسبت وجهة 

النظ��ر األخرية االعتامدية خارج املجمع��ات العلمية، وخاصّة داخ��ل دوائر األعامل، ولكن 

أفكارها تأصلت وتجذرت يف املجال الجديد لعلوم البيانات والعلوم األخرى.  فكال املنهجني 
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يوف��ران تحدياً للمنهجية العلمية التقليدي��ة إضافّة إىل طرح منوذج بديل محتمل، ويف هذا 

الجزء، سيتم دراسة االدعاءات العلمية لكال املنهجني بشكل نقدي.  

:)The Re-Emergence of Empiricism( عودة ظهور الفلسفة التجريبية
 Brooks )2013 a( بالنس��بة للبعض، فإن فلس��فة النموذج الرابع هي ما أطلق علي��ه

»منهج البيانات« )Data-ism(، وهو محاولة التقاط أي يشء عىل شكل بيانات واستخالص 

مستوى معني من التبرص منها: "فأي يشء ميكن قياسه يجب أن يتم قياسه...  البيانات هي 

منظور ش��فاف وموثوق يس��مح لنا بتنقية العاطفية واأليدلوجية؛ إن البيانات ستس��اعدنا 

عىل فعل أش��ياء رائعة – مثل التنبؤ باملستقبل".  إن من شأن مثل هذه االدعاءات املتعلقة 

بالبيان��ات أن تعزز كثرياً من الدعايات بش��أن البيانات الكبرية داخل مجتمع األعامل، ويتم 

التعبري عنها بش��كل عام م��ن خالل الصياغة التجريبية – التي ميك��ن لها من خالل الحجم 

الكايف للبيانات أن تعرب البيانات عن نفسها.  ومثل هذه الفلسفة التجريبية متضمنة بشكل 

أمث��ل يف ادع��اءات )Chris Anderson )2008، وهو رئيس تحرير س��ابق يف مجلة وآيرد 

)Wired(، وال��ذي رضبت دعوته التأليبية بأن البيانات الكبرية ما هي إال مؤرش عىل "انتهاء 

النظرية" عىل وتر حساس للكثري من املعلقني.  لقد ذكر Anderson يف مقطوعة استفزازية 

أن "طوف��ان البيانات يجعل املنهج العلم��ي مهماًل"، وأن األمناط والعالقات املتضمنة داخل 

البيان��ات الكبرية تقدم بش��كل متأص��ل معرفة مهم��ة وثاقبة عن العملي��ات االجتامعية، 

والسياسية، واالقتصادية، والظواهر املعقدة.  وقد أكد ذلك قائاًل:

هناك اآلن طريقة أفضل.  فالبيتابايت تسمح لنا بأن نقول: "إن االرتباط كاٍف" 

)Correlation is enough(.  وميكننا أن نتوقف عن البحث عن النامذج.  وميكننا 

أيًض��ا أن نحلل البيانات بدون أي افرتاضات بش��أن ما ميكن أن يظهره التحليل لنا.  

وميكنن��ا أن نرمي األرقام يف أكرب تجميعات اإلحصاء التي ش��هدها العامل يوماً، وأن 

ن��دع الخوارزمي��ات اإلحصائية تجد األمناط إذا كان العلم ال يس��تطيع إيجاد هذه 

األمن��اط...  فاالرتباط يحل محل الس��ببية، وميكن للعلم أن يتق��دم ويتطور حتى 

بدون النامذج املرتابطة أو النظريات املوحدة، أو أي تفس��ري آيل عىل اإلطالق.  لذا، 

ال يوجد أي سبب للتعلق بالطرق القدمية.  
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وعىل نحو مش��ابه، أكد )Prensky )2009 عىل أنه "مل يعد يتعني عىل العلامء اآلن القيام 

بتخمينات تنم عن الثقافة، أو أن يقوموا بتأسيس افرتاضات ومناذج، ويختربوا هذه االفرتاضات 

وتلك الن��امذج من خالل التجارب واألمثلة املعتمدة عىل البيان��ات.  فبدالً من ذلك، ميكنهم 

التنقي��ب يف املجموع��ة الكاملة من البيانات بحث��اً عن األمناط التي ُتظه��ر التأثريات وُتقدم 

النتائ��ج العلمية بدون إجراء أي تجريب إض��ايف".  ومن ثم فلقد أكدت )Dyche )2012 أن: 

"التنقيب يف البيانات الكبرية يكش��ف العالقات واألمناط التي مل نكن نعرفها يك نبحث عنها".  

واستمرت يف االدعاء قائلًة: "هذه األمناط محددة للغاية وتبدو وكأنه تم التحكم يف تحديدها 

من خالل االفرتاضات".  وباملثل، أكد )Steadman )2013، عىل ما ييل:

ُيتيح منهج البيانات الكبرية تجاه جمع املعلومات املبني عىل املعرفة للمحليني 

الحصول عىل القرار الكامل فيام يتعلق بالش��ئون عاملية النطاق.  فال يتم فقد أي 

يشء عن��د النظ��ر عن قرب بالغ إىل جزء واحد محدد من البيانات؛ وال يتم فقد أي 

يشء عند محاولة الحصول عىل منظور واسع للغاية بشأن موقف حيث تم فقدان 

التفاصي��ل الدقيق��ة.  فالخوارزميات تجد األمناط يف ح��ني أن االفرتاضات تتبع من 

البيانات، وال يجب عىل املحلل أن يزعج نفس��ه حتى بطرح افرتاض بعد اآلن.  لقد 

تح��ول دورها من دور اس��تباقي إىل دور تفاعيل، حي��ث إن الخوارزميات هي من 

تقوم بالعمل الس��ياقي...  فالخوارزميات س��تقوم بتحديد األمناط ثم تقوم بوضع 

النظري��ات، ولذا فهناك حاجة متناقصة للقلق بش��أن وضع اف��رتاض يف البداية ثم 

اختبار هذا االفرتاض من خالل عينة من البيانات.

وبعبارة أخرى، فبدالً من اختبار إذا ما كانت بعض األمناط املفرتضة املعينة أو العالقات 

توج��د داخل مجموعة بيانات، فإن الخوارزمي��ات مصممة للعمل عىل البيانات الكبرية من 

أجل اكتش��اف ارتباطات ذات داللة بني البيانات دون أن يتم توجيهها من قبل االفرتاضات.  

وكام قال )Croll )2012:56: "يف النموذج القديم املتس��م بندرة البيانات، كان يتعني علينا 

أن نقرر ما الذي ينبغي جمعه أوالً ثم نقوم بجمعه.  أما مع النموذج الجديد املتسم بوفرة 

البيانات، فنحن نقوم بالجمع أوالً ثم نسأل األسئلة الحقاً".
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إن األمثلة املس��تخدمة يف توضيح مثل هذا املوقف عادّة ما تكون نابعة من التس��ويق 

والتجزئة.  فعىل سبيل املثال، وصف )Dyche )2012 حالة سلسة تجزئة حيث قام بتحليل 

صفق��ات الرشاء ملدة اثني عرش عاماً من أجل مالحظة العالقات املحتملة غري امللحوظة بني 

املنتجات التي انتهى بها األمر يف سلة املشرتيات للمتسوقني.  وقد أدى اكتشاف االرتباطات 

بني البن��ود املعينة إىل تعيني األماكن املالمئة للمنتج الجدي��د وإجراء بعض التعديالت عىل 

إدارة مساحة األرفف مع زيادة تبلغ 16٪ يف اإليرادات لكل حقيبة تسوق يف الشهر التجريبي 

األول.  مل تكن هناك أي افرتاضات بأن املنتج )س( عىل س��بيل املثال غالباً ما يتم رشاؤه مع 

املنتج )ص( والتي تم اختبارها فيام بعد.  لقد تم بكل بساطة طرح بعض التساؤالت بشأن 

البيانات من أجل اكتش��اف ماهية العالقات املوجودة التي مل يكن من املمكن مالحظتها يف 

السابق.  وباملثل، فإن نظام التوصيات يف موقع أمازون يقدم اقرتاحات بشأن منتجات أخرى 

من املمكن أن يكون املتس��وق مهتاًم بها دون معرف��ة أي يشء عن ثقافة أو تقاليد الكتب 

والقراءة لذلك املتس��وق، فهذا النظام يحدد، ببس��اطة، أمناط الرشاء عرب العمالء، وذلك من 

أجل تحديد ما إذا كان الش��خص )س( يحب الكتاب )ص(، فمن املحتمل أنه س��وف يحب 

الكتاب )ز( وذلك بالنظر إىل األمناط االستهالكية له ولآلخرين.

ويزعم Dyche أن هذا املنهج املفتوح لالكتش��اف، بدالً من أن يكون موجًها، ُيعد أكرث 

احتاملية لكش��ف األمناط الضمنية غري املعروفة، وذلك فيام يتعلق بس��لوكيات املستهلك، 

والعالق��ة ب��ني املنتجات، واملخاطر املالية، والتي ميكن االس��تفادة منها الحقاً.  ويف حني أن 

من املمكن أن يكون من املفضل توضيح أي ارتباطات موجودة داخل البيانات وما السبب 

يف كون هذه االرتباطات ذات داللة، فإن مثل هذا التفس��ري ُيعد غري رضوري بش��كل كبري، 

فامله��م هو معرفة أنه يفعل ذل��ك.  ومن ثم فلقد ادع��ى )2013: 90( Siegel، )هذا هو 

تأكيدي( فيام يتعلق بالتحليالت التنبئية: "نحن يف العادة ال نعرف عن الس��ببية، ونحن يف 

الغالب ال نهتم بذلك بالرضورة...  إن الهدف يركز بش��كل كبري عىل التنبؤ أكرث من تركيزه 

عىل فهم العامل...  إنه بحاجة إىل أن ينجح فحس��ب؛ إن التنبؤ يفوق التفسري".  وكام ادعى 

)2011: 33( Weinberger فيام يتعلق بُهنش )Hunch(، وهو موقع ش��بيك يقوم بتقديم 

توصي��ات بن��اء عىل اإلجابات عن األس��ئلة التي يبدو أنها ال ترتبط ارتباطاً وثيقاً باألس��ئلة 

األصلية التي تم توجيهها:
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إن التحلي��ل ال يدعم النظري��ة وهو ال يقدم أي نظري��ة.  ال توجد لدى موقع 

ُهن��ش )Hunch( أي فك��رة مل أن الناس الذين، عىل س��بيل املثال، يفضلون ارتداء 

صندل عىل الش��اطئ والذين مل يقوموا بنفح الهندباء )نبته بريه( يف العام املايض، 

رمب��ا يحبون هذه األفالم األربعة )التي تم اقرتاحها لهم(.  فاملوقع مل يكن لديه أي 

افرتاض، ومل يكن لديه أي تخمني.  كل ما كان لديه ارتباط إحصايئ فحسب.  

إن بع��ض برام��ج تحليالت البيان��ات يتم بيعها م��ن أجل هذا التص��ور بالضبط، فعىل 

س��بيل املثال، فإن البعض يدعي أن برنامج التنقيب عن البيانات والعرض البرصي آياسداي 

)Ayasdi(، لدي��ه القدرة عىل اكتش��اف الرؤى بش��كل آيل بغض النظر ع��ن التعقيد ودون 

توجيه أي أس��ئلة.  وميكن لعمالء آياس��داي أن يتعلموا أخرياً اإلجابات عن األس��ئلة التي مل 

يكونوا يعرفون أن يسألوها يف املقام األول.  ولعرض األمر بصورة مبسطة، فإن آياسداي هو 

»رسنديبية رقمية« مبعنى أن آياس��داي لديه القدرة عىل اكتش��اف األشياء املفيدة مصادفة 

)من أسطورة أمراء رسنديب الثالثة()Clark 2013(.  وعالوّة عىل ذلك، فهناك من يدعي أن 

آياس��داي أزال بش��كل كيل دور العنرص البرشي يف عملية التنقيب عن البيانات – ومن ثم، 

فلقد أزال جميع التحيزات البرشية املتضمنة معه.  وبدالً من انتظار أن يتم توجيه س��ؤال 

إليه، أو أن يتم توجيهه إىل روابط بيانات موجودة معينة، فإن النظام س��وف يقوم وبدون 

  .)Clark 2013( توجيه باكتشاف األمناط التي رمبا مل يفكر املتحكم البرشي أن يبحث عنها

إن هن��اك مجموعة قوي��ة وجذابة من األفكار التي تعمل يف مثل هذه املجادالت والتي 

تجري عىل نحو متضاد مع املنهج االستداليل املسيطر واملهيمن داخل العلوم الحديثة.  أوالً: 

أنه ميكن للبيانات الكبرية أن تلتقط املجال بالكامل وأن تقدم قراراً كاماًل.  ثانياً: أنه ال توجد 

هن��اك حاجة للنظرية، أو النامذج، أو االفرتاضات االس��تنباطية.  ثالثاً: أنه من خالل تطبيق 

تحلي��الت البيان��ات بدون دراية ميك��ن للبيانات أن تتحدث عن نفس��ها وهي متحررة من 

الصياغة واالنحي��از البرشيني، وأن أي أمناط أو عالقات داخل البيانات الكبرية تكون صادقة 

وهادفة بشكل أصيل.  رابعاً: أن املعنى يتجاوز السياق أو املعرفة املرتبطة باملجال.

فهذه األمور تعمل س��وياً ليك تشري إىل أن هناك أسلوًبا جديًدا يف العلوم يتم تأسيسه، 

وهو األس��لوب الذي تك��ون فيه طريقة العمل اس��تقرائية بطبيعته��ا، ومبثل هذا ادعى 
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)Gannon and Reid )2009 أن "التواف��ر الجاه��ز يف البيان��ات املتعددة يحول املناهج 

العلمية من الطريقة العلمية التقليدية التي تقودها االفرتاضات إىل العلوم املعتمدة عىل 

االستكش��اف".  وباملثل، يق��رتح )Weinberger )2011: 127 أن الهدف التقليدي للعلوم 

املتمثل يف تكوين النظريات التي تدعمها الحقائق وتفرس الحقائق يف الوقت ذاته يتحول 

يف الوق��ت الراه��ن إىل "تقديم من��اذج معقدة تفرس العالقات املعق��دة" حيث "يف بعض 

الحاالت يكون من املس��تحيل كش��ف الس��بب وراء عمل تأثريات معينة، وبدالً من ذلك، 

هن��اك ارتب��اط قوي مالحظ بني املحاكاة والعامل الحقيقي وال��ذي مينح الثقة بأن املحاكاة 

األخرى س��وف تقدم نتائ��ج موثوقة".  وقد س��تخدم Weinberger املثال املتعلق بوضع 

عمود عىل بعد مرت واحد أمام أحد األبواب يف برنامج محاكاة لتدفق خروج الناس يف حال 

اإلخالء والذي أدى إىل تدفق أفضل، ولكن دون وجود أي تفس��ري من النموذج للسبب الذي 

يجعل العمود يفعل ذلك.  واقرتح، بطرق أخرى متعددة، أننا لسنا بحاجة ألن نعرف السبب، 

وإمنا نحتاج ألن نعرف أن العمود يفعل ذلك وأن تطبيق الفكرة س��وف يس��اعد عىل إنقاذ 

حياة الناس، وقد أنتج هذا ل� )Andrejevic )2013: 26 حالة تسمى "املعرفة بدون الفهم".

:)The Fallacies of Empiricism( مغالطات الفلسفة التجريبية
ال يوجد هناك أي ش��ك بأن البيانات الكبرية لديها، وس��وف يكون لديها بشكل متزايد، 

تأثري عىل كيفية مامرسة وفهم العلوم.  وعىل الرغم من ذلك، فإن رؤية الفلسفة التجريبية 

بش��أن كيفية تكون هذا العلم الجديد تعتمد ع��ىل التفكري املغالط – جميع األفكار األربع 

التي تعزز تش��كيلها مش��كوك فيها.  فلرمب��ا تكون هذه األفكار جاذبة بش��كل كبري، ولكن 

التدقيق النقدي والفلس��في يكش��ف مش��اكل خطرية مع كل فرضية.  إن من املهم أن يتم 

التحق��ق من كل فكرة، كل بدروه��ا، قبل صياغة رؤية بديلة للعلم ال��ذي تقوده البيانات 

والذي ميزج بني سامت اإلبعاد، واالستقراء، واالستنتاج.

أواًل:  ميك��ن للبيان��ات الكبرية أن تلتق��ط املجال بالكامل وأن تقدم ق��راراً كاماًل.  حيث إن 

البيان��ات الكبرية تكافح من أجل الش��مولية، فمنارصوها يدعون أنه من املمكن رؤية كل يشء 

داخل املجال )عىل سبيل املثال جميع األنشطة عىل موقع تويرت، أو جميع عمليات الرشاء داخل 

سالس��ل املتاجر الكبرية(، وأنه من املمكن أن نفهم بش��كل كامل ما ن��راه )Vis 2013(.  وعىل 
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الرغم من ذلك، وكام ناقشنا يف الفصول 1 و2 و9، فإن البيانات الكبرية رمبا تسعى إىل أن تكون 

شمولية، ولكنها تشكل كاًل من التمثيل والعينة.  فالواقع، أن جميع البيانات تقدم رؤى برصية 

قليل��ة للعامل، وليس رؤى ش��املة: أي رؤى من وجهات نظر معينة� باس��تخدام أدوات معينة، 

  .)Haraway 1991; Amin and Thrift 2002( وذلك بدالً من رؤى برصية ش��املة ال تخط��ئ

وع��الوّة ع��ىل ذلك، فإن املجاالت تتطور وتتغ��ري، ومن ثم فإن البيانات الكب��رية ليس بإمكانها 

الوص��ول إىل كل م��كان، وذلك يرجع من ناحية إىل أن البيان��ات الكبرية ال ميكنها اإلملام بجميع 

األماك��ن واألزمن��ة، ومن ناحية أخرى؛ فإن الكثري من األماك��ن واألزمنة الجديدة تبقى ليك يتم 

اخرتاعها )Amin and Thrift 2002: 128(.  وعىل هذا النحو، تشكل البيانات الكبرية "سلسلة 

من األوامر الجزئية والكليات املتمركزة، مع مقدرتها عىل التحديق يف بعض االتجاهات دوناً عن 

 Vis( ومن ثم فلقد اس��تنتج ،)Amin and Thrift 2002: 92 واملقتبس يف Latour( "األخ��رى

2013(: "أنه من املهم أن نتذكر أن ما نراه تتم صياغته من قبل ما نحن قادرون عىل رؤيته أو 

يف الواقع ما نريد رؤيته من خالل إطار عمل فكري محدد".

ثانياً:  أنه ال توجد هناك حاجة للنظرية، أو النامذج، أو االفرتاضات االستنباطية.  االفرتاض 

هن��ا هو أن تكوين البيانات وتحليالت البيانات واللذان يعززان اس��تخدام البيانات الكبرية 

يبدو أنهام يأتيان من ال يشء، وأنهام بش��كل ما متحرران من "القوة التنظيمية للفلس��فة" 

)Berry 2011: 8(.  فاألنظم��ة املتناقضة ُتصمم من أجل التقاط أنواع معينة من البيانات، 

وغالب��اً ما يحصل ذلك من أجل أغراض محددة للغاية، وأن التحليالت والخوارزميات اللتني 

تدعامن البيانات الكبرية تعتمدان عىل االستدالل العلمي وأنه تم صقلها من خالل االختبار 

العلم��ي.  فالعديد من األفكار املس��تخدمة يف تصميم نظم البيانات الكبرية مس��تمدة من 

األدبيات العلمية واس��عة النط��اق والتجارب واملعارف لهؤالء الذي��ن يعملون عىل النظام.  

إن هناك الكثري من الوقت املس��تنفد يف اختيار واختبار طرق متعددة لتحديد واس��تخالص 

القيم��ة من البيان��ات املنَتجة، وتقيي��م النتائج وتطويع التحلي��الت.  وهناك جدول أعامل 

يقود مثل هذا العمل وذلك فيام يتعلق مباهية النتائج املرجوة )زيادة دوران رأس املال أو 

األرباح، أو فهم نظام معني، إلخ(، والذي يستفيد من النظريات املربهنة، وذلك فيام يتعلق 

مباهي��ة الطرق امللحوظة لتحقي��ق مثل هذه التأثريات، وما إذا كان��ت مثل هذه التأثريات 

تحدث يف الواقع ثم يتم اختبارها بعد ذلك.
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وكام أش��ار )Leonelli )2012، فإن اإلس��رتاتيجية االس��تقرائية لتحدي��د األمناط داخل 

البيان��ات عادّة ما يقودها االس��تدالل العلم��ي، وهي ال تحدث فراًغا علمًي��ا.  أو، كام ذكر 

)Quintero )2012، "ال ميكن تقديم التفس��ريات ببساطة من التحليالت اإلحصائية، وذلك 

دون الحاجة إىل نظرية س��ابقة من نوع ما".  وقد أتبع ذلك قائاًل: "كونك منقاداً بالبيانات 

يعد أمراً مفيداً فحسب إذا كان لديك نظرية قوية ميكنك من خاللها أن تستمر يف طريقك، 

إن أي يشء آخر سوف يرتكك متجهاً إىل منحدر دون أن تراه".  فالواقع، أن كاًل من االستدالل 

االس��تنتاجي واالس��تقرايئ يتم تش��كيلهام دوماً بشكل استطرادي وال ينش��أ أحدهام من ال 

يشء.  وم��ن ثم فق��د اق��رتح )1979( Popper، مقتبس م��ن )Callebaut )2012: 74 أن 

جمي��ع العلوم تطبق منهج األضواء الكاش��فة عىل االكتش��اف العلم��ي، حيث يكون تركيز 

الض��وء منقاداً من خالل النتائج الس��ابقة والنظريات والتدريب، وكذلك من خالل التخمني 

املؤس��س عىل التجارب واملعارف.  إن األمر ذاته ينطبق ع��ىل أمازون )Amazon( وُهنش 

)Hunch(، وآياس��داي )Ayasdi(، وجوج��ل )Google(.  فالكيفية التي اعتمد عليها أمازن 

يف بن��اء نظام التوصيات عىل االس��تدالل املنطقي، كانت ُمعززة من خالل منوذج إرش��ادي 

يرافق��ه اختبار تجريبي تم تصميمه من أجل تحس��ني أداء الخوارزميات التي يس��تخدمها.  

وباملثل، فإن جوجل يقوم ببحوث وتطوير واس��ع النطاق، وهو يعمل بالرشاكة مع العلامء 

ويش��رتي املعرفة العلمية، س��واء تم هذا من خالل متويل البحوث داخل الجامعات أو من 

خ��الل رشاء املعرفات اإللكرتونية للرشكات األخرى، وذلك من أجل تنقية وتوس��يع املنفعة 

بشأن كيفية تنظيمه، وتقدميه، واستخالصه للقيمة من البيانات.  ونتيجة لذلك، فإذا وجدت 

الخوارزميات اإلحصائية أمناطاً يف البيانات، فإن ذلك يعود إىل أنه تم استخدام علم التعرف 

عىل األمناط، جنباً إىل جنب مع املعرفة الخاصة باملجال.

ثالثاً:  ميكن للبيانات أن تتحدث عن نفسها وهي متحررة من الصياغة واالنحياز البرشيني.  

إن املفهوم القائل بأن إنتاج املعرفة من البيانات الكبرية يحدث بش��كل غري مرتبط بالعلم، 

هو عىل عالقة بالفكرة القائلة بأن تحليالت البيانات الكبرية مُتكن البيانات من التحدث عن 

نفس��ها، وهي غري مثقلة بالس��ياقية أو أهواء التوضيح البرشي.  فليس فقط إنتاج البيانات 

هو ما يتم بش��كل افرتايض ومتحرر من النظرية، فحتى تفس��ري ومعاين تلك البيانات ميكن 

بطريقة مشابهة أن يحدث يف فراغ علمي، فمثل هذا املفهوم ُيعد سمة من سامت التفكري 
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التجريبي، وهو أنه عندما يتم تقديم وتحليل البيانات بطريقة مالمئة، فإن البيانات، بنفسها 

ومن نفسها، تشكل دلياًل ملحاً يرتبط بظاهرة أو عملية معينة، بدالً من تفسريها.  ويف حالة 

البيان��ات الكبرية، فإن حجم البيانات يضي��ف إىل أهمية الدليل.  فهذا "التقديس" للبيانات 

ميك��ن أن ي��ؤدي، كام ادعى )Jenkins )2013، إىل حتمية البيانات يف املناقش��ات التي تتم 

م��ن أجل البيانات الكبرية.  وهذا يعن��ي أن البيانات تتفوق عىل النظرية، وأن البيانات أمر 

حقيقي، يف حني أن النظرية ليست حقيقية )Hales 2013(، وأن البيانات تقول الحقيقة يف 

ح��ني أن النظرية مجرد تلفيق.  وهنا، يوج��د ثالث قضايا يتعني التفكري فيها: القضية األوىل 

ه��ي افرتاض أن البيانات موضوعية، ومحايدة، ومتحررة من التحيز البرشي.  القضية الثانية 

أن األمناط والعالقات داخل البيانات الكبرية هادفة وصادقة بشكل متأصل.  القضية الثالثة 

أن تفسري مثل تلك األمناط والعالقات يفتقر إىل أي نوع من الوضعية واملوقعية.  

وكام ناقش��نا يف الفصل األول، فإن البيانات ليست ببس��اطة عنارص محايدة أو طبيعية 

بحي��ث يتم فصلها عن الع��امل بطرق محايدة وموضوعية، وميكن قبولها بالقيمة االس��مية.  

فالبيانات ال توجد قبل تكوينها وال تنشأ من أي يشء.  ولكن األحرى، أن البيانات يتم إنشاؤها 

داخل مجاميع البيانات املعقدة التي تشكل تركيبها بشكل فعال، وال ميكن للبيانات يف هذه 

الحالة التحدث عن نفس��ها، ولكنها عىل الدوام تتحدث، بشكل متأصل، من وضعية معينة 

)Crawford 2013(.  وعالوّة عىل ذلك، فإن ادعاء )Anderson )2008 بأن االرتباط يفوق 

الس��ببية يشري إىل أن األمناط املوجودة داخل مجموعة البيانات ذات معنى بشكل متأصل.  

وه��ذا افرتاض يعرف جميع اإلحصائي��ون املدربون أنه خطر وغري صحيح.  فاالرتباطات بني 

املتغريات داخل مجموعة البيانات ميكن أن تكون عش��وائية بطبيعتها ويوجد بينها ارتباط 

عريض قليل، أو ال يوجد هذا االرتباط عىل اإلطالق )انظر الفصل التاس��ع(.  إن تفس��ري أي 

ارتب��اط ع��ىل أنه ذو مغزى رمبا يؤدي يف هذه الحالة إىل مغالطات بيئية خطرية.  وميكن أن 

يتفاق��م هذا األمر يف حالة البيانات الكبرية، وذلك يرج��ع إىل كون املوقف التجريبي يظهر 

وكأنه يعزز مامرسة تجريف البيانات – البحث عن أي ارتباط – ومن ثم يزيد من احتاملية 

اكتش��اف ارتباطات عش��وائية.  وعىل الرغ��م من ذلك، ففي ح��ني أن التعرف عىل األمناط 

رمبا يحدد عالقات ش��يقة محتملة، إال أن صحة هذا األمر تس��تلزم اختباره عىل مجموعات 

بيان��ات أخ��رى وذلك من أجل التأكد م��ن مصداقيتها وصحتها.  وبعب��ارة أخرى، يتعني أن 
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تشكل العالقات أساس االفرتاضات التي يتم اختبارها عىل نطاق أوسع، والتي تستخدم بعد 

ذلك من أجل بناء وصقل النظرية التي تفرسها، ومن ثم فإن االرتباطات ال تفوق الس��ببية، 

ولكنها باألحرى يجب أن تش��كل أس��اس بحوث إضافية من أج��ل معرفة ما إذا كانت مثل 

هذه االرتباطات دالة عىل السببية، ويف هذه الحالة فقط ميكننا أن ندرك مدى مغزى أسباب 

االرتباط.

ويف حني أن الفكرة القائلة بأن البيانات تتحدث عن نفسها وهي متحررة من التحيزات 

أو أن الصياغة رمبا تبدو وكأنها فكرة جاذبة، إال أن الواقع مختلف إىل حد ما.  فبحسب ما 

أشار )Gould )1981: 166، فإن "البيانات غري الحية ال ميكنها أبداً أن تتحدث عن نفسها، 

ونحن دوماً نحاول أن نوجه بعض إطار العمل املفاهيمي، سواٌء كان بديهياً ومشكاًل بصورة 

س��يئة، أم مركًبا بشكل محكم ومنهجي، نحو مهمة االس��تقصاء، والتحليل، والتفسري".  إن 

فه��م البيانات دوماً مؤطر؛ ويتم فحصها من خالل منظور معني يصوغ كيف تتم ترجمتها، 

وحتى لو كانت العملية مؤمتتة بطريقة ما، فإن الخوارزميات املستخدمة ملعالجة البيانات 

ع��ادّة ما تكون متش��بعة بقيم معينة وتكون مقرتنة بالس��ياق داخ��ل منهج علمي معني.  

وك��ام أوض��ح )Hales )2013: فإن "أي اختب��ار إحصايئ أو خوارزمية تعل��م آيل تعرب عن 

منظ��ور ماهية النمط أو النظام...  فأحد الخوارزميات س��وف تج��د منطاً ما، يف حني تجد 

خوارزمية أخرى ش��يئاً آخر".  فإذا ترجم ذاك ش��خص ما، فسيكون من املحتم أن يستفيد 

م��ن معرفته، ومهاراته، وحدس��ه املرتاكم من أجل تنقي��ة رؤاه، حتى يقوم محلل مختلف 

بطرح نتائج مختلفة من نفس التحليالت.  فالفهم أو التفس��ري يتشكل يف العادة من خالل 

أعني املشاهدين بغض النظر عن ادعائهم أنهم محايدون أو متحررون من القيمة الناتجة، 

وعالوّة عىل ذلك، فإن التفسريات ليست ثابتة، فهي تتغري كلام تعرضت إىل معارف جديدة 

من خالل بحوث، أو مناقش��ات، أو مجادالت إضافية.  وعىل هذا، فإن البيانات ال تتحدث 

عن نفسها أبداً، وكام ادعى )Silver )2012: 9: "نحن نتحدث بالنيابة عن البيانات".

رابع��اً: املعنى يتجاوز الس��ياق أو املعرفة املرتبطة باملجال.  إن م��ن الجوانب املرتبطة 

بالفكرة القائلة بأن البيانات تتحدث عن نفس��ها املفهوم القائل بأن تفسري البيانات الكبرية 

ال يتطلب معرفة س��ياقية أو مرتبطة مبجال معني.  وبدالً من ذلك، فاملهم هو املقدرة عىل 
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توضي��ح املعنى داخل البيانات، فبس��بب أن البيانات من املفرتض أن تتحدث عن نفس��ها، 

ميكن ألي ش��خص ذو فهم معقول باإلحصاء أن يكون قادراً عىل تفسريها.  إن هناك شكوًكا 

قليل��ة فيام يتعلق بأن علامء البيانات والحاس��ب والعل��امء اآلخرين يتحركون داخل نطاق 

تخصص��ات بعضهم البعض مع انتش��ار البنى التحتية للبيانات والحوس��بة.  ويف الكثري من 

الحاالت، فإنهم ال يقدمون أدوات جديدة فحس��ب، ولكنهم يش��رتكون بفعالية يف تفس��ري 

البيانات.  ومع ذلك، فإن هؤالء العلامء لديهم القليل من الفهم املعمق يف املجال املناط بهم 

وكذلك بالنظريات التجريبية املتعمقة واملعارف التي تم تأسيس��ها عرب فرتات زمنية طويلة.  

فعىل س��بيل املثال، فيام يتعلق بالعلوم االجتامعية واإلنس��انية، فإن األساليب الجديدة من 

التحلي��الت والبنى التحتية للبيانات توجه من قبل علامء الحاس��ب والفيزياء.  ويف الغالب 

تجعل النتائج أولئك املترشبني لوجهة النظر التخصصية يستسلمون وينقادون لهذه النتائج.

ولتوضيح هذا الجانب، فإن املجال الناش��ئ للفيزياء االجتامعية، والذي من خالله يقوم 

الفيزيائيون وآخرون باتخاذ قرارات بشأن العمليات االجتامعية واملكانية بناّء عىل تحليالت 

البيان��ات الكب��رية، وخاصّة تل��ك املتعلقة باملدن والقوان��ني املفرتضة التي تع��زز صياغتها 

ووظائفه��ا )Bettencourt et al.  2007;Lehrer 2010; Lohr 2013(، غالب��اً م��ا يتجاهل 

ع��ن عمد ثقافة علم االجتامع املمتد لقرنني من الزمان، ويش��مل ذل��ك تجاهل التحليالت 

الكمي��ة والنامذج املبنية ملا يقارب قرناً من الزمان.  والنتيجة هي تحليل املدن الذي يكون 

اختزالياً إىل حد كبري، ونفعياً ويتجاهل تأثريات الثقافة، والسياس��ة، والحوكمة، ورأس املال، 

وتقاليد ثرية من العمل الذي س��عى نحو فه��م كيفية عمل املدن من النواحي االجتامعية، 

والثقافية، والسياسية، واالقتصادية والنتيجة إعادة إنتاج األنواع ذاتها من أوجه القصور التي 

 Kitchin 2914;( أوجدتها العلوم االجتامعية الكمية / الوضعية يف منتصف القرن العرشين

Mattern 2013(.  وه��ذا أيًض��ا يتعدى ح��دود التقاليد املتنوعة والرثية لإلرث الفلس��في 

ويعمل عىل تعزيز املناهج الفلسفية التجريبية والوضعية بصفتها أفضل وسيلة لفهم املدن 

مع أنه من املحتمل أال يتفق مع هذه الرؤية النظرية إال القليل جداً من العلوم االجتامعية 

.)Kitchin 2013( التي تلت عرص الفلسفة الوضعية
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إن هناك مجموعة متش��ابهة م��ن املخاوف لدى أولئك العامل��ني يف مجال العلوم.  

فق��د أش��ار )Strasser )2012 عىل س��بيل املثال، إىل أنه يف العل��وم البيولوجية، ادعى 

متخصص��و املعلوماتية الحيوية الذين لديهم أس��لوب معني وضي��ق للغاية لفهم علم 

األحياء، أن األرض كان يسكنها يف السابق األطباء الرسيريون وعلامء األحياء التجريبيون 

والجزيئيون.  وأشار إىل أن: "تحويل التحليل إىل البيانات الرقمية...  ُيفسح املجال أمام 

األسئلة املعرفية كتلك املتعلقة مبن ميلك الرشعية ليكون منتجاً للمعرفة– املهتم باآلثار 

)أو الطبي��ب الرسي��ري أو عامل البيولوجيا الجزيئية( أو اإلحص��ايئ الذي يحلل البيانات 

ويقدم املحاكاة أو النموذج )2012: 7(.  ومن ثم فإن بعض علامء البيانات بدون ش��ك 

يتجاهلون مالحظات )Porway )2013، وهي:

بدون توافر خرباء يف موضوع البحث من أجل توضيح املش��اكل مسبقاً، فسوف 

نحصل عىل نتائج ضعيفة...  وبدون ش��ك فإن هن��اك حاجة إىل خرباء يف موضوع 

البحث من أجل تقييم نتائج العمل وخاصّة عندما يتعامل الفرد مع بيانات حساسة 

عن الس��لوك البرشي.  وبوصفنا علامء بيانات، فنحن مؤهلون بشكل جيد للتعامل 

مع "ماذا" فيام يتعلق بالبيانات، ولكن ال يجب علينا إال فيام ندر التعامل مع سؤال 

"ملاذا" فيام يتعلق باملوضوعات التي ال نكون خرباء فيها.  

وكام أش��ار Porway، ف��إن املطلوب بالفعل هو أن يعمل عل��امء البيانات وخرباء 

النطاق مع بعضهم البعض من أجل التأكد من أن تحليالت البيانات املستخدمة مفهومة 

وأن النتائج من مثل هذه التحليالت يتم تفس��ريها بعقالنية وس��ياقية.  وباملثل، يدعو 

)Lazer et al. )2009: 10 – 11 إىل التعاون بني علامء االجتامع الضالعني إحصائياً وبني 

علامء الحاس��ب الضالعني حاس��وبياً، )2009: 10 – 11(، وفيام يتعلق باألعامل، ادعى 

)Minelli et al. )2013 أن ف��رق عل��امء البيانات ينبغي أن يعملوا مع خرباء عمليات 

األعامل من أجل االستفادة من الرؤى املناسبة )انظر أيًضا الجدول 9-1(.  

:)Data-driven Science( العلم الُمقاد بالبيانات
يسعى العلم املقاد بالبيانات، بدالً من كونه متجذراً يف الفلسفة التجريبية، إىل التمسك 

مبعتق��دات الطريق��ة العلمي��ة، ولكنه أكرث انفتاحاً الس��تخدام مزيج مختل��ط من املناهج 
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االس��تداللية، واالستقرائية، واالس��تنتاجية، من أجل تطوير فهم الظاهرة.  وهذا يختلف عن 

التصميم االستداليل التجريبي التقليدي يف أنه يسعى إىل طرح افرتاضات ورؤى يتم توليدها 

م��ن البيانات بدالً م��ن توليدها م��ن النظري��ات )Kelling et al.  2009: 613(.  وبعبارة 

أخرى، فهو يس��عى إىل دمج أس��لوب من االس��تقراء يف تصميم البحوث، وذلك عىل الرغم 

من أن الرشح من خالل االس��تقراء ليس هو الغاية املس��تهدفة )كام هي الحال مع املناهج 

التجريبية(.  وبدالً من ذلك، فهو يش��كل أس��لوباً جديداً من أساليب توليد الفرضيات قبل 

اس��تخدام املنهج االس��تنتاجي.  وال تنشأ عملية االس��تقراء من ال يشء، ولكنها تقع وتقرتن 

بسياق نطاق نظري متطور للغاية.  ومن ثم، فإن اإلسرتاتيجية املعرفية املتبناة داخل العلم 

املقاد بالبيانات هي اس��تخدام أساليب موجهة الكتش��اف املعرفة من أجل تحديد األسئلة 

)االفرتاضات( املحتملة الجديرة باختبارات وبحوث إضافية.

فالعملي��ة يتم توجيهها من ناحية أن النظرية الحالية تس��تخدم من أجل توجيه عملية 

اكتشاف املعرفة، وذلك بدالً من أن نأمل ببساطة أن نحدد جميع العالقات داخل مجموعة 

البيان��ات وأن نف��رتض أنها ذات معن��ى بطريقة أو بأخ��رى.  ومن ثم ف��إن كيفية تكوين 

البيان��ات أو إع��ادة تحديد الغرض منه��ا تقوده افرتاضات معينة تعززه��ا خربات ومعارف 

عملي��ة ونظرية، مثل ما إذا كانت التقنيات وإعدادها س��وف تلتق��ط أو تنتج مواد بحثية 

مفيدة ومالمئة.  فبدالً من إنتاج البيانات بأي وس��يلة ممكنة، وذلك باس��تخدام أي نوع من 

التقني��ات املتاح��ة أو أي نوع من أطر التمثيل، يتم التفكري بعناية يف إس��رتاتيجيات تكوين 

البيانات وإعادة توظيفها، مع اتخاذ قرارات إسرتاتيجية من شأنها أن تؤدي إىل أنواع معينة 

من البيانات.  وعىل نحو مش��ابه، يتم توجيه كيفي��ة معالجة وإدارة وتحليل هذه البيانات 

من خالل االفرتاضات املتعلقة مباهية األس��اليب التي رمبا توف��ر رؤى هادفة.  فالبيانات ال 

ميكن إخضاعها ألي صياغة وجودية ممكنة، وال ميكن إخضاعها كذلك ألي نوع من أساليب 

التنقي��ب عن البيانات، عىل أمل أنها رمبا تكش��ف بعض الحقائق املخفية.  وبدالً من ذلك، 

يتم اتخاذ القرارات املبنية عىل النظرية بشأن الطريقة األمثل للتعامل مع مجموعة البيانات 

حتى ميكنها أن تكش��ف املعلومات التي رمبا تحم��ل فائدة محتملة وتكون جديرة ببحوث 

إضافية.  وبدالً من اختبار صحة أي عالقة يتم كشفها، فإن االهتامم يرتكز عىل تلك العالقات 

-بناّء عىل بعض املعايري – التي يبدو أنها تؤدي إىل املس��ار الصحيح أو من املحتمل بش��كل 
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أك��رب أن تؤدي إىل املس��ار الصحي��ح.  ويف الواقع، فإن الكثري من العالق��ات املفرتضة داخل 

مجموعات البيانات ميكن تنحيتها عىل أنها تافهة أو س��خيفة من قبل متخصيص املجال، يف 

.)H.J.  Miller 2010( ًحني يتم وسم البعض اآلخر عىل أنها تستحق اهتامماً إضافيا

إن مثل عملية اتخاذ القرار هذه فيام يتعلق بطرق توليد البيانات والتحليل تعتمد عىل 

التفكري االس��تداليل.  واالستدالل هو وسيلة لالس��تنتاج والتفكري املنطقي تم وضعه بواسطة 

C.S.  Peirce )1839 – 1914( )H.J.  Miller 2010(.  ويهدف االستدالل إىل خامتة تكون 

ذات معنى منطقي ومعقول، ولكنها ليس��ت حاس��مة يف ادعاءاتها.  فعىل س��بيل املثال، ال 

توجد أي محاولة الس��تنتاج ما هي أفضل طريقة لتوليد البيانات، ولكن ميكن بدالً من ذلك 

تحدي��د طريقة ذات معنى منطقي بالنظ��ر إىل ما هو معروف بالفعل عن إنتاج مثل هذه 

البيانات.  ويس��تخدم االستدالل بشكل شائع يف العلوم وخاصّة يف تشكيل االفرتاضات، عىل 

الرغم من أن مثل هذا االس��تخدام غري معرتف به عىل نطاق واس��ع.  ولذا، فإن أي عالقات 

يتم كش��فها داخل البيانات ال تنش��أ من ال يشء، وال تتحدث عن نفسها ببساطة كذلك.  إن 

عملية االستقراء – للرؤى الناشئة من البيانات – تتم صياغتها بشكل سياقي.  وهذه الرؤى 

ليس��ت نهاية مطاف االس��تقصاء، إذ يتم ترتيبها وتفس��ريها من خالل نظرية ما.  وبدالً من 

ذلك، فإن الرؤى توفر األس��اس لتشكيل االفرتاضات واالختبار االستنتاجي لصحتها.  وبعبارة 

أخرى، ُيعد العلم املقاد بالبيانات نسخة معاد تشكيلها من الطريقة العلمية التقليدية، مام 

يوفر وسيلة جديدة لبناء نظرية، وإضافة إىل ذلك، فإن التغيري املعريف هو هادف بحد ذاته.  

ويدعي البعض أن العلم املقاد بالبيانات سوف يصبح النموذج الجديد للطريقة العلمية 

يف عرص البيانات الكبرية واملتدرجة ألن التفضيل املعريف يتناسب مع استخالص رؤى إضافية 

 Kelling et al.  2009; H.J( وقيمة سيفش��ل العل��م التقليدي املقاد باملعرفة يف توليده��ا

Miller 2012; Loikides 2010(.  إن العلم املقاد باملعرفة، عند استخدامه ملنهج استنتاجي 

مب��ارش، له فائدة معينة يف فهم وتفس��ري الع��امل تحت ظروف البيانات النادرة والحوس��بة 

الضعيف��ة، ولكن االس��تمرار يف اس��تخدام مثل ه��ذا النهج ال يبدو أنه مفهوم بش��كل كيل 

عندما تش��ري التطورات التقنية واملنهجية إىل أنه م��ن املمكن االضطالع بتحليالت أكرث ثراّء 

للبيانات – تطبيق تحليالت جديدة للبيانات وتوفر القدرة عىل ربط بيانات كبرية ومتفاوتة 
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س��وياً بطرق كانت غري ممكنة لوقت قريب، والتي تقدم بيانات جديدة قيمة – والتحديد 

والتعامل مع األسئلة بطرق جديدة ومؤثرة.  فالعلم املقاد بالبيانات، بحسب ما يتم نقاشه، 

يتناسب أكرث مع استكشاف واستخالص القيمة وفهم مجموعات البيانات الهائلة واملرتابطة، 

وتعزيز البحوث متع��ددة االختصاصات التي تدمج خربات املجال من خالل اإلطار النظري 

االس��تهاليل كونها أقل محدودية، وس��وف تؤدي إىل مناذج ونظريات أكرث شمولية وعمومية 

.)Kelling et al.  2009( لألنظمة املعقدة بالكامل بدالً من عنارص منها

فعىل س��بيل املث��ال، يدعي البعض أن العلم املقاد بالبيانات س��وف يح��ول فهمنا عن 

األنظم��ة البيئية )Bryant et al.  2008; Lehning et al.  2009(.  وس��وف يتيح إمكانية 

التكامل بني بيانات آنية ولحظية وعالية الدقة وذلك يف سبيل تقديم مناذج تفصيلية للبيئة 

املتغ��رية عىل النحو الذي يتعارض مع نقاط ثابتة غري متغ��رية عرب املكان والزمان.  وُيقصد 

هن��ا التكامل ب��ني البيانات التي يت��م توليدها من العديد من املص��ادر كمحطات الطقس 

التقليدية واملتحركة، واألقامر الصناعية والتصوير الجوي، ورادارات الطقس، ومحطات رصد 

التي��ار، ومحطات القياس، ومالحظات املواطنني، واالستش��عار الج��وي واختبار جودة املياه 

ومقايي��س الغاز، وفحص الرتبة، والحساس��ات املوزعة التي تقي��س الظواهر املختارة مثل 

درج��ة الحرارة والرطوبة.  ومن ش��أن ذلك التكامل أن ُيس��هم يف تحديد العالقات الخاصة 

ب��ني الظواهر والعملي��ات التي تولد افرتاضات ونظريات جدي��دة ميكن اختبارها بعد ذلك 

م��ن أجل التحقق من صحتها.  وهذا س��وف يس��اعد أيًضا عىل تحدي��د وفهم نقاط الربط 

ب��ني مجاالت بيئية مختلفة مثل الغالف الجوي )الجو(، والغالف الحيوي )األنظمة البيئية(، 

والغالف املايئ )أنظمة املي��اه(، والقرشة األرضية )القرشة الصخرية لألرض(، والغالف الرتايب 

)الرتبة(، واملس��اعدة عىل دمج النظريات يف مجاميع نظرية أكرث ش��مولية.  ومن شأن هذا 

أن يوف��ر فهاًم أفضل للعمليات املرتابطة واملتنوعة يف أرض الواقع والعالقات الرتابطية بينها 

وبني األنظمة البرشية، وميكن استخدامه كذلك من أجل توجيه النامذج واملحاكاة من أجل 

التنبؤ باالتجاهات طويلة املدى واإلسرتاتيجيات التكيفية املمكنة.  
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العلوم االجتماعية الحاسوبية والعلوم اإلنسانية الرقمية 

:)Computational Social Sciences and Digital Humanities(
يف ح��ني أن معرفي��ة العلم املق��اد بالبيانات تبدو كام لو كانت وضع��ت لتحويل منهج 

البحث املطبق يف العلوم املادية، والطبيعية، والحياتية، والهندسية، إال أن مسارها يف العلوم 

االجتامعية واإلنس��انية يبدو أقل تأكيداً.  فهذه املجاالت من العلوم متنوعة بشكل كبري يف 

أسسها الفلس��فية، وخاصّة مع قيام عدد قليل فقط من العلامء يف هذه املجاالت بتوظيف 

املعرفة املش��رتكة بني العلوم.  فهؤالء الذين يس��تخدمون الطريقة العلمية من أجل تفسري 

ومنذجة الظواهر االجتامعية، بش��كل عام، يس��تفيدون من أفكار الفلس��فة الوضعية )عىل 

الرغم من أنهم رمبا ال يس��تخدمون مثل هذا العنوان، Kitchen 2006(.  ومثل هذا العمل 

مييل إىل الرتكيز عىل املعلومات الواقعية والكمية – الظواهر املشاهدة تجريبياً والتي ميكن 

قياس��ها بش��كل فعال كاألعداد واملس��افات والتكلفة والوقت عىل النحو الذي يتعارض مع 

املج��االت األكرث ماديّة من الحياة اإلنس��انية مثل املعتقدات واأليدولوجيات – باس��تخدام 

االختب��ار اإلحصايئ من أجل تأس��يس عالقات س��ببية وبن��اء النظريات والن��امذج التنبئية 

واملحاكات.  فاملناهج الوضعية مؤسس��ة بش��كل جيد يف االقتصاديات، والعلوم السياس��ية، 

والجغرافيا البرشية، وعلم االجتامع، ولكنها نادرة بش��كل كبري يف العلوم اإلنس��انية.  وعىل 

الرغم من ذل��ك، فداخل هذه التخصصات املذكورة، كانت هناك حركة قوية خالل النصف 

األخ��ري من القرن املايض تجاه املناهج ما بعد الوضعية، وخاصّة يف الجغرافيا البرشية وعلم 

االجتامع.  

وفيام يتعلق بعلامء الوضعية يف العلوم االجتامعية، فإن البنى التحتية للبيانات، والبيانات 

املفتوحة والبيانات الكبرية توفر فرصاً هائلة من أجل تطوير مناذج أكرث تطوراً وأكرث دقّة وعىل 

نطاق واسع للحياة اإلنسانية.  فثورة البيانات توفر إمكانية االنتقال من دراسات املجتمعات 

التي تتس��م بالندرة يف البيانات إىل الدراس��ات الرثية يف البيانات، ومن اللقطات الثابتة إىل 

االنتشار الدينامييك، ومن التجميعات الرديئة إىل الدقة العالية، ومن النامذج البسيطة نسبياً 

إىل مح��اكاة أكرث تعقي��داً وتطوراً )Kitchen 2013(.  إن هن��اك احتاملية لعرص جديد من 

العلوم االجتامعية الحاسوبية التي تجري دراسات ذات اتساع، وعمق، ومدى، وإطار زمني 
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أكرب بكثري، وهي تغطي فرتات زمنية متعددة بشكل متأصل، وذلك عىل النقيض من بحوث 

العلوم االجتامعية الحالية )Lazer et al.  2009; Batty et al.  2012(.  وعالوّة عىل ذلك، 

فإن حجم، وصحة، وتنوع، وشمولية، ودقة، وارتباطية، ومرونة، وتوسعية البيانات، باإلضافة 

إىل القوة املتزايدة للحوسبة وتحليالت البيانات الجديدة، تتعامل مع بعض انتقادات علامء 

الوضعية حتى اليوم، وخاصّة تلك املتعلقة باالختزالية والش��مولية، وذلك من خالل تقديم 

تحليالت أكرث دقّة وحساسيّة والتي ميكنها أن تهتم بالسياق واالحتاملية، وميكن استخدامها 

من أجل صقل وتوس��يع الفهم النظري للعامل االجتامعي املكاين.  وعالوة عىل ذلك، وبالنظر 

إىل شمولية البيانات، فمن املمكن اختبار صحة مثل هذه النظرية عرب العديد من املواقف 

والبيئ��ات.  ويف مثل ه��ذه الظروف، فإن املعرف��ة عن األفراد، واملجتمع��ات، والجامعات، 

والبيئات س��وف تصبح أكرث تبرصاً ونفعاً وذلك فيام يتعلق بصياغة السياس��ة والتعامل مع 

القضايا املتعددة التي تواجه البرشية.  إن التحدي الكامن يف مثل هذا السيناريو مل يعد هو 

البيانات، ولكن تأس��يس طرق إحصائية ومنذجة جديدة لها املقدرة عىل التعامل مع ماليني 

.)Batty et al.  2012( أو باليني املشاهدات

وبالنس��بة لعلامء م��ا بعد الوضعية، فإن ث��ورة البيانات املنترشة توف��ر كاًل من الفرص 

والتحدي��ات.  فالفرص تتمثل يف رقمنة وربط البيان��ات التناظرية وغري املنظمة، والتي ُيعد 

الكث��ري منها جديداً كوس��ائل التواص��ل االجتامعي، والكثري منها كان م��ن الصعب الوصول 

إليها يف الس��ابق كماليني الكتب، واملستندات، والصحف، والصور، واألعامل الفنية، واألشياء 

املادية...  إلخ من عرب التاريخ والتي تم تحويلها إىل الصيغة الرقمية خالل العقدين السابقني 

من خالل مجموعة من املنظامت( )Cohen 2008(؛ وإتاحة أدوات جديدة ملعالجة وإدارة 

وتحليل البيانات؛ وتوفر وس��ائل جديدة لتعزيز التعاون ب��ني مختلف التخصصات وتجاوز 

منوذج العامل الواحد؛ وتوسعة الروابط البحثية مع املؤسسات غري األكادميية وتضمني جمهور 

جديد عىل نطاق أوس��ع )Sword 2008(.  وتخضع هذه الفرص للدراس��ة عىل نطاق واسع 

من خالل املجال الناش��ئ لإلنسانيات الرقمية، والذي يجمع العلامء سوياً من جميع العلوم 

اإلنسانية كاملؤرخني، واللغويني، والفنانني املبدعني، وعلامء األدب واإلعالم...  إلخ مع أخصايئ 

املكتبات، وعلامء الحاسب، والبيانات، واملعلومات.
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وبش��كل مبديئ، فإن العلوم اإلنس��انية الرقمية تتش��كل من معالجة وتحليل البيانات 

التي تكونت يف األصل بش��كل رقمي، ورقمنة وأرش��فة املرشوعات التي تسعى إىل تحويل 

النصوص وامل��واد التناظرية إىل صيغ رقمية بحيث ميكن تنظيمها والبحث فيها وإخضاعها 

ألش��كال أساسية من التحليالت اآللية، واملوجهة، والش��املة، مثل العروض املرئية املوجزة 

  .)Schnapp and Presner 2009( للمحتوى أو الروابط بني املستندات، والناس أو األماكن

ونتيج��ّة لذل��ك، فلقد ادع��ى املؤيدون أن املجال ق��د تطور ليك يوف��ر أدوات أكرث تطوراً 

ملعالج��ة، وبحث، وربط، ومش��اركة، وتحلي��ل البيانات التي تس��عى إىل إمتام ودعم طرق 

العلوم اإلنسانية الحالية، وتسهيل األشكال التقليدية من التفسري وبناء النظرية، وذلك بدالً 

من اس��تبدال الطرق التقليدية أو تقديم منهج وضعي أو تجريبي لعلامء العلوم اإلنسانية 

.)Berry 2011; Manovich 2011(

إن ما توفره العلوم اإلنس��انية الرقمية هو وس��يلة ملعالجة ومش��اركة البيانات، وزيادة 

التحلي��ل التقليدي، وتعزيز البحوث عرب مدى وحجم أكرب بكثري من املصادر، وتوفري الوقت 

والجهد.  وبدالً من الرتكيز عىل حفنة من روايات العرص الفيكتوري أو صور من أوائل القرن 

العرشي��ن أو اثنني من فناين ع��رص النهضة وأعاملهم، يصبح من املمكن البحث والربط عرب 

عدد كبري للغاية من األعامل ذات الصلة، وبدالً من الرتكيز عىل حفنة من املواقع الش��بكية 

أو غرف الدردشة أو الصور أو الفيديوهات أو الصحف اإللكرتونية، يصبح من املمكن دراسة 

اآلالف م��ن مثل هذه الوس��ائط.  ومن ثم فلقد ادعى )Manovich )2011 أن: "الدراس��ة 

املعززة بالحاس��ب ملجموعات بيانات ثقافية هائلة عادّة ما تكشف أمناطاً جديدة للبيانات 

التي ال ميكن حتى من خالل القراءة املتأنية ألفضل دليل أن تكشفها".  وبالطبع، فإن جيشاً 

من علامء العلوم اإلنس��انية لن يكون قادراً بش��كل حريص عىل القراءة املتأنية ملجموعات 

بيانات هائلة يف املقام األول.  وادعى )Moretti )2005 أن العلوم اإلنسانية الرقمية ستطبق 

الرصامة املنهجية عىل التخصصات التي كانت يف الس��ابق غري نظامية وعشوائية يف تركيزها 

ومنهجها املتبع.  وادعى أن األدبيات ذات الصلة باألعداد، واألش��كال، والوسائط املرئية من 

املحتمل أن توفر رؤى جديدة وتضفي رونقاً جديداً عىل املجاالت املنهكة.
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ويف الوق��ت ذاته، وكام أن هناك فرًصا، هناك أيًضا مجموعة من التحديات.  فبالنس��بة 

للمعارضني، فإن اس��تخدام طرق العلوم اإلنس��انية الرقمية الجديدة س��وف تعزز ما أطلق 

عليه )Moretti )2005 مصطلح "القراءة عن بعد" حيث ميكن ألجهزة الحاس��ب أن تعمل 

مثل آالت القراءة )Ramsay 2010(.  فمثل هذا النهج يتعارض مع املامرس��ة الراسخة منذ 

أم��د بعيد واملتعلقة بتوفري ق��راءة متأنية للمصدر.  وقد ادع��ى )Culler )2010: 20 عىل 

س��بيل املثال بأن: "ما يتعارض مع القراءة املتأنية ليس القراءة عن ُبعد ولكن ش��يئاً ما مثل 

القراءة غري املتقنة أو القراءة العرضية".  واستمر قائاًل بأن القراءة املتأنية تتضمن االهتامم 

بكيفية إنتاج أو نقل املعنى، وبنوع اإلس��رتاتيجيات واألساليب األدبية والبالغية املستخدمة 

م��ن أج��ل تحقيق ما مُيكن للقارئ أن يأخ��ذ به عىل أنه املؤثر عىل العم��ل أو الفقرة )ص 

22(، وه��ذا يشء ال ميك��ن للقراءة عن بعد أن تقوم به، فقل��ق Culler ناتج عن أن العلوم 

اإلنس��انية الرقمية ال تسهل أو تعزز "القراءة عن بعد" فحسب، بل إنها تجعل "من املمكن 

إجراء البحوث األدبية بدون القراءة عىل اإلطالق: مثل إيجاد كافة الحاالت التي وردت فيها 

كلمتي "يتسول" و"متسول" يف روايات كتبها اثنان من املؤلفني ثم كتابة النتائج" )ص 24(.

وعىل نحو مش��ابه، ذك��رت )Trumpener )2009: 164 بأن: "النم��وذج املقاد إحصائياً 

لتاري��خ األدب...  يب��دو أنه يتطلب يداً مجهولة غري مرئية.  وع��الوّة عىل ذلك، فإنه يحدد 

األمناط ولكنه يتجنب تحديد الس��ببية، والتي ال ميكن تحديدها من خالل تتبع محفوظات 

النارشين، وقراءة مس��ودات املخطوطات الفردية يف مكتبات الكتب النادرة ومحاولة فهم، 

م��ن كتاب لكتاب، من قام بتحديد عنوان كل رواية: املؤلف، النارش، أو وكيل الدعاية" )ص 

164(.  وبالنسبة لها، فإن مثل هذا البحث يتضمن حركة حقيقية وليس استخدام مجموعة 

من الخوارزميات.  كام أكدت أن تحليل آالف النصوص يعني "أن أي نص معني سوف يصبح 

غري ذي صلة من الناحية اإلحصائية" )ص 164(.  واستمرت قائلّة " أي محاولة لرؤية الصورة 

بالكامل تحتاج إىل دعم من قبل املعرفة الواسعة وفهم تأريخي فطن بكيفية عمل األساليب 

واملؤسسات األدبية واألدوات التفسريية القاطعة.  ويف معرض تقديرها للجزافية "، اختتمت 

كالمه��ا )ص 170 – 171( قائلة إنه من "املهم أن معظمنا تخىل عن االس��تمرار يف البقاء يف 

املكتب��ة...  فاليأس من عدم توافر املعرفة الش��املة يجب أاّل يدفعن��ا إىل التفكري املتطرف 

املعاكس بأنه يجب علينا أن نبدأ يف معالجة األدبيات بكميات هائلة ليك نحرز أي تقدم".
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وباملثل، فبالنسبة ل� )Marche )2012، فإن اآلثار الثقافية مثل األدبيات ال ميكن معاملتها 

كونه��ا مج��رد بيانات.  فالجزئية األدبي��ة املكتوبة ال ميكن أن تكون ببس��اطة مجرد ترتيب 

للح��روف والكل��امت، بل هي مقرتنة بالس��ياق وتنقل املعنى ولها س��امت تفوق الوصف.  

فالخوارزمي��ات ضعيف��ة للغاية فيام يتعلق بالتقاط وفك تش��فري املعنى أو الس��ياق، وكام 

ادعى Marche فإن الخوازميات تعامل جميع األدبيات كام لو كانت هي نفس��ها.  واستمر 

قائاًل: "إن التحليل الخوارزم��ي للروايات واملقاالت يف الجرائد يكون بالرضورة ضمن حدود 

االختزالية.  إن عملية تحويل األدب إىل بيانات تزيل التفوق ذاته، وهي تزيل التذوق وتزيل 

جمي��ع الدقة من النقد، وتزيل التاريخ املرتبط بإطالق ه��ذا العمل، فرواية "إىل املنارة" ما 

هي إىل رواية أخرى من ضمن ركام الروايات".

وعالوّة عىل ذلك، فبالنسبة لآلخرين، فبدالً من العمل عىل املصادر األصلية، فإن العلوم 

اإلنسانية الرقمية تتعامل مع األشياء الرقمية، التي ُتنقل دفعة واحدة وتختلف من الناحية 

الكيفية عن أصولها )مبعنى أنها وصف للوصف( وذلك من شأنه أن يؤثر بشكل حتمي عىل 

تفسريها.

وبالنس��بة للكثريي��ن، فإن العلوم اإلنس��انية الرقمية، يف هذه الحال��ة، تعزز التحليالت 

الس��طحية الضعيفة ب��دالً من الرؤى العميقة املتخلخلة.  ولذا، يت��م نقدها عىل اختزاليتها 

املفرطة وعدم إتقان أس��اليبها، وتضحيتها بالتعقيد، والتدقيق، والس��ياق، والعمق، ونقدها 

لألمن��اط الوصفية، واآللية، واملدرجة، واملتس��عة، واالنطباع بأن التفس��ري ال يتطلب معرفة 

سياقية عميقة.  ومن ثم، فلقد ادعى )Jenkins )2013 أن: "قيمة الفنون وجودة املرسحية 

أو الرس��م ال ميكن قياس��ها عىل اإلطالق.  فأنت مبقدورك وضع جميع أنواع البيانات يف آلة: 

التواريخ، واأللوان، والصور، وإيصاالت ش��باك التذاكر، ولكن ال ميكن أليٍّ منهم أن يفرس ما 

هو العمل الفني، وما الذي يعنيه، وما الس��بب يف قوته، فاإلجابة عن هذه األسئلة تتطلب 

إنس��اناً ولي��س آلة.  ويف حني أنني متأكد أن البيان��ات الكبرية مفيدة، إال أنها ال تنطبق عىل 

جميع مجاالت الحياة البرشية، فهي لن تحسن الظروف البرشية.  فالحب، والثقافة، والفن، 

والسياس��ة أمور رضورية يف حياتن��ا ولكن البيانات الكبرية تخربن��ا القليل عن هذه األمور.  

وباختصار، ال تصدق جميع الدعايات عن البيانات، فهي ليست اإلجابة عن األسئلة الكبرية".  
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وعالوّة عىل ذل��ك، فإن التمويل املحدود املخصص للعلوم اإلنس��انية تتم إعادة تركيزه 

عىل مرشوعات العلوم اإلنس��انية الرقمية وذلك عىل حس��اب الدراسات األكرث تقليديّة مام 

يحرم بعض تخصصات العلم م��ن التمويل.  وترسي تأثريات عمليات إعادة توزيع التمويل 

أيًض��ا داخل العلوم اإلنس��انية الرقمية ذاتها، حيث غالباً ما يت��م توجيه التمويل تجاه بناء 

البنى التحتية للبيانات وإنشاء أدوات جديدة، وذلك بدالً من متويل مرشوعات تستفيد من 

املجموعات الرقمية من أجل اإلجابة عىل األسئلة األكرث جوهريّة.  والنتيجة توجيه التمويل 

تجاه هندسة الربمجيات، وتطوير أدوات تحليلية، ومعدات، ومختربات، ومرشوعات املوارد 

األخرى، وذلك بدالً من متويل العلوم اإلنسانية بذاتها.

وميكن أن تنطبق ذات أنواع املناقشات هذه فيام يتعلق بالعلوم االجتامعية الحاسوبية.  

فعىل س��بيل املثال، يف مناقشة تتعلق بتأليف التصوير يف ويكيبيديا، ادعت فريناندا فيجاس 

)Frenanda B.  Viegas( والتي تعمل يف مخترب االتصاالت املرئية يف )IBM( أن التخطيط 

املريئ للبيانات ميكن أن "يس��اعد الباحثني عىل تحديد األس��ئلة التي رمبا ميكن استكش��افها 

من الناحية اإلحصائية – عىل سبيل املثال، ما مدى تكرار حدوث التخريب، وما مدى رسعة 

ارت��داد الن��ص؟" )مقتب��س يف Bollier 2010: 11(.  وعىل الرغم من ذل��ك، تعد مثل هذه 

األس��ئلة بسيطة نس��بياً.  ففي هذه الحالة، رمبا يكشف التخطيط املريئ أن موضوعاً ما تتم 

مناقش��ته بحامسة بالغة واملدى الذي ميكن أن يجعل محرري ويكبيديا يتدخلون يف عملية 

تحري��ر مدخالت البيان��ات، ولكن التخطيط املريئ يفعل القليل لإلجابة عىل األس��ئلة األكرث 

نفعاً وتش��ويقاً وكش��فاً، مثل أس��باب وطبيعة النزاعات والقصص البديلة التي يتم إنتاجها، 

وال تتم دراسة أٍي منها بشكل أمثل من خالل اإلحصائيات.  وعىل نحو مشابه، فإن خريطة 

لغة التغريدات يف مدينة ما رمبا تكش��ف أمناط الرتكيز الجغرايف لجامعات عرقية متعددة، 

ولكن األس��ئلة املهمة هي من يشكل مثل هذه الرتكيزات، وما السبب يف وجودها، وما هي 

العمليات التي أسهمت يف التشكيل والتكاثر، وما هي نتائجها االجتامعية واالقتصادية.  إن 

تحدي��د األمناط يشء؛ ولكن تفس��ري هذه األمناط يشء مختلف متام��ًا، حيث يتطلب نظرية 

اجتامعية ومعرفة سياقية عميقة.  ويف مثل هذه الحاالت، فإن الخطر يكمن يف أن البحوث 

متارس ببس��اطة بسبب توافر البيانات، مام يحد بشكل كبري من األسئلة التي ميكن توجيهها 

وذلك ألن البيانات مل يتم إنتاجها مع وجود مثل هذه األسئلة عىل البال )Vis 2013(.  وكام 
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ادع��ى )Gonzalez Bailom )2013: "إن تخطي��ط التوزيع املكاين للمش��اعر اإليجابية، أو 

التكرار الذي يتم من خالله ذكر بعض الكلامت يف التواصل عىل اإلنرتنت ال يخربنا الكثري عن 

توافق هذه األمناط مع الديناميكيات االجتامعية التي تش��كلها وتخلقها...  إن قياس األشياء 

بسبب أنه ميكن قياسها فحسب، ال يجعلها مشوقة أو ذات صلة".

ويف حاالت مثل خريطة التغريدات، فإن األمناط املكتشفة نادراً ما يتعني أن تكون نقطة 

النهاي��ة وهو ما يب��دو عليه الحال يف بعض املرشوعات )Rogers 2013(.  واألحرى أن متثل 

األمناط املكتشفة نقطة البداية ماّم يتطلب بالتأكيد أشكاالً أخرى من التحليالت ورمبا بعض 

مجموعات البيانات األخرى.  

وك��ام هو الحال مع االنتقادات األوىل للعلوم االجتامعي��ة الوضعية الكمية، فإن العلوم 

االجتامعي��ة الحاس��وبية ُي��زج بها يف مهام من قبل م��ا بعد الوضعيني كونه��ا آلية، ومفتتة 

ومح��ددة، وُتقلص األفراد املتنوعني، والبن��ى االجتامعية املعقدة متعددة األبعاد، إىل مجرد 

نق��اط بيانات )Wyly منش��ور يف الصحافة(.  وع��الوّة عىل ذلك، فإن التحليل يفس��د من 

قب��ل افرتاضات الحتمية االجتامعية كام أوض��ح )Pentland )2012 ذلك باألمثلة قائاًل: "إن 

نوعية الش��خص الذي تكون عليه تتحدد بش��كل كبري من قبل بيئتك االجتامعية، ولذا إذا 

كان بإمكاين رؤية بعض س��لوكياتك، فيمكنني أن أس��تنتج الباقي، وذلك فحسب من خالل 

مقارنتك مع األش��خاص يف جامعتك".  وعىل النقيض من ذلك، يدعي البعض أن املجتمعات 

البرشي��ة معقدة للغاية وفوضوية وغري متوقعة ليك يت��م تحويلها إىل صيغ وقوانني، حيث 

توفر النامذج الكمية رؤى قليلة لتفسري الظواهر مثل الحروب، واإلبادة الجامعية، والعنف 

األرسي، والعنرصي��ة.  وع��ىل الرغم م��ن أن البيانات الكمية ميكنه��ا أن توضح بعض هذه 

املجاالت، فإنها توفر رؤى ش��املة فحس��ب لألنظمة البرشية األخ��رى مثل االقتصاد، وهي 

 Harvey( تفرس بش��كل غري كاٍف دور السياس��ة، واأليدلوجيا، والبنى االجتامعية، والثقافة

1972(.  إن الن��اس ال يترصف��ون بطرق منطقية ومحددة س��لفاً، ولك��ن بدالً من ذلك فهم 

يعيش��ون حياة مليئة بالتناقضات، واملفارق��ات، والحوادث غري املتوقعة، فالكيفية التي يتم 

م��ن خاللها تنظيم وعمل املجتمعات تختلف عرب الزمان واملكان، وال يوجد ش��كل مثايل أو 

أفضل أو س��امت عاملية.  ويف الواقع، يوجد تنوع مدهش يف األفراد، والثقافات، وأس��اليب 
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الحياة عىل الكوكب.  فتقليص مثل هذا التعقيد إىل املوضوعات املجردة التي تشغل النامذج 

العاملية يؤدي إىل الكثري من العنف الرمزي فيام يتعلق بخلقنا للمعرفة.  وعالوّة عىل ذلك، 

ف��إن املناهج الوضعية تتجاه��ل عن عمد املجاالت امليتافزيقية )م��ا وراء الطبيعة( للحياة 

البرشية )املتعلقة باملعاين، واملعتقدات، والخربات( واألس��ئلة املعيارية )املعضالت األخالقية 

واملعنوية بش��أن كيف تكون األش��ياء عىل النحو الذي يجب أن تكون عليه مقارنّة بالوضع 

الحايل لهذه األش��ياء( )Kitchen 2006(.  وبعب��ارة أخرى، فإن املناهج الوضعية تركز فقط 

عىل أنواع معينة من األس��ئلة، والتي تسعى إىل اإلجابة عنها بطريقة اختزالية تتجاهل عىل 

ما يبدو ما الذي يعنيه أن يكون املرء إنساناً وأن يعيش يف مجتمعات وأماكن خصبة التنوع،  

وه��ذا ال يعني أن املناهج الكمية غري مفيدة بل هي مفيدة بش��كل واضح للغاية، وخاصّة 

فيام يتعلق بتفس��ري ومنذجة األنظمة اآللية ولكن ينبغي فهم جوانب قصورها فيام يتعلق 

بفهم الحياة البرشية ودمجها مع املناهج األخرى.

وم��ن ثم فلق��د ادع��ى )Brooks )2013b أن تحليالت البيان��ات الضخمة تتصارع مع 

الطبيع��ة االجتامعية ك��ون الناس غري منطقيني وال يترصفون بش��كل متوقع وكون األنظمة 

البرشي��ة معقدة بش��كل غري معق��ول ولديها عالق��ات متناقضة ومتباين��ة.  وهي تتصارع 

كذلك مع الس��ياق كون البيانات منفصلة بشكل كبري عن السياق االجتامعي، واالقتصادي، 

والس��يايس، والتاريخي، وهي أيًضا تخلق أكواماً هائلة من القش كونها تتكون من ارتباطات 

غري طبيعية هائلة للغاية مام يجعل من الصعوبة مبكان تحديد مكان اإلبرة أو ما نبحث عنه 

وكونها تواجه مشاكل عند مجابهة املشاكل الكبرية وخاصّة املشاكل االقتصادية واالجتامعية.  

وهي كذلك تفضل املستنسخ عىل األصل كونها تحدد االتجاهات ولكنها ال تحدد بالرضورة 

الس��امت املهمة التي رمبا تتحول إىل اتجاه وكونها تحجب القيم واملصالح املتعلقة مبنتجي 

البيانات وهؤالء الذي يحللون البيانات وأهدافهم.

وه��م يفعلون ذلك، ألنه وكام ق��ال )Peter Could )1981: 174، وهو مؤيد للمناهج 

اإلحصائية يف تحليل البيانات: "يبدو أن رموز لغاتنا الرياضية مقِيدة ومحِددة بش��كل كبري.  

ويف الغالب هم يحدثون أرضاراً ليس ألنهم ُيقيدوننا فحس��ب، ولكنهم يف الواقع ميحون من 

الوجود ما ميكن أن يكون مس��تحقاً النتباهنا واهتاممنا.  وإذا ما تصورنا، وهذا ما نفعله يف 
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الغالب، الطبيعة متع��ددة األبعاد التي تصف تعقيد حياتنا املعارصة...  والفراغات الناتجة 

 ،)Factor Analysis( املس��مى تحليل العامل )Strainer Called( بواس��طة الفلرت الخطي

فرمبا نقوم بس��حق املعلومات خارج الوجود وذلك تحت مس��مى التبس��يط.  إنني لست 

متأكداً متاماً من الس��بب وراء فعل ذلك، عدا أن لدي شعوراً مؤكداً تقريباً بأن توافر أجهزة 

حاسوب كبرية ورسيعة، وكذلك الربامج الجاهزة له يد يف ذلك".

وبالنس��بة ل� Gould، فإن فهم السلوك البرشي واملجتمعات البرشية ال ميكن وال يجب 

تحويل��ه إىل تحليالت متكررة ومنهجية وآلية، ولقد دعا إىل التفكري املس��تدام بش��أن أنواع 

األس��اليب التي يتعني اس��تخدامها مع أي نوع من البيانات، وتح��ت أي ظروف، وذلك من 

أجل اإلجابة عن بعض األسئلة املحددة، بدالً من تشغيل البيانات من خالل مصنع "نقانق" 

إحص��ايئ والذي ينت��ج لحوماً منخفضة الجودة من األلف إىل الي��اء بدالً من تقطيع اللحوم 

املنتقاة.  

وفيام يتجاوز األس��لوب املنهجي واملعريف، فإن ج��زءاً من القضية هو أنه يبدو أن بعض 

تحلي��الت البيان��ات الكب��رية تحدث دون وجود أي أس��ئلة عىل الب��ال، أو أن يكون الرتكيز 

مدفوعاً من قبل تطبيق طريقة أو محتوى ملجموعة البيانات بدالً من س��ؤال محدد، أو أن 

تكون مجموعة البيانات مستخدمة من أجل البحث عن إجابات عن أسئلة مل يتم تصميمها 

ل��يك يتم اإلجابة عنه��ا يف املقام األول.  وفيام يتعلق باألخري، مل يتم إنتاج بيانات تويرت ذات 

املكان املحدد جغرافياً من أجل تقديم إجابات تتعلق بالرتكيز الجغرايف ملجموعات اللغة يف 

مدينة ما والعمليات التي تقود مثل هذا االرتباط اآليل املكاين.  فنحن يجب علينا أاّل نشعر 

بالدهشة رمبا يف حالة ما إذا كانت النتيجة لقطات سطحية فحسب، حتى وإن كانت لقطة 

رائعة، بدالً من ذلك فإن ما يجب أن يدهش��نا هو الرؤى املتعمقة واملتغلغلة يف جغرافيات 

الجنس، واللغة، والتكتالت، واالنعزال يف أماكن معينة، ولهذه األس��باب، س��تظل دراس��ات 

البيانات الصغرية مفيدة.

ويف مع��رض الدف��اع عن املنهج املس��تخدم من قب��ل العلوم اإلنس��انية الرقمية، ادعى 

)Manovich )2011 أن اله��دف ليس اس��تبدال الخرباء البرشيني بأجهزة الحاس��ب، ولكن 

الهدف هو اس��تخدام التحليالت من أجل استكشاف مجموعات البيانات الهائلة مثل باليني 
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التغريدات، أو ماليني الفيديوهات عىل موقع يوتيوب، أو عرشات اآلالف من الروايات ومن 

ث��م اختيار أهداف متثيلية معين��ة من أجل التحليل اليدوي امُلحك��م.  وبعبارة أخرى، فإن 

منهج العلوم اإلنس��انية الرقمية يفتح أمامنا إمكانية إجراء الدراسات السطحية عىل نطاق 

واس��ع عرب األش��خاص بدالً من الدراس��ات املتعمقة التي تركز عىل أعداد قليلة من األفراد 

)Manovixh 2011(.  وباملث��ل، يدع��ي البعض أن هذ املنهج يوفر العمل الدؤوب للتعمق 

يف آالف صفحات األخبار ومش��اهدة مئات الس��اعات من الربمجة، ل��يك "يتمكن الباحثني 

 Flaounas et ولذا، اقرتح ،)Harris 2012( "من تركيز طاقاتهم بش��كل فعيل عىل التفسري

al.  )2013: 111( أن: " أمتت��ة الكثري من امله��ام يف تحليل املحتوى اإلخباري لن يحل محل 

الحكم البرشي املطلوب من أجل أش��كال التحليل النوعية والدقيقة، ولكنه س��وف يسمح 

للباحث��ني برتكيز اهتاممهم عىل م��دى أبعد بكثري من أحجام عينة األش��كال التقليدية من 

تحليل املحتوى.  وبدالً من قضاء الكثري من العمل الثمني عىل مرحلة ترميز البيانات الخام، 

ميك��ن للمحليني الرتكيز عىل تصمي��م التجارب واملقارنات من أجل اختب��ار فرضياتهم، وأن 

يرتكوا ألجهزة الحاسب مهمة اكتشاف جميع املقاالت يف موضوع معني، وقياس العديد من 

س��امت املحتوى مثل قابليتهم للقراءة، واستخدام أش��كال معينة من اللغة واملصادر، إلخ.  

مجرد عدد قليل من املهام التي ميكن أمتتتها يف الوقت الراهن".

وباملث��ل، فلق��د ادعى )Selisker )2012 أن العلوم اإلنس��انية الرقمية ال تس��عى إىل "أن 

تس��تبدل األدب برموز الحاس��ب، أو أن تقايض التعقيد األديب بصيغ ال هدف لها.  وبدالً من 

ذلك، فإن هذه املرشوعات تفكر فحسب بطرق إبداعية عن املشاكل التاريخية األدبية التي ال 

ميكن التعامل معها بس��هولة بدون الحواسيب".  وبالنسبة ل� )Ramsay )2003; 2010، ميكن 

أن تساعد الحوسبة يف عملية التفسري، ولقد ادعى أن القراءة املتأنية تتضمن مامرسات اختيار 

وع��زل ومالحظة األمن��اط يف النصوص، وأن الرتميز ذو كفاءة عالية يف مثل هذه املامرس��ات، 

وع��الوًة عىل ذلك، فإن الرتميز يقوم باألمر نفس��ه بطرق أكرث موضوعيًة واتس��اقاً من النظرة 

الذاتية للعامل، وبدالً من استبدال التعرف عىل املعنى، فبالنسبة له فإن توظيف الخوارزميات 

يسهل هذه العملية.
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إن دفاع العلوم االجتامعية الحاسوبية أمر مختلف متاماً يف الغالب، ففي حني أن جميع 

العل��وم اإلنس��انية الرقمية تقر بقيمة الق��راءة املتأنية، وتؤكد أن الق��راءة عن بعد تكملها 

من خالل توفري التعمق والس��ياقية، فإن األس��اليب املوضوعية للعلوم االجتامعية تتعارض 

مع املناهج بعد الوضعية.  إن الفرق بني العلوم االجتامعية الحاس��وبية والعلوم اإلنس��انية 

الرقمي��ة بهذا الص��دد يرجع إىل أن اإلحصائيات املس��تخدمة يف العلوم اإلنس��انية الرقمية 

وصفية بش��كل كبري تح��دد األمناط وتصوغهم كأعداد وصور وخرائ��ط.  وعىل النقيض من 

ذلك، فإن العلوم االجتامعية الحاس��وبية تستخدم املنهج العلمي حيث تكمل اإلحصائيات 

الوصفية باإلحصائيات االس��تداللية التي تسعى إىل تحديد الس��ببية.  وبعبارة أخرى، فإنها 

تحص��ل عىل الدعم من قبل املعرفة حيث يكون الهدف هو تقديم مناذج إحصائية متطورة 

تف��رس وتحايك وتتنبأ بالحياة البرشية.  وم��ن الصعوبة مبكان التوفيق بني هذا وبني مناهج 

ما بعد الوضعية، فالدفاع يف هذه الحالة يرتكز عىل فائدة وقيمة الطريقة واملناهج، وليس 

عىل توفري تحليل تكمييل ملجموعة من البيانات أكرث متدداً.  

وهناك بدائل ملثل هذا املوقف، مثل البديل الذي تم تبنيه يف نظم املعلومات الجغرافية 

)GIS( واإلحصائي��ات الجذرية )Radical Statistics(، وهؤالء الذين يس��تخدمون مناهج 

ذات ط��رق مختلطة، وهذا يتضمن إما توظيف النامذج واإلحصائيات االس��تداللية رشيطة 

أن يك��ون هنالك إدراك ملواطن الضعف فيهام، أو، كام يحدث عىل نحو ش��ائع، اس��تخدام 

اإلحصائيات الوصفية التي تدعمها دراس��ات البيانات الصغرية.  وهنا، يتم استخدام كلٍّ من 

البيان��ات الكبرية والبيان��ات الصغرية من أجل توفري رؤى مختلف��ة ولكن تكميلية.  وبغض 

النظر عن مثل هذه التكميلية، فإن الكثري من علامء ما بعد الوضعية س��وف يس��تمرون يف 

مقاومة البيانات الكبرية واملناهج اإلحصائية بأش��كالها املتعددة، وبال ش��ك فإن املجادالت 

سوف تتسارع وتريتها يف املستقبل املنظور.
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الخاتمة:
هناك ش��كوك قليلة بأن ثورة البيانات أتاحت احتاملية إعادة التش��كيل املعريف للعلوم، 

والعلوم االجتامعية واإلنس��انية، وأن مثل إعادة التش��كيل هذه تحدث بالفعل بشكل فعال 

ونشط.  فالبيانات الكبرية وتوسع البيانات الصغرية من خالل البنى التحتية للبيانات يساعدان 

عىل تنفيذ مناهج جديدة تجاه إنتاج وتحليل البيانات، مام يجعل من املمكن توجيه األسئلة 

واإلجاب��ة عنها بطرق جديدة.  وقد ش��جع هذا البعض عىل االدعاء بش��كل جريء بأن ثورة 

البيان��ات هي ابتكار تدمريي يعلن عن نقلة نوعي��ة يف كيفية إجراء البحوث، وهذه بالقطع 

ه��ي الحالة حيث إن التحول من صحاري البيانات إىل طوف��ان البيانات وتحليالت البيانات 

الجديدة س��يغري املامرس��ات البحثية.  وعىل الرغم من ذلك، يتعني أخذ الحيطة عند القيام 

بتأكيدات تتعلق بإعادة تشكيل البحث وبأفضل طريق ميكن اتباعه يف إعادة التشكيل هذه.

إن العلم ُيعامل بش��كل س��يئ من قبل االدعاءات القائلة بأن ث��ورة البيانات تعني "أن 

البيانات ميكنها أن تتحدث عن نفس��ها" أو أنه ميكنها بدون أي مش��اكل استخدام أساليب 

مثل تجريف البيانات حيث يس��بق االرتباط السببية، )انظر الفصل التاسع(.  وُتعد املناهج 

الت��ي يتم تطويرها داخل العلوم املقادة بالبيانات والتي متزج بني االس��تدالل، واالس��تنتاج 

واالس��تقراء أكرث إنتاجية بكثري، حيث تتم إعادة تش��كيل الطريقة العلمية، وذلك بدالً من 

تدمريها، إن األسس الفلسفية للعلم املقاد بالبيانات، عىل الرغم من ذلك، ال تزال يف أطوارها 

التمهيدية وهناك حاجة للتفكري املستفيض يف معتقداتها املعرفية ومبادئها ومنهجيتها.  

أما املوقف فيام يتعلق بالعلوم االجتامعية والعلوم اإلنسانية فهو أكرث تعقيداً بشكل ما 

وذلك إذا وضعنا يف االعتبار تنوع األسس الفلسفية لهذه العلوم، حيث إنه من غري املحتمل 

أن تقود ثورة البيانات إىل تأسيس منوذج جديد.  وبدالً من ذلك، فإن البنى التحتية للبيانات 

وثورة البيانات سوف يعززان مجموعة البيانات املتوافرة للتحليل وميكنان مناهج وأساليب 

جدي��دة، ولكنه��ا لن تحل محل دراس��ات البيانات الصغرية.  وفيام يتعل��ق بالعلوم، هناك 

حاجة لتفكري نقدي أوس��ع يف اآلثار املعرفية لثورة البيانات عىل العلوم االجتامعية والعلوم 

اإلنسانية، وهذه املهمة بدأ بالكاد التعامل معها وذلك عىل الرغم من رسعة التغيري الحاصل 

يف مشهد البيانات.
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الفصل التاسع

القضايا الفنية والتنظيمية 

)Technical and Organizational Issues(

ر البنى التحتي��ة للبيانات ومب��ادرات البيانات  ك��ا ناقش��نا يف الفصلني الس��ابقني، توفِّ

املفتوح��ة وإنتاج البيانات الكبرية فرصاً جدي��دة لقياس وفهم العامل.  وهي أيًضا تثري قضايا 

فنية وتنظيمية، وتطرح أس��ئلة معيارية وأخالقية.  ويف هذا الفصل، سيتم الرتكيز عىل األمر 

األول، مب��ا يعني الرتكيز عىل بع��ض القضايا مثل مجال مجموع��ات البيانات، والوصول إىل 

البيانات، وجودة البيانات، وتكامل البيانات، والتبادلية )القابلية للتبادل(، وتطبيق التحليالت 

واملغالط��ات البيئية، واملهارات والقدرات واإلمكانات التنظيمية.  فبعض هذه القضايا ميكن 

التعام��ل معها من خالل الحلول اإلدارية والفنية، يف حني أن البعض اآلخر من هذه القضايا 

متثل مش��اكل عس��رية الحل ومن الصعب التعامل معها.  وعىل الرغم من ذلك، فإذا كانت 

القضاي��ا املتعلقة بج��ودة البيانات واملغالطات البيئية ال ميكن التعامل معها بش��كل كاف، 

ففي هذه الحالة ال يهم ماهية النظريات املعرفية التي يتم تطبيقها، )انظر الفصل الثامن(، 

ألن التحليالت والتفس��ريات س��تكون محل ارتياب.  وعالوة عىل ذلك، فإذا كان الوصول إىل 

البيانات مقيداً بش��كل كبري، أو إذا كانت الحكومات وال��ركات واملجتمع املدين يفتقرون 

املهارات الكافية إلدراك املغزى من هذه البيانات، ففي هذه الحالة س��تكون قيمة ومنافع 

البيانات املفتوحة والكبرية املتدرجة مقيدة بش��كل كبري للغاية.  ونتيجة لذلك، فإن القضايا 

الت��ي متت مناقش��تها يف هذا الفصل ال ميك��ن تجاهلها أو إبعادها بس��هولة، ومن ثم فهي 

تتطلب االهتام البالغ.  ويف الفصل التايل، س��يتحول الرتكيز إىل قضايا سياس��ية واجتاعية 

أعم وأشمل والتي تتعلق بإنشاء ومشاركة وتحليل واستخدام البيانات مع الوضع يف االعتبار 

األبعاد األخالقية، والقانونية، واألمنية لثورة البيانات.  
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:)Deserts and Deluges( الصحاري والفيضانات
يف كافة النقاشات الدائرة بشأن ثورة البيانات يكون يف الغالب من الصعب تحديد مصدر 

مجموعة مناسبة من البيانات فيا يتعلق بالكثري من الظواهر، وبخاصة تلك البيانات التي 

تغطي فرتات زمنية طويلة ومتأصلة مكانياً.  وبش��كل جزيئ، فإن هذه تعد قضية من قضايا 

التغطي��ة من ناحية، ومن قضايا الوصول من ناحية أخرى، فمن جانب التغطية، فإن جميع 

مص��ادر البيانات محددة من ناحية العينة، واملدى الجغ��رايف، والوقت، ومتغريات الصفات 

)الحقول( واملؤرشات.  ويف الواقع، فإن العامل معقد بش��كل كبري لغاية أنه يس��تحيل التقاط 

نطاق كامل وكافة فروقاته الدقيقة، وتناقضاته، وتبايناته.  

إن البيانات التي يتم جمعها من خالل دراس��ات البيانات الصغرية تعد عينات بش��كل 

رصيح للغاية، وهي ُتجمع بش��كل غري مس��تمر، وهي ذات رقم محدد من املتغريات وذلك 

بالنظر إىل تركيزه��ا املحكم والتكلفة املرتبطة بالجمع والتحليل، فمعظم هذه الدراس��ات 

متثل دراس��ات أو تجارب منفصلة تركز عىل قضايا وحاالت معينة ملجموعة، مؤسسة، أنواع، 

أماك��ن، تقني��ات...  إلخ، وهي تفتق��ر إىل املكون الطويل حيث إنه��ا ال ُتغطي فرتات زمنية 

متع��ددة وطويلة.  فالدراس��ات التي تقوم بدراس��ة التغيريات مبرور الوق��ت عادّة ما يتم 

تكراره��ا عىل ف��رتات محددة.  ويف هذه الحالة، فإن فهمنا لظاه��رة معينة عادّة ما يعتمد 

عىل مجموع��ة مقيدة من البيانات، وحتى عندما يتم تجمي��ع وترقية مجموعات البيانات 

داخل البنى التحتية للبيانات، فإن التغطية تكون جزئية وانتقائية.  فعىل س��بيل املثال، فإن 

مجموع��ات بيانات اإلدارة العامة األيرلندية ذات تغطية محدودة وهي مملوءة بالفجوات 

والس��كنات عن قطاعات معينة مثل قطاعات اإلس��كان والنقل، وغالباً ما يتم االحتفاظ بها 

.)Kichin et al.  2007( داخل املؤسسات

وعىل نحو مشابه، فإن البيانات الكبرية رمبا متيل إىل أن تكون بيانات شاملة، ولكن وكا 

ه��و الحال مع مجموعات البيان��ات األخرى، فإن كلتيها تكون متثي��اًل وعينة، وهي تحل، 

بش��كل جزيئ فحسب، قضية صحراء البيانات التي يقصد بها أن تكون البيانات موزعة عىل 

مجاميع بيانات متفرقة يصعب استقاء البيانات منها أو إضافة بيانات اليها.  وكا الحظنا يف 

الفصل الثاين، فإن البيانات التي يتم التقاطها تتشكل من قبل التقنية املستخدمة، والسياق 
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الذي تم فيه إنش��اء هذه البيانات، وتوصيف البيانات الذي تم توظيفه.  فالبيانات املنشئة 

متثل عادّة ما ميكن التقاطه إىل حد ما بطريقة مبارشة، وهي تكون يف غالب األحيان منتجاً 

فرعي��اً للنظام، ويكون مجالها الفوري مقيداً من قبل النطاق كسالس��ل األس��واق املركزية، 

وش��بكات املستش��عرات، ومواقع التواصل االجتاعي.  وفيا يتعلق بالعلوم، فإن البيانات 

الكبرية يتم إنش��اؤها حالياً ملا يتعلق مبجموعة منتق��اة من املوضوعات فقط، وهي بعيدة 

كل البع��د عن أن يتم إنتاجها عرب جمي��ع النطاقات والبؤر العلمية.  وعالوة عىل ذلك، فإن 

القرار فيا يتعلق بإنشاء البيانات الكبرية مل يتشكل بعد، ولكنه يتطور ويرتكز من أجل توفري 

مجموعة من الرؤى، بحيث تش��كل كل واحدة منها بعضاً م��ن العنارص التي يتم التقاطها 

كاالتس��اع، والعمق، والتفاصيل...  إلخ.  وحتى عندما يتم دمج بيانات كبرية مع مجموعات 

البيان��ات األخ��رى، فإن مجالهم يكون بعي��داً كل البعد عن كونه مجاالً عاملي��اً.  ولذا، فإن 

البيانات الكبرية، يف هذه الحالة، ال تعالج مسألة صحاري البيانات وذلك فيا يتعلق بالكثري 

من مجاالت الدراسة.

ويف الوقت نفس��ه، ويف حني أن صح��اري البيانات مازال تواجدها مس��تمراً، فإن البنى 

التحتية للبيانات والبيانات الكبرية أنشأا طوفاناً من البيانات يف بعض املجاالت.  وكا الحظنا 

يف الفص��ل الرابع، كان هناك منوٌّ ملحوٌظ يف حجم ورسعة إنتاج البيانات والتي تم تحديدها 

من أجل أن تنمو برسعة عالية، وذلك مع إنشاء وبدء املصادر الجديدة، وتعقد مجموعات 

البيانات التي تم إنتاجها، واملقدرة عىل ربط البيانات بعضها البعض.  ومن شأن هذا الطوفان 

أن يفرض عدداً من التحديات فيا يتعلق باملناولة، واملعالجة، والتأمني، والتصنيف، والفهم 

ملثل هذه البيانات )Gantz and Reinsel 2011(.  وبدالً من مجموعات البيانات الصغرية 

وغري املستمرة، يحاول املحللون االستفادة من الكميات الهائلة من البيانات التي يتم تدفقها 

من أنبوب س��ميك.  فمعظم هذه البيانات أصبحت بيانات عابرة وتم فقدها، ومل يتم أبداً 

تحليلها أو االس��تفادة منها.  وبعض هذه البيانات قد تم تخزينها يف مس��تودعات البيانات 

التي متثل إىل حد كبري مكبات غري مراقبة للنفايات )Asay 2013(، وهناك يتم اإلبقاء عليها 

حتى تأيت أوقات ميكن لهذه البيانات أن تقدم فيها معلومات مفيدة.  ونتيجّة لذلك، وبينا 

تزداد نس��بة البيانات بشكل تصاعدي، فإن نسبة البيانات التي يتم معالجتها وتحليلها تقل 

بش��كل كبري )Zikopoulos et al 2012(.  وقد أش��ار )Wu )2012 إىل أنه يف الوقت التي 
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ت��زداد فيه البيانات، يتم الحصول عىل معلومات أقل كنس��بة من ه��ذه البيانات.  وبعبارة 

أخرى، تزداد ضوضاء البيانات بشكل كبري للغاية ولكن إشارات املعلومات تنمو بشكل أقل 

بكثري، وعالوّة عىل ذلك، يصبح األمر أكرث صعوبة لعزل هذه البيانات يف خضم هذه الضواء 

)انظ��ر Silver 2012(.  وه��ذا بال ج��دال وظيفة البيانات الكبرية وعل��م البيانات حيث ال 

يزاالن يف أطوارها األولية، ومع االستغالل الكامل لألساليب الحديثة والتي بإمكانها مراقبة 

ومعالج��ة وتحليل كميات هائلة من البيانات بش��كل آين أو لحظي إال أن هذا من املتعذر 

تحقيقه بشكل كبري.  وحتى مع نضوج وتطور تحليالت البيانات الكبرية، فإنه من املرجح أن 

تعاين من أجل تطوير طرق ومناهج ميكن من خاللها استخالص التحليالت املفصلة وليست 

التحليالت الس��طحية؛ والتعامل مع أسئلة "ملاذا" وكذلك أس��ئلة "ماذا"؛ وتقديم إيضاحات 

وليس رشوحات )انظ��ر الفصل الثامن(.  وعالوة عىل ذلك، يتعني تنويع هذه الطرق وذلك 

من أجل مجاراة األشكال الجديدة من البيانات التي يتم إنشاؤها من قبل املصادر املبتكرة.  

وحتى مع تحقيق ذلك، فإن مجاراة طوفان البيانات واس��تخالص إش��ارات ذات مغزى من 

الضوضاء سيكون كفاحاً مستمراً.  

:)Access( الوصول
إن العائق األس��ايس اآلخر أمام االس��تعانة مبصادر مجموعات مناسبة للبيانات هو مدى 

قابلي��ة الوص��ول إىل هذه املجموعات وقي��ود الرتاخيص التي تحدد معايري اس��تخدام تلك 

املجموعات.  وبش��كل واضح، وكا ناقش��نا يف الفصلني الثاين والثال��ث، فإن الوصول يعترب 

قضية أساس��ية فيا يتعلق بالبح��وث والبيانات املمولة من قبل املؤسس��ات العامة والتي 

تنش��ئها الهيئات العامة، فمحفوظات البيان��ات والبنى التحتية للبيانات ومبادرات البيانات 

املفتوحة ُتعني وتهتم بشكل كبري مبشاركة وإنتاج البيانات املتاحة للتحليل.  وكا أوضحت 

املناقش��ات يف الفصول املشار إليها سابقاً، فعىل الرغم من حقيقة أن البيانات غري تنافسية، 

وغري قابلة لالستثناء أو اإلقصاء، ولها تكلفة هامشية عند استنساخها )Floridi 2010(، إال أن 

البيانات مقيدة بشكل شائع وذلك عند توزيعها.  ويف بعض األحيان، فإن الوصول املقيد إىل 

البيانات يكون أمراً مرغوباً فيه، وذلك إذا وضعنا يف اعتبارنا طبيعتها الحساسية والشخصية 

وكذلك البعد األخالقي املرتبط بنر واس��تخدام هذه البيانات )انظر الفصل العارش(.  ويف 
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أحي��ان أخرى، يكون الوصول إىل البيانات مقيداً ألجل التأكد من أن هؤالء الذين يحتفظون 

بهذه البيانات س��ريفعون من قيمة هذه البيانات ويضيفون ميزات تنافسية لها أو يحققون 

أمواالً من خالل البيع او الرتخيص للوصول لهذه البيانات )انظر الفصل السابع(.  ويف أحيان 

أخ��رى، رمب��ا ترغب إحدى الهيئات يف تقييد توزيع البيان��ات نتيجة أنها تخىش ما مُيكن أن 

تكش��فه هذه البيانات، والذي رمبا يكون له تداعيات سياس��ية أو اقتصادية، أو يكون مرد 

ذلك الخوف من كشف تدين جودة البيانات التي كانت محفوظة.  

ويف حني أن هذه املعوقات بدأت تتالىش ببطء فيا يتعلق بالبيانات املمولة واملستحدثة 

من قبل املؤسس��ات العامة يف الدول الدميقراطي��ة الغربية، إال أن مثل هذه التحركات تعد 

أكرث تقلباً مع تلك البيانات املس��تحدثة من قبل املؤسس��ات الخاصة.  ويف الواقع، فإن هذا 

األم��ر يعد متناقضاَ إىل حد م��ا، إذ إنه عىل الرغم من طوفان البيانات الكبرية الناش��ئ، إال 

أن الوص��ول إىل مثل ه��ذه البيانات يظل مقيداً ومحدوداً يف الوق��ت الحايل، وذلك بوجود 

ع��دد مح��دود للغاية من الكيان��ات الغارقة يف مثل ه��ذا الطوفان والت��ي ميكنها الوصول 

إلي��ه )Crawford 2012, King 2011(.  فالركات من أمثال مش��غيل الهواتف الخلوية، 

ومطوري التطبيقات، ومزودي وس��ائل التواصل االجتاعي، واملؤسس��ات املالية، وسالس��ل 

التجزئ��ة، ورشكات املراقب��ة والركات األمني��ة، ال يقع عىل كواهلها أي التزامات ملش��اركة 

البيانات التي يس��تحدثونها من خالل عملياتهم التش��غيلية بحرية.  وعادّة ما يتم التفاوض 

للوصول إىل البيانات بشكل فردي وهذا يتضمن توقيع العديد من اتفاقيات حاية امللكية 

الفكري��ة واتفاقيات عدم اإلفصاح، وكذلك املوافقة ع��ىل الروط والبنود التي تحدد كيف 

ويف أي غرض س��يتم اس��تخدام أو ال يتم استخدام مثل هذه البيانات.  وحتى بعد كل هذا، 

فم��ن املحتمل أن متثل البيانات التي يتم توفريها عينة محدودة، كا من املمكن أن تفتقر 

هذه البيانات إىل املعلومات السياقية مثل الكيفية التي تم تعيني هذه البيانات من خاللها، 

أو تكون البيانات غري معالجة بش��كل كبري أي مل يتم تنقيتها أو هيكلتها، أو تكون ُمجمعة، 

أو ُمج��ردة م��ن املتغريات املفي��دة، أو معالجة بش��كل أو بآخر، وذلك من ش��أنه أن ُيقيد 

أس��اليب تحليل هذه البيانات.  ويف بعض الحاالت، ميكن أن يتم إتاحة كمية محدودة من 

 Application( البيان��ات للباحثني والجمهور وذلك من خالل واجهات برمج��ة التطبيقات

Programming Interfaces -APIs(.  فواجه��ات برمجة التطبيقات تتكون من مجموعة 
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من األوامر التي ميكن اس��تخدامها من أجل استعادة البيانات املخزنة يف قواعد بيانات عىل 

خادم متاح الوصول إليه للجمهور )Manovich 2011(.  فعىل س��بيل املثال، يس��مح تويرت 

لع��دد محدود من ال��ركات بالوصول إىل كافة بياناته املتدفقة ع��رب موقعه، وذلك مقابل 

رس��وم أو ألغ��راض تجارية.  وهو يتمتع بالصالحيات التي تس��مح ل��ه بإمالء رشوطه فيا 

يتعلق باألغراض التي ميكن فيها اس��تخدام مثل هذه البيانات.  فالباحثون يتم تقس��يمهم 

إىل قس��مني:  القس��م األول ميكنه الوصول إىل 10% من التغريدات العامة، والقسم الثاين ال 

ميكنه الوصول إال إىل 1% فحسب من التغريدات العامة، أو ميكنهم الوصول إىل مجموعات 

فرعي��ة مختلفة من املحتوى )الحس��ابات املدرجة يف القامئة البيضاء(، وذلك مع اس��تبعاد 

التغري��دات الخاص��ة واملحمية يف جمي��ع األح��وال )boyd and Crawford 2012(.  ويف 

 Product( حال املواقع اإللكرتونية التي تحوي عىل س��بيل املثال قوائم منتجات وتقيياتها

Listings and Reviews( وأدلة أعال )Business Directories(، وكذلك يف حال وس��ائل 

التواصل االجتاعي والتي تتضمن امللفات الش��خصية العامة )Public Profiles( والتغذية 

 Mozenda(( ورشكة )80legs( )www.80legs.com( فإن بعض الركات مث��ل ،)Feeds(

www.mozenda.com(( توفر خدمات زاحف الشبكة )أي تصفح الشبكة العاملية بطريقة 

منهجية وآليه ومنظمة( وتجريف الش��بكة )أي اس��تخراج البيانات من مواقع اإلنرتانت عن 

طري��ق برامج مخصصة ( لحصد بيانات مفصلة من هذه املواقع أو للوصول لبيانات تغذية 

مبنية مسبقاً.

وما يقلق يف هذا األمر هو أن املعلومات التي ميكن أن توفرها البيانات الكبرية اململوكة 

للركات الخاصة والتي تم بيعها بشكل تجاري سوف تكون محصورة عىل قطاع األعال 

فحسب، أو رمبا يتم إتاحتها ملجموعة مميزة من الباحثني األكادمييني الذين ال ميكن تكرار 

النتائج التي توصلوا إليها أو التحقق منها )Lazer et al.  2009; King 2011(.  وال أحد 

من ه��ذه املواقف يخدم املصلحة العامة، ولكن إذا وضعن��ا يف اعتبارنا القيمة التجارية 

للبيانات محل املناقش��ة فإن زيادة الوصول إىل هذه البيانات لن يكون مهمة سهلة أبداً.  

فحقيقة أن البيانات الكب��رية الرثية من الناحيتني االجتاعية والثقافية مملوكة للركات 

الخاصة ُتشري إىل أنه يف الوقت الحايل لن يكون من السهل يف الواقع إجراء بحوث العلوم 

االجتاعية الحسابية والعلوم اإلنسانية الرقمية )Manovich 2011(.  فكا ذكر كاًل من 
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)boyd and Crawford )2012: 673 ف��إن " الكث��ري من الحاس الذي يحيط بالبيانات 

الكبرية ينبع من اإلدراك القائل بأن هذه البيانات توفر وصوالً س��هاًل لكميات هائلة من 

البيانات.  ولكن من يتمتع مبثل هذه القدرة للوصول إىل هذه البيانات؟ وألي غرض يتم 

الوصول؟ ويف أي س��ياق يجرى هذا األمر؟ وما معوقات الوصول؟" فهذه أس��ئلة تتطلب 

الكثري من التفكري مع اتخاذ إجراءات مناسبة.  

:)Data Quality, Veracity and Lineage( جودة وصحة وأصل البيانات
جودة وصحة البيانات ها أمران مهان للغاية كونها يعززان املدى الذي ميكن أن يثق 

فيه املرء بالنتائج املس��تخلصة من تحليل البيان��ات.  وترتبط جودة البيانات مبدى تنظيمها 

أي خلوها من األخطاء والفراغات، ونقائها أي خلوها من التحيز، ومتاسكها مبعنى أن تحوي 

القليل من التناقضات.  بينا ُيش��ري مصطلح صحة البيانات إىل موثوقية البيانات وإىل مدى 

متثيلها للمعنى الذي ُتش��ري اليه بدقة )إتقان( وأمانة )إخالص(.  ولهذا فإن تأسيس وتوثيق 

جودة وصحة البيانات يعترب شقاً رئيسياً يف ُساَللَة أصل البيانات.  فُساَللَة أصل البيانات هي:

املعلوم��ات التي تصف مصدر املالحظات، واملنهجيات الت��ي خضعت لها البيانات عند 

جمعها وتصنيفها، والتعديالت، والتحوالت، والتحليل، واالش��تقاقات التي تعرضت لها، وهي 

توف��ر أيًض��ا االفرتاضات واملعايري الت��ي تم تطبيقها عند أي مرحلة م��ن مراحل حركة هذه 

البيان��ات، وكذل��ك أي تحيزات...  وتوفر ُس��اَللَة أصل البيانات مجموع��ة بيانات مع أصلها 

  .)Lauriault 2012( وتسمح للمستخدم أن يحدد مدى مالءمة البيانات لالستخدام

وهي أيًضا تصف بالتفصيل منش��أ البيانات، ومن ش��أن الجودة والصحة وُساَللَة األصل 

الضعيف��ة للبيانات أن يقوْض��َن درجة الثقة واملصداقية التي ميكن أن يضعها الش��خص يف 

مجموعة البيانات والتحليالت التي اعتمدت عىل هذه البيانات.

وم��ن الناحي��ة التقليدية، فإن الدراس��ات القامئة عىل بيانات ن��ادرة والتي يكون حجم 

العين��ات فيها صغ��رياً يف الغالب، فإن ج��ودة وصحة وأصل البيانات تك��ون عىل قدر كبري 

من األهمية.  فإذا كان الش��خص سيعمل عىل اس��تخالص نتائج عن السكان بالكامل وذلك 

اعت��اداً عىل عينة مثالية صغرية، فإنه يتعني يف هذه الحالة أن تكون العينة واضحة للغاية 
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وخالية من العيوب بأكرب قدر ممكن، ويتعني أن تكون عىل درجة عالية من الدقة والصحة.  

وعىل الرغم من ذلك، فإن عدد مجموعات البيانات يتم تشكيلها بشكل تام محدود للغاية، 

وميكن اس��تخدامها بدون أي شكل من أشكال تنظيف البيانات، مبعنى التحقق من األخطاء 

وتصحيحه��ا، وإضافة البيانات املفقودة، ومعايرة وإع��ادة تهيئة البيانات حتى ميكن ربطها 

م��ع بيانات أخرى أو لتكون هذه البيانات س��هلة االس��تجابة ملناهج تحلي��ل معينة )انظر 

الفص��ل الس��ادس(.  ولذا، فإنه يتم اس��تهالك الكثري من العمل خ��الل تصميم البحث من 

أج��ل تقييد التحيزات املنهجية والتحيزات املرتبطة بتحدي��د العينات يك يتم التأكد من أن 

البيانات دقيقة وذات مصداقية بقدر اإلمكان قبل تحليل أو مشاركة هذه البيانات.  وتعمل 

املحفوظات األرش��يفية والبنى التحتية بش��كل نشط من أجل التأكد من أن تظل مثل هذه 

البيان��ات ذات مصداقية ودقيقة وصحيح��ة مبرور الوقت، مع املحافظة عىل ُس��اَللَة أصل 

البيانات من خالل االس��تقرار املؤسيس، وعمليات إدارة البيانات وواصفات البيانات، ومتكني 

نق��ل البيانات عرب مختلف الصيغات واملنصات مبا يحق��ق املؤامة بني األجيال املختلفة من 

التقنيات )Lauriault 2012(.  وبدون مثل هذا العمل، فإن صحة البيانات املتضمنة داخل 

تلك البيانات سوف تتالىش يف القريب العاجل وذلك مع انعدام الثقة.  

وعىل النقيض من ذلك، ادعى البعض أن دراس��ات البيانات الكبرية ليس��ت بحاجة إىل 

تطبي��ق معايري جودة وصحة البيانات ذاتها، وذلك يرجع إىل أن الطبيعة الكلية ملجموعات 

البيان��ات الكب��رية "ن= الجميع" )n=all ( تجعلها تتخلص من التحي��زات املتعلقة بتحديد 

العين��ات، وتق��وم بالتعويض، أكرث م��ن املطلوب، عن أي أخطاء أو ثغ��رات أو تناقضات يف 

  .)Mayer-Schonberger and Cukier 2013( البيان��ات أو أي ضعف يف صحة البيان��ات

فالحجة التي استندت إليها وجهة النظر هذه أنه "مع وجود عدد قليل من األخطاء املرتبطة 

بتحدي��د العينة، ميكننا تقبل أخطاء أكرب مرتبطة بالقياس" )ص 13(، "وميكننا التس��امح مع 

ع��دم الدقة" )ص 16(.  إن الثم��ن املقابل ل� "ن= الجميع" )n=all( هو قبول الفوىض التي 

نش��أت بش��كل كبري من جراء صعوبة تنظيف البيانات ذات الرسعة العالية وغري املنظمة، 

وتقب��ل البيان��ات كونها "محتملة أكرث م��ن كونها دقيقة" )ص 35(.  وعن��د النظر إىل األمر 

بهذه الطريقة، ادعى )Mayer-Schonberger and Cukier 2013( أنه " كلا كان هنالك 

بيانات أكرث، كان ذلك أفضل" أو للتعبري عن هذا األمر بش��كل آخر، "إذا كان لديك بيانات 



القضايا الفنية والتنظيمية

263 ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها

كثرية جداً فإن ما هو جيد بدرجة كافية ُيعد جيداً بدرجة كافية" )Helland 2011(.  ومن 

ث��م فقد ادعى )Franks )2012: 211 أن املطلوب هو "بيانات نظيفة بدرجة كافية"، وهي 

البيان��ات التي متكن املحللني من "الحصول عىل النتائج التي ميكنهم الوثوق بها".  وبالطبع 

فإن هذا يفرتض أن جميع اس��تخدامات البيانات الكبرية س��وف تتسامح مع عدم الدقة، يف 

حني أن الواقع يش��ري إىل أن الكثري من اس��تخدامات البيانات الكبرية تتطلب الدقة بش��كل 

كبري، أو عىل األقل بيانات ذات معايري األخطاء التي ميكن حسابها أي بيانات موثوقة.  فعىل 

س��بيل املثال، فإن موقع خريطة الطريق املفتوح )OpenStreetMap( يهدف إىل أن يكون 

يف مستوى منتجات الخرائط االحرتافية من حيث التفصيل والدقة، ويهدف كذلك إىل كسب 

ثقة مس��تخدميه كونه مصدراً من مصادر املعلومات.  وعىل النحو ذاته، تهدف موس��وعة 

ويكيبيديا )Wikipedia( إىل أن تكون موس��وعة دقيقة وموثوقة مثل املوسوعات األخرى.  

وبطريقة ماثلة يتعني أن تكون البيانات املالية والبيانات الطبية دقيقة وصحيحة من أجل 

أن تغرس الثقة يف نفوس التجار واألطباء واملرىض...  والقامئة تطول.  فمثل وجهة النظر هذه 

تفرتض أيًضا أن ُساَللَة أصل البيانات وقضايا صحة وموثوقية البيانات ليست مهمة بالنسبة 

ملستخدمي البيانات.

وبغض النظر عن تس��امح بعض مجموعات بيان��ات البيانات الكبرية تجاه عدم الدقة، إال 

أن تحذير املعطيات الرديئة تؤدي إىل مخرجات رديئة ال يزال س��ارياً.  فمجموعات البيانات 

الكبرية التي تنش��ئ بيانات معيبة ورديئة، وتم التالعب بها ومتحيزة، أو تنش��ئ بيانات ذات 

مصداقية ضعيفة، س��وف ت��ؤدي إىل تحليالت ونتائج ذات مصداقية ضعيفة وس��وف تكون 

الفوائد املرجوة منها قليلة للغاية بالنس��بة لهؤالء الذين يحللون ويس��تفيدون منها.  وميكن 

للبيان��ات الكب��رية، عن طريق ط��رق إنتاجها، أن تعاين من جميع العل��ل، فالبيانات ميكن أن 

تك��ون معيبة ورديئة من خالل أخطاء األداة، حت��ى عرب التقنيات التي ُيفرتض أن تكون ذات 

دق��ة عالية للغاية مثل نظام التموضع العاملي )GPS( وال��ذي تختلف دقته من جهاز آلخر، 

  .)Dodge and Kitchin 2013( وعدد األقار الصناعية املتوافرة يف وقت معني من األوقات

أو من املمكن أن يكون قد تم التالعب أو التزوير يف البيانات من خالل حس��ابات مزورة أو 

  .)Vis 2013( القرصنة من أجل التأثري عىل االتجاه العام وتوجيه العامة نحو مسارات محددة

 %4.c فعىل س��بيل املثال، هناك مئات اآلالف من الحس��ابات املزيفة عىل تويرت، وهي تشكل
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من إجايل حسابات املستخدمني عىل تويرت )De Micheli and Stroppa 2013(، وأيًضا فإن 

 Calzolari( حتى 45% من حسابات بعض العالمات التجارية ملتابعي تويرت هي حسابات آلية

.)Baym 2013( وأكرث من درزنني من الخدمات تبيع حسابات تويرت مزيفة ،)2012

فالبيانات مُيكن أن تتس��م بالتحيز جراء بعض األس��باب.  إن الخصائص الس��كانية التي 

يتم اختيارها يف العينات نادراً ما تكون ش��املة وتتش��وه إحصائياً من قبل الجنس، والنوع، 

والدخ��ل، واملوقع، والعديد من العوام��ل االجتاعية واالقتصادية األخ��رى.  فليس جميع 

األش��خاص يس��تخدمون تويرت أو الفيس��بوك أو يتس��وقون من محالت معين��ة، أو يكونوا 

 Bollier 2010; Graham 2012; Crampton( مشرتكني يف ش��بكة االتصاالت ذاتها...  إلخ

et al 2012(.  فالتقني��ة املس��تخدمة واملعاي��ري املطبقة تؤثر عىل طبيع��ة البيانات.  فعىل 

س��بيل املثال، ميكن أن يتأثر تحديد املشاركات األكرث قراءة أو مشاركّة عىل وسائل التواصل 

 Baym( االجتاعي بش��كل كبري من خالل خوارزميات الرتتيب وليس االهتامات البسيطة

2013(.  وع��ىل النحو ذاته، فإن واجهات برمجة التطبيقات تنظم ماهية البيانات التي يتم 

اس��تخالصها، ففي تويرت، عىل سبيل املثال، يتم التقاط الوسم املرتبط بالحدث وليس جميع 

 Gonzales – Bailon et al( وأيًض��ا فقد ب��ني ،)Burns 2013( التغري��دات ذات الصل��ة

2012( أن اخت��الف طرق الوصول إىل بيانات تويرت – البحث يف واجهات برمجة التطبيقات 

مقاب��ل تدفق واجهات برمجة التطبيقات – يؤدي إىل الحصول عىل مجموعات مختلفة من 

النتائ��ج.  ونتيج��ة لذلك، ال توجد أي ضانات بأن فريقني من الباحثني، عىل س��بيل املثال، 

الذين يحاولون جمع البيانات ذاتها يف الوقت ذاته س��وف يكونون قادرين يف نهاية املطاف 

عىل الحصول عىل مجموعات البيانات ذاتها )Burns 2013(.  وعالوّة عىل ذلك، فإن اختيار 

البيان��ات الوصفية واملتغريات التي يت��م توليدها والبيانات الوصفي��ة واملتغريات التي يتم 

تجاهلها يؤدي إىل رس��م صورة معينة.  ومثل هذه التحيزات تؤدي إىل انحراف أو حتى إىل 

نش��وء أفكار واتجاهات وأش��خاص ومناذج مس��ترتة مل يتم تصويرها أو متثيلها يف مجموعة 

.)Graham 2012( البيانات

وفي��ا يتعلق مبصداقية البيانات، فإن الح��ال ال يتمثل دوماً يف أن البيانات تعرب بصدق 

عا تم اس��تخدام البيانات من أجل قياس��ه.  فعىل س��بيل املثال، هناك عالمات اس��تفهام 
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حول مدى حقيقة ودقة تعبري املش��اركات يف وس��ائل التواصل االجتاعي عن وجهات نظر 

 Manovich )2011:6( األش��خاص، وعىل مدى الوثوق يف مثل هذه املش��اركات.  وقد حذر

قائاًل إن "املش��اركات، والتغريدات، والصور التي تم تحميلها، والتعليقات، وجميع األشكال 

املختلفة من املشاركات عىل اإلنرتنت ال تعترب نوافذ شفافة بذاتها، وبدالً من ذلك، فهي غالباً 

مرتبة بعناية وتتم إدارتها بشكل منتظم وذلك من خالل االنتقادات نفسها التي تنطبق عىل 

بيانات املقاب��الت ومجموعات الرتكيز" )Focus Group(.  وأبدى آخرون ش��كوكهم حيال 

صحة بيان��ات علم املواطن��ة )Citizen Science( والتعهيد الجاع��ي، وحذروا من جهل 

وعدم مقدرة الحش��ود عىل التنب��ؤ ومخاطر التفاوت )فيا يتعل��ق بالتغطية(، واملتغريات 

)فيا يتعلق بالجودة والتجانس(، وتوليد البيانات املتحيزة املتأصلة يف مروعات املس��اواة 

الك��ربى، التي تفتقر إىل القادة وتتش��كل من مجموعة ضيقة من الس��كان ذوي التباين يف 

املهارات والدوافع )Carr 2007(.  ويف الواقع، فإن وسائل التواصل االجتاعي يهيمن عليها 

نخ��ب رقمية غري ممثلة )Crutcher and Zook 2009( يف حني أن هناك مجموعات كبرية 

من املجتمع مثل الفقراء وكبار السن ال ينخرطون يف وسائل التواصل االجتاعي أو يفتقرون 

إىل الهوات��ف الذكية، ومن ثم فإن أي بيان��ات يتم جمعها ال تعكس بالرضورة وجهات نظر 

هؤالء األش��خاص أو أحيائهم )Crawford 2013(.  ومن ث��م فمن الرضوري للغاية أن يتم 

تحدي��د ووضع مثل هذه التحيزات يف االعتبار وذلك عند تحليل البيانات من أجل كس��ب 

فهم أكرث شمولية للظاهرة، وخصوصاً إذا ما كان سيتم استخدام مثل هذه البيانات يف أعال 

السياسة العامة والقرارات التي تؤثر عىل حياة الناس كالنتائج الصحية.

وعالوة عىل ذلك، يوجد بعض املخاوف بشأن جودة وتجانس املحتوى والبيانات الوصفية 

التي تم تكوينها عرب أفراد متنوعي املهارات والدوافع، ومخاوف بشأن كيفية توفري درجات 

موثقة من االعتادية وتكوين إحس��اس باملصداقية )Dodge and Kitchin 2013(.  وقد 

أدى ه��ذا بالبعض إىل افرتاض أن عمل التعهيد الجاعي "الهواة" س��يكون إجراؤه بش��كل 

  .)Carr 2007( أفض��ل إذا ُبذل ع��ىل تصحيح وتنويع البيانات وليس عىل تكوي��ن البيانات

فاملث��ال ال��ذي ألق��ى Carr الضوء عليه هو موس��وعة ويكبيديا، إذ ع��ىل الرغم من كونها 

شهرية وش��املة، إال أنها تتوسع بش��كل غري مدروس مُياثل االهتامات املختارة للمشاركني، 

ويوجد بها مقاالت غري كاملة وأحياناً مكتوبة بلغة ركيكة وتافهة ومطعون يف صحتها بشكل 
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كب��ري، ما يق��وض حجيتها وإمكانية اس��تخدامها أو نفعها.  وادع��ى Carr أنه " إذا كانت 

موس��وعة ويكبيديا غري مجانية، فمن غري املحتمل أن قراءها س��يكونون أكرث تسامحاً تجاه 

 )OpenStreetMap( وميك��ن أن ُتعاين خريطة الطريق املفتوح  .)تلك العيوب." )2007:4

س��وَء التغطية يف بعض األماكن حيث يوجد عدد قلي��ل من املتطوعني.  ويوجد أيًضا بعض 

املخاوف بش��أن اس��تدامة أعال التعهيد الجاعي التطوعية، حيث ادعى Carr 2007 أن 

االرتباطات التي تربط مجموعة افرتاضية من الناس سوياً عادّة ما تكون ارتباطات سطحية، 

وه��ي تفتقر إىل العم��ق وااللتزام اإلجباري، وعادّة ما تكون عرضّة للتش��تت، وهي تعتمد 

بش��كل كبري عىل مجموعة أساسية صغرية ليك تحافظ عىل سري املروع وتوفر الجزء األكرب 

 ،OpenStreetMap �م��ن العمل.  وعىل النقيض من ذلك، الح��ظ البعض أنه فيا يتعلق ب

ف��إن جودة البيان��ات املقدمة تطابق جودة البيانات التي تقدمه��ا الركات االحرتافية وأن 

.)Haklay 2010, Mooney at al 2011( التغطية متنوعة

فهذه املناقش��ة تلق��ي الضوء عىل أن كون مجموعة البيانات كب��رية للغاية من ناحية 

الحجم، فإن هذا ال يعني بالرضورة أنها عش��وائية أو ممثلة للضاهرة أو صحيحة أو ذات 

مصداقية أو موثوقة.  وكا الحظ )boyd and Crawford )2012: "كون البيانات الكبرية 

تزودن��ا بكميات هائل��ة من البيانات، فإن هذا ال يعن��ي أن القضايا املنهجية مل تعد ذات 

صلة.  ففهم العينة عىل س��بيل املثال، ُيعد أكرث أهمية اآلن عا كان عليه األمر يف املايض" 

)ص 668(.  وبالنسبة ل� )Kelling et al.  )2009: 615 فإن هذه القضية تعترب قضية أصل 

وَمْنَشأ أي "املعلومات املتعلقة بأصل وتعريف وملكية وبنية" مجموعة البيانات التي متكن 

محليل هذه البيانات م��ن معرفة كيفية تكوين هذه البيانات ومعالجتها، ومتكنهم كذلك 

م��ن تقييم جودة وصحة البيانات.  وعىل الرغم م��ن ذلك، فإن مصدر معظم مجموعات 

بيانات البيانات الكبرية مقيد بهؤالء الذين قاموا بإنشاء البيانات، ما يجعل من الصعوبة 

مبكان تقييم صحة الدراسات املنشورة التي اعتمدت عىل هذه البيانات.  فأحد التحديات 

الرئيس��ية التي تواجه البيانات الكبرية يتمثل يف املقدرة عىل معرفة تفاصيل ُساللة األصل 

والذي يشمل تقييات مستويات األخطاء والشكوك يف مجموعة البيانات، وإنشاء وسائل 

فعالة للتحقق من وتنظيف ومعايرة البيانات عالية الرسعة وشديدة التنوع.  
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:)Data Integration and Interoperability( دمج وتوافقية البيانات

إن أحد الوعود التي انبثقت عن ثورة البيانات هو إنشاء مجموعات بيانات ذات ترابط 

قوي ما ميكن هذه املجموعات من أن تتحد سوياً من أجل إنشاء قيم ومعارف إضافية.  

وكا اتضح من خالل تطور البنى التحتية للبيانات ومدمجي البيانات، فإن العديد من 

البيان��ات عرضٌة ليك تندمج مع بعضه��ا، واتضح أيًضا أن الكثري من البيانات تظل منعزلة 

يف مس��تودعات أو ميكن دمجها فقط من خالل معالجة إضافية كبرية.  ومن أجل أن يتم 

دمج البيانات يف مجموعات بيانات جديدة، أو اس��تخدام هذه البيانات باالشرتاك مع أي 

بيانات أخرى، فإن هذه البيانات تتطلب حقول تأش��رييه مشرتكة وتوفر معايري البيانات، 

وبيانات وصفية متسقة، وتوافق عىل مستوى التنظيم والصيغة.  ويف حني أن تقدماً كبرياً 

ق��د حدث يف إدارة البيانات وتطبيق معاي��ري البيانات التي قادتها منظات مثل املنظمة 

الدولي��ة للمعايري )ISO( ورابطة الش��بكة العاملية )W3C( واتح��اد املعلومات املكانية 

املفتوحة )OGC( يف سبيل املحاذاة بني البيانات والبيانات الوصفية وتحسني التوافق بني 

املنص��ات التقنية املختلفة التي تعالج البيان��ات وتحتفظ بها، وتطوير البيانات املرتابطة، 

إال أن الكثري من مجموعات البيانات ال ميكن ربط بعضها ببعض.  فهي تش��كل ما أطلق 

.)Stranded Data( "مصطلح "البيانات الجانحة Singh )2012( عليه

إن معظم دراس��ات البيانات الصغرية ال تزال ُتنشئ بيانات جانحة كونها تستخدم لغات 

توصيف خاصة بها وأنظمة تنظيم البيانات التي تناسب األغراض التي سيستخدمونها فيها، 

ولكن القليل من هذه الدراس��ات تضع يف اعتبارها قضايا التوسع والربط.  وهذه هي أيًضا 

الح��ال غالب��اً داخل املنظات التي يوجد به��ا إدارات منفصلة تس��تخدم أنظمتها اإلدارية 

والتصنيفي��ة الخاصة.  فعىل س��بيل املثال، فإن كل واحدة م��ن هيئات التخطيط التي يبلغ 

عددها مثان ومثانني هيئة يف إيرلندا تس��تخدم نظامها الخاص الس��تخدام األرايض وتصنيف 

املناط��ق، وعالوة عىل ذلك، فه��ذه الهيئات توظف العديد من املنص��ات التقنية املختلفة 

لغ��رض إدارة وتخزي��ن وتخطيط البيانات، فربط جميع ه��ذه البيانات وتوحيدها يف نظام 

وطن��ي واحد ليس مهمة س��هلة عىل اإلط��الق.  وباملثل، فإن توس��يع مجموعات البيانات 

الوطنية س��وف يواجه مشاكل ماثلة.  فعىل س��بيل املثال، فإن ربط اإلحصائيات السكانية 
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يف إيرلندا وإيرلندا الش��الية سوياً من أجل إنشاء مجموعة بيانات واحدة للجزيرة بالكامل 

يف��رض ع��دداً من التحديات الفنية وذل��ك يرجع إىل أن 30% من األس��ئلة متطابقة، و%35 

أخرى من األس��ئلة ميكن أن يتم مضاهاتها وذلك من خالل تقسيم خطط التصنيف وإعادة 

تجميعها يف الخطط املش��رتكة، وحت��ى إذا تم هذا، فإن البيانات س��تكون ذات جغرافيات 

.)Kitchin et al 2007( إحصائية ضمنية مختلفة يتم تجميعها يف وحدات مختلفة األحجام

وتتضاع��ف ه��ذه القضايا عرب قارة أوروبا، حيث تتبع كل دولة وكل مؤسس��ة إجراءات 

مختلفة )وحدات وتصنيفات(، وتعتمد فرتات زمنية متفاوتة )عدد املرات التي يتم فيها إنشاء 

البيانات(، وتس��تند إىل أماكن متباعدة )الجغرافيا اإلحصائية(، وتس��تعمل تقنيات مختلفة 

)الصيغ(.  ومن ثم فلقد استنتج )Rubert )2012: 118 أنه حتى مع وجود بيانات حكومية 

ش��املة، إال أنها يف غالب األحيان تتصارع تحت وطأة األعداد التي ال تحىص من مجموعات 

البيان��ات املتضارب��ة وغري املتوافقة وغري الصالحة للمقارنة.  وتس��عى بعض املبادرات مثل 

توجيهات إنس��بري )INSPIRE( )البنية التحتية للمعلوم��ات املكانية يف املجتمع األورويب( 

إىل تكوين بيانات مش��رتكة عرب الجغرافيا األوروبية اإلحصائية املش��رتكة، ولكن الوصول إىل 

تواف��ق يف هذا الش��أن ُيعت��رب عملية بطيئة وذل��ك يرجع إىل أن جمي��ع الواليات ال ترغب 

يف االنتق��ال بش��كل أحادي )أي من طرف واحد( إىل نظام جدي��د للبيانات وخالل العملية 

يوقفون س��جالتهم الزمني��ة ويفقدون مقدرتهم عىل إجراء تحلي��الت زمنية متتالية، إضافة 

إىل أن كل والية لها أولويات مختلفة فيا يتعلق بالبيانات التي ترغب يف إنشائها وتتبعها.

وتوج��د هذه التحديات نفس��ها فيا يتعلق بالبيان��ات الكبرية، والت��ي رمبا تكون غري 

متجانس��ة وغري منظمة بشكل كبري للغاية، ومتفاوتة فيا يتعلق بالجودة، وهي أيًضا مرنة 

وقابلة للتوس��ع.  فرب��ط وتجميع مثل هذه البيانات ليس مهمة س��هلة عىل اإلطالق وهي 

تتطلب تطوير مجموعة جديدة من األدوات واألساليب، وكذلك إنشاء وتبني معايري جديدة 

للبيانات.  فأحد الحلول املطروحة، والذي أشار إليه )Short et al )2011 هو دمج البيانات 

املخصص والذي ميكن املس��تخدمني من التحكم برسعة وبش��كل مبارش يف أٍي من البيانات 

التي سيتم دمجها، وذلك عىل الرغم من أن هذا يتطلب أن تكون مجموعة البيانات تتمتع 

بس��ات معينة مثل البني��ة التحتية الداللية املؤثرة.  إن رب��ط وتجميع مثل هذه البيانات 

م��ن املمكن أن يؤدي إىل التل��وث املتقاطع )Cross-Contamination( بس��بب البيانات 
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ذات الج��ودة الضعيفة والحالة املتهالكة ما يؤدي إىل فس��اد وتلويث مجموعات البيانات 

الفعال��ة ويحولها إىل مجموعات بيانات ضعيفة.  ومع ازدي��اد طوفان البيانات، فإن إيجاد 

الحلول التي تس��اعد عىل دمج البيانات وتوحيدها وتحافظ عىل سالمتها وفعاليتها سيمثل 

قضي��ة ملحة، وذلك عىل الرغم من أن عدم املقدرة ع��ىل ربط البيانات له جوانب إيجابية 

أيًضا وذلك فيا يتعلق بتقييد مراقبة البيانات وتحسني أمن البيانات )انظر الفصل العارش(.

:)Poor Analysis and Ecological Fallacies( التحليل الركيك واملغالطات البيئية

جميع النتائج التي يتم التوصل إليها من الدراسات تكون دقيقة وسليمة وقوية بحسب 

البيانات التي تم استخدامها والتحليالت التي أُجِرَيْت، وإذا ما وضعنا جودة وصحة البيانات 

جانب��اً، فخ��الل تصميم أي بحث يكون م��ن املهم للغاية اس��تخدام منهجية مالمئة وآليات 

مناس��بة.  فاإلخفاق يف فعل ذلك س��يؤدي إىل مغالطات بيئية خطرية عند تفس��ري النتائج، 

مبعنى اس��تخالص النتائج املضللة والتي يف الواقع ال تدعمها البيانات املس��تخدمة.  وهناك 

تاري��خ طويل من املس��اجالت التي تتعلق مبكامن القوة والضعف النس��بية يف العديد من 

األمناط واألس��اليب املنهجية املختلفة، والظروف التي ميك��ن فيها تطبيق مثل هذه األمناط 

واألس��اليب بشكل صحيح.  وعىل وجه العموم، هناك اآلن إرشادات وقواعد محددة بشكل 

واضح تتعلق بكيفية تكوين وتحليل أنواع مختلفة من البيانات عرب أنظمة متعددة.  وعىل 

الرغ��م من ذلك، وفيا يتعل��ق بالبيانات الكبرية، ف��إن علوم البيانات ال ت��زال يف أطوارها 

التمهيدية، ومثل هذه املعايري ال تزال يف طور التش��كيل والصياغة، فآليات جديدة يتم اآلن 

اخرتاعها، وتوسيعها، وتقييمها.  

وهناك أربع قضايا منهجية تتعلق بالبيانات الكبرية جذبت االنتباه، فأوىل هذه القضايا 

تتمثل يف اإلجابات املتفاوتة بش��كل عميق والتي تؤدي إليها االفرتاضات واملقاربات داخل 

الناذج )Silver 2012(.  وثانياً، مدى قدرة اآلليات واألس��اليب املس��تخدمة عىل إحداث 

االستسقاط، أي رؤية واستخالص أمناط من البيانات العشوائية التي ال معنى لها، أو إحداث 

فرط التعل��م أو املالءمة )Overfitting( والتي تح��دث عندما يصف منوذج إحصايئ خطأ 

عش��وائًيا أو ضجيًجا بدالً من العالقة الكامن��ة )boyd and Crawford 2012(، أو الخطأ 

يف التعامل مع التش��ويش عىل أنه معلومات )Silver 2012; Siegel 2013(.  وثالث هذه 
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القضاي��ا يتمث��ل يف االتهامات بأن بع��ض اآلليات املعينة تؤدي إىل ما ه��و أكرث بقليل من 

تجريف البيانات )Data Dredging( )Webster 2011(.  وأخرياً، إذا كان بإمكان اآلليات 

أن تتوس��ع خ��ارج نطاق بيانات ضب��ط االختبار إىل مليارات الس��جالت املتدفقة يف العامل 

.)Bryant et al, 2008( الواقعي

إن الن��اذج تهدف إىل توضيح والتعبري عن العالق��ة بني املتغريات وكيفية عمل النظام.  

فكل منوذج يتم تأسيس��ه ع��ىل نظرية معينة، وبناؤه باس��تخدام مجموعة من االفرتاضات 

واملقارب��ات التي تبني كيفي��ة تفاعل املتغريات، يف حني أنه يت��م اختبار صحة النموذج من 

خالل البحوث التجريبية، فإذا كانت النظرية واالفرتاضات غري صحيحة، فإن جميع التنبؤات 

ستكون غري صحيحة يف هذه الحالة كذلك، وحتى التغيريات الصغرية للغاية عىل االفرتاضات 

يف من��وذج ميكن ما أن تؤدي إىل نتائ��ج مختلفة متاماً.  ففي حالة األزمة املالية العاملية التي 

حدث��ت يف العام 2008، ادع��ى )Silver 2012( أن أحد العوام��ل املهمة للغاية يف إحداث 

مثل هذه األزمة كان اس��تخدام مناذج متويل دمجت املخاطر بحيث ميكن حساب احتالية 

الدخ��ل املحتمل م��ع االرتياب ألن املخاطر املحتملة من الصع��ب تقييمها.  ونتيجّة لذلك، 

اعتمدت الناذج عىل افرتاضات غري يقينية ولكن تم معاملتها كا لو كانت مخاطر معروفة 

ع��ىل وجه اليق��ني.  والنتيجة كانت افرتاض أن الس��ندات املالية الجدي��دة التي يحيط بها 

ارتياب نظامي عاٍل للغاية هي أصول ذات مخاطر منخفضة، وهذا افرتاض ثبت أنه خاطئ.  

ويف األنظمة املعقدة، فإن مثل هذه األخطاء ال يتم قياس��ها عىل أس��اس درجات ولكن يتم 

قياسها عىل أساس ترتيبها حسب األهمية.  وقد قدرت مؤسسات ستاندرد أند بورز وموديز 

)S&P and Moody’s( مخاطر التخلف ع��ن الدفع واملرتبطة بالتزامات الديون املضمونة 

)CDOs( بأقل من قيمتها بعامل من مائتني )Silver 2012: 45(.  وبغض النظر عن جودة 

البيان��ات الضمنية، فإذا كان النموذج خاطًئا، فأي نتائج يتم اس��تخالصها من هذا النموذج 

ستكون خاطئة كذلك.

لقد افرتض )Granville )2013( and Taleb )2013 أن لعنة أو مأساة البيانات الكبرية 

ُمضاعف��ة، نتيجة العالقات اإليجابية الخاطئة بني البيانات؛ وأمناط مجموعات البيانات التي 

تك��ون عرضية بش��كل ت��ام، وليس لها أي قوى تنبؤي��ة، وال ميكن تكراره��ا، ورمبا ميكن أن 
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تك��ون قناعاً لناذج أضعف ذات أهمية، فمجموعات البيانات تش��تمل غالباً عىل البيانات 

الت��ي يبدو أنها مرتبطة بعضه��ا البعض، حتى ولو كانت العالقة بينها عش��وائية يف الواقع.  

وم��ع زيادة حجم مجموعة البيانات، تتضاعف األخطاء اإليجابية، إىل الحد الذي تكون فيه 

أي عالق��ة تقريباً بني البيانات مهمة من الناحي��ة اإلحصائية وفق معايري اختبارات االرتباط 

التقليدية )Pentland 2012; Rajaraman et al.  2012; Taleb 2013(.  وعىل النحو ذاته، 

ففي أس��اليب التنقيب عن البيانات، مثل شجرة القرارات )تسلسل اتخاذ القرار(، ميكن أن 

يتسم النموذج بفرط املالءمة يك يتم استنباط نتائج استثنائية تحول إىل نتائج قابلة للتعميم 

ما يؤدي هذا إىل حدوث مغالطات بيئية.  فالبيانات الكبرية يف هذه الحالة ال تعني معرفة 

أفضل، ولكنها تعني باألحرى ارتباكاً أكرث وذلك من جراء صعوبة تحديد دالة حقيقية وسط 

ركام من الدالالت.  ولذا فإنه: " أحياناً يكون األقل هو األقوى تأثرياً" )Verhulst تم االقتباس 

.)Bollier 2012:14 من

إن أحد الجوانب املهمة يف مش��كلة األخطاء اإليجابي��ة ليس حجم مجموعة البيانات 

فحسب، بل كيفية معالجة وتحليل مجموعة البيانات هذه.  فأحد أجزاء إسرتاتيجية الكثري 

من تحليالت البيانات الكبرية يتمث��ل يف فحص مجموعة البيانات قبل صياغة االفرتاضات 

)انظر الفصل الس��ادس(، ومن الط��رق املتبعة للقيام بهذا األمر حس��اب االرتباطات بني 

جميع املتغريات وذلك من أجل تحديد العالقات املحتملة بني البيانات الجديرة بالدراسة 

اإلضافية.  وتش��كل هذه العملية ما ٌيعرف بتجريف البيانات )Data Dredging( والتي 

تسمى أحياناً تصيد البيانات، وهي مارسة ال يحبذها بشدة الكثري من الخرباء اإلحصائيني 

)Webster 2011; Piatetsky-Shapiro 2012(.  فاملش��كلة الت��ي ترتب��ط به��ذا املنحى 

مش��كلة مزدوجة.  فمن جهة، ه��ي تحدد آالف األخطاء اإليجابي��ة املحتملة وذلك دون 

تحديد أيٍّ من هذه األخطاء عشوايئ وأّي منها ذو مغزى.  ومن جهة أخرى، ميكن أن تؤدي 

إىل التنقل من متجر آلخر طلباً لألرخص وعرض النتائج التي تؤكد اعتقاد املحلل، مع وجود 

 Webster( ًدليل من التحليل املستخدم من أجل أن يجعل االدعاء يبدو معقوالً ومدروسا

 Granville( فالس��ؤال الشائك الذي يطرح نفس��ه هنا، كا أشار  .)2011; Taleb 2013

2013(، هو كيف ميكن التمييز بني دالة حقيقية ودالة عرضية وسط الكميات الهائلة من 

البيانات؟ وكيف ميكن أال ينقاد املرء لالستسقاط وفرط التعلم؟
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إن هن��اك بعض الحلول املمكنة.  حيث اقرتح )Rajaraman et al.  )2015 اس��تخدام 

مبدأ بونفريوين )Bonferroni(، والذي يس��عى إىل تحديد األحداث النادرة جداً لدرجة أنها 

ال ميك��ن أن تح��دث يف البيانات العش��وائية، وذلك من أجل فرز االرتباط��ات الفعلية عن 

االرتباطات العش��وائية.  كا كان )Lusk )2013 من أنصار اس��تخدام مس��تويات معيارية 

معززة، وذكر نقطة انطالق معيار خمسة سيجا )Five Sigma( املستخدم حالياً يف الفيزياء 

م��ن أجل مواجهة االرتباطات الوهمية وإعالن االكتش��افات )احت��ال كون النتائج خاطئة 

وناتج��ة عن التغ��ريات اإلحصائية فقط ه��و واحد يف كل ثالثة ماليني وخمس��مئة ألف أو 

1:3,500,000(.  ومن الحل��ول املطروحة األخرى هو التحقق اإلضايف من خالل مجموعات 

بيانات أخرى، أو التقس��يم العش��وايئ ملجموعة البيانات الحالي��ة إىل عينات ومعرفة إذا ما 

كان��ت العالقة أو االرتباط س��يظل موجوداً ع��رب العين��ات )Jensen 2000(.  وفيا يتعلق 

بفرط التعلم، ناقش )Miller )2010 إس��رتاتيجية استخدام الخلفية املعرفية، والتي تتكون 

من اس��تخدام الحقائق املعروفة عن مجموعة بيانات ُمس��تقاة من االفرتاضات عن النظام، 

والحقائ��ق املالحظة، ومعرفة الخبري، أو النظري��ة، أو املقاييس املمتعة واملرغوب فيها التي 

تقيم البس��اطة والتيقن والفائدة والحداثة لألمناط املستحدثة، وذلك من أجل فصل األمناط 

الهادف��ة عن التش��ويش.  وعىل الرغم من ذلك، فمن الواض��ح أن هناك حاجة لبذل أعال 

إضافية من أجل تطوير أساليب لتقييم املغزى والداللة يف عرص البيانات الكبرية.

وإذا وضعن��ا يف االعتب��ار أن تحليالت البيانات ال تزال يف مراحلها األوىل من التطور، وتم 

تطبيقه��ا بالدرج��ة األوىل عىل بيانات الضب��ط واالختبار، يظل أيًضا هن��اك بعض املخاوف 

بش��أن فعالية مثل هذه األساليب يف مجاراة البيانات الفوضوية وغري املنضبطة.  وكا أشار 

)Byrant et al.  )2008: 4، فإن "الكثري من الخوارزميات ال تتوسع خارج نطاق مجموعات 

البيان��ات التي تتكون م��ن بضعة ماليني من العن��ارص، أو ال ميكنها أن تتحمل التش��ويش 

والثغ��رات اإلحصائية املوجودة يف بيانات الع��امل الواقعي".  فإذا كان هناك أي اختالالت أو 

تحيزات موجودة يف الخوارزميات، فمن شأنها أن تؤدي إىل انحراف النتائج وتفسريات هذه 

النتائ��ج )byoed and Crawford 2012(.  ويرتبط بهذا التخوف أيًضا القلق من أن هناك 

اعت��اداً مفرطاً والكثري جداً من املوثوقي��ة املوضوعة يف الخوارزميات وذلك من أجل إجراء 

التحليالت، واس��تخراج املنافع واملزايا التي تجلبها الخ��ربات واملعارف والفطرة البرية من 
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أج��ل فهم ظاهرة م��ا )Lohr 2012(.  ومن ثم، هناك حاجة إلج��راء املزيد من العمل من 

أجل تأس��يس وتقييم صحة التحليالت الجديدة والثقة يف النتائج التي ميكن استخالصها من 

هذه التحليالت.

ومن االنتقادات األخرى املوجه��ة إىل تحليالت البيانات الكبرية هو تركيز هذه البيانات 

ع��ىل اآلنية )هنا واآلن(، وذلك بالنظر إىل حداثتها، وعىل وجه العموم، فإن البيانات الكبرية 

تفتقر إىل العمق التاريخي.  فشبكات االستشعار الجديدة أو بيانات التعهيد الجاعي مُيكن 

أن توفر بيانات مس��تمرة وثرية، ولكنها تتسم بقرص الفرتات الزمنية التي تغطيها.  ونتيجّة 

لذل��ك، فإن الكثري من التحليالت تكون مناس��بة يف وقتها ولكنه��ا تفتقر إىل العمق الزمني.  

وهذا أمر ال غبار عليه ومستحس��ن إذا كان الش��خص مهت��ًا بالوقت الحارض بتتبع حدث 

ممتد باستخدام وسائل التواصل االجتاعي )عىل سبيل املثال حدث سيايس كبري مثل الربيع 

العريب(، أو أن يكون الش��خص قامئاً بتحليل عملية مادية ال تتغري مبرور الوقت )مثل تجربة 

فيزيائية(، ولكن س��يكون األمر مسبباً للمش��اكل إذا تم استخدامه من أجل فهم العمليات 

التي متتد آلالف الس��نني أو أكرث )عىل سبيل املثال األنظمة البيئية والجيولوجية(.  وينطبق 

ه��ذا االنتقاد أيًضا، بالطبع، عىل دراس��ات البيانات الصغرية، والت��ي تعترب أيًضا لقطات تم 

اتخاذها يف أماكن معينة وأوقات محددة.  

:)Skills and Human Resourcing( المهارات والموارد البشرية

يف ح��ني أن بع��ض تحليالت البيان��ات يتم تركه��ا للخوارزميات، وخاص��ّة العمل املتعمق 

للمعالجة والحس��ابات، إال أن أعال التوجيه والتفسري ال تزال إىل حد كبري حكراً عىل املحليني 

الب��ر.  فباالعتاد عىل مهاراته��م وخرباتهم ومعارفهم، يتخذ الباحث��ون واملحللون القرارات 

املتعلق��ة باألماكن املثىل الت��ي ينبغي الرتكيز عليها، وكيفية صياغة وإج��راء التحاليل، وإدراك 

املراد من النتائج والعمل عىل هذه النتائج.  فالبر يظلون هم الفاعلني األساس��يني يف تأسيس 

وتشغيل واملحافظة عىل املروعات التي تقودها البيانات، فعىل سبيل املثال، يتطلب تأسيس 

بنية تحتية للبيانات مهنديس برامج وأجهزة ومس��ئولني رقميني، وأخصائيني يف السياسة وخرباء 

مج��االت علمي��ة ومحللني.  فهؤالء العامل��ون يضمنون تصميًا جيداً للنظ��ام يك ُينتج بيانات 

مفيدة وصحيحة وموثوقة، ويوفرون الوس��ائل الرضورية لتخزين ومشاركة البيانات، ويؤمنون 
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مجموع��ة من األدوات التحليلية واإلدارية املناس��بة، التي ميكنها اس��تخالص القيمة واملعرفة.  

وهم يعرفون أيًضا ماهية األسئلة التي ينبغي توجيهها وما الذي يتعني فعله باإلجابات عىل تلك 

األس��ئلة.  ولذا، فإن املواهب البرية بضاعة رائجة.  ولكن وكا أش��ارت بعض التقارير، هناك 

نقص متزايد يف املوظفني الذين يتمتعون مبهارات يف البيانات وخاصّة محليل ومديري البيانات 

 Gantz and Reinsel 2011;( الذين بإمكانهم تحويل البيانات واملعلومات إىل معارف وعلوم

  .)Manyika et al.  2011; Shah et al.  2012; Rooney 2012

وق��د أكد )Manyika et al.  )2012:3 " أن الوالي��ات املتحدة وحدها تعاين نقًصا يبلغ 

140.000 إىل 190.000 شخص يتمتعون مبهارات تحليلية متعمقة وكذلك 1.5 مليون مدير 

ومحلل من أجل تحليل البيانات الكبرية واتخاذ القرارات بناّء عىل اكتشافاتهم".  واستطردوا 

باإلش��ارة إىل أن مثل هذه املواهب "من الصعب إيجادها إذ تس��تغرق س��نوات عديدة يف 

التدريب أو إعادة التدريب" )ص 10(.  وقيم )Shah et al.  )2012 عدد 5000 موظف يف 

اثنتي عرة رشكة عاملية فيا يتعلق مبقدرتهم عىل معالجة تحليالت البيانات بش��كل مثمر 

حي��ث قاموا بوضع املوظفني يف ث��الث مجموعات.  األوىل، التجريبيون غري املعرتضني الذين 

يثقون يف التحليالت أكرث من األحكام الش��خصية )43%(.  والثانية، متخذو القرار املتعمقون 

الذين يتجاهل��ون التحليالت ويترصفون مبا ميليه عليه حدس��هم الفطري )19%(.  والثالثة، 

املتش��ككون املطلعون )38%( الذين يوازنون بني األحكام الش��خصية والتحليالت، ويسعون 

إىل تفس��ري البيانات ووضعها يف سياقها املناس��ب عند اتخاذ القرارات.  وبشكل مقلق، فإن 

أولئك الذين يدعون البيانات تعرب عن نفسها وأولئك الذين يتجاهلون البيانات والتحليالت 

بشكل روتيني يفوقون يف عددهم أولئك القادرين بشكل أفضل عىل فهم البيانات الكبرية.  

وعالوّة عىل ذلك، الحظوا أن الركات تعاين من أربعة مش��اكل تحول دون االس��تفادة من 

إمكانيات البيانات الكبرية وهي: 

• أوالً:  أن امله��ارات التحليلية ترتكز يف عدد محدود للغاية من املوظفني وال تنتر يف باقي 

املوظفني.

• ثانياً:  أن حلول تقنية املعلومات ترتكز بشكل تقليدي عىل التقنية وبشكل أقل بكثري عىل 

املعلومات يف حني أن املعلومات هي املجال الذي يتم من خالله جني القيمة.
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• ثالث��اً:  أن تخزي��ن البيانات يحدث كيفا اتفق وم��ن الصعوبة مبكان عىل أي موظف أن 

يحدد مكان املادة إذا مل يكن هذا املوظف هو املسئول عن جمعها.

• رابعاً:  أن املديرين يفهمون قيمة املوهبة ورأس املال والعالمة التجارية، ولكن ال يفهمون 

قيم��ة املعلوم��ات، وال يبذلون جهوداً كافية من أجل فه��م البيانات أو ترتيب هذه 

البيانات بشكل فعال وكفء.

ويوج��د مثل ه��ذا النقص يف املهارات أيًضا يف املؤسس��ات األكادميي��ة، حيث إن خرباء 

املج��االت املختلفة تدربوا يف وقت ندرة البيانات وهم غري مس��تعدين بش��كل كبري لعرص 

البنى التحتية للبيانات والبيانات الكبرية وذلك باستثناء عدد ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة 

من العلاء واملراكز.  

إن القل��ق الذي ينتاب الكثري من املعلقني هو أن املنافع املحتملة من الركات والعلوم 

التي تقودها البيانات لن يتم تحقيقها بش��كل كامل بسبب نقص املواهب البرية وخاصّة 

عل��اء البيانات الذين تجتمع لديهم مهارات مربمجي الربامج واإلحصائيني والرواة املحرتفني 

 Cukier( وذلك من أجل اس��تخالص ش��ذرات الذه��ب املختبئة تحت جباٍل م��ن البيانات

2010(، واملديرين الذين يفهمون كيفية تحويل هذه الش��ذرات إىل قرارات حكيمة.  وفيا 

يتعلق باملديرين، وكا أش��ار )Shah et al.  )2012: 23، فإن "االستثار يف التحليالت ميكن 

أن يك��ون ب��ال جدوى، وميكن حتى أن يكون ض��اراً، إال إذا كان بإمكان املوظفني دمج هذه 

البيان��ات يف العملي��ة املعقدة التخاذ الق��رارات".  فالجامعات بدأت اآلن يف إنش��اء برامج 

جديدة ومراكز بحثية لعلوم البيانات، ويس��عون إىل تعديل الدورات التدريبية الحالية ليك 

تش��تمل عىل التدريب عىل مجموعة املهارات الجديدة هذه، وذلك يف مس��عى إىل تنقيح 

بع��ض الثغرات املتعلقة بامله��ارات.  ويتم تنظيم بعض هذه الربامج باملش��اركة مع بعض 

الركات.  فعىل سبيل املثال، بدأت رشكة آي يب إم )IBM( بالفعل يف العمل مع العديد من 

الجامعات من أجل تطوي��ر دورات ومقررات تعليمية، وهناك بعض الركات األخرى مثل 

 Bertolucci( التي تقدم برامج تدريبية معتمدة من الجامعات )Teradata( رشك��ة ترياداتا

2013(، وذل��ك ع��ىل الرغم من أن ه��ذه الربامج من املمكن أن ت��ؤدي إىل مخاطرة توجيه 

الطالب تجاه رؤى وبرامج خاصة ببعض الركات.  



الفصل التاسع

ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها276

الجدول رقم )1 – 9(

الخربات الالزمة لبناء البنى التحتية للبيانات وإجراء بحوث البيانات الكبرية

خربات املجال

Domain Expertise

• معرفة نظرية وعملية عميقة باملجال )املجاالت( ذات الصلة.

• املعرفة التامة بأنواع البيانات التي س��تتم دراستها وأصل هذه البيانات 

وأهميتها للمجال )املجاالت( ذات الصلة.  

• املقدرة عىل تحديد الفجوات املعرفية.

• املعرفة التامة باألدبيات واالتفاقيات النظامية.

• املق��درة عىل تعليم اآلخرين الذين ميلك��ون خلفيات متعددة من أجل 

استيعاب كل ما ذكر أعاله.

خربات البيانات

Data Expertise

• فه��م كيف يتم تجميع البيانات واملحافظة عليها، وكذلك فهم العالقات 

بني األشياء املادية والتمثيل الرقمي لهذه األشياء )إذا كان ذلك ممكناً(.

• املعرفة التامة بناذج البيانات و/ أو اتفاقيات وصف البيانات.

• فهم كيف يتم الوصول إىل البيانات ذات الصلة وتخزين هذه البيانات.

• املقدرة عىل تس��هيل مش��اركة البيانات وتصحيح األخطاء بشكل يدوي، 

سواّء كان هذا أثناء أم بعد املروع.

• املقدرة عىل التنبؤ باالستخدامات املستقبلية أو البديلة للبيانات.

• فهم األشكال الجديدة من املطبوعات التي ميكنها أن تحتوي عىل البيانات.

الخربات التحليلية 

Analytical Expertise

• فهم نقاط القوة والضعف يف أدوات البحث الفردية.

• اختيار وتعديل األدوات املناسبة لدعم األهداف البحثية.

• التنب��ؤ باملش��اكل التي ميكنها أن تنش��أ مع اس��تخدام األدوات املختارة 

لتنفيذ مهام املروع.

• توقع واكتش��اف مع��دالت األخطاء يف خوارزمي��ات البيانات وتحليالت 

البيانات، واختيار الط��رق اإلحصائية التي تفرس هذه األخطاء كلا كان 

ذلك مناسباً.

• تعليم اآلخرين كيفية تفسري نتائج البحث.
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خربات إدارة املشاريع 

 Project Management

 expertise

• املقدرة عىل صياغة معامل املروع.

• املق��درة ع��ىل تحديد األه��داف املناس��بة واملواعيد النهائية وتنس��يق 

مسارات العمل املتوازية إذا كان ذلك رضورياً.

• املق��درة عىل اختيار أفضل اإلس��رتاتيجيات املناس��بة لالتصال والتوثيق 

للمروع.

• إجادة األدوات البحثية التعاونية.

• اإلرادة القوية للعم��ل من أجل تحقيق النتائج التي تفيد جميع أعضاء 

الفريق.

.Williford and Henry )2012: 16 – 20( املصدر: مقتبس من

إن عل��م البيان��ات ليس هو الخربة الوحيدة التي يتعني تأسيس��ها.  وبحس��ب ما ادعى 

)Williford and Henry )2012، فإن تأس��يس بنى تحتي��ة للبيانات وإجراء البحوث عىل 

البيان��ات الكب��رية يتطلبان دمج أربعة أن��واع من الخربات من أجل تحقي��ق النجاح )انظر 

الج��دول 1-9(.  وهذه الخربات األربع��ة كا ادعى )Rubert )2013 ميكن أن يتم تحقيقها 

فقط من خالل منهج متعدد التخصصات والقطاعات، ما يس��مح بتوحيد املهارات والرؤى 

الت��ي ميكنها أن تتقاطع مع املجاالت وتحقق التعاون بني املؤسس��ات األكادميية والصناعية 

والحكومية.  وحتى يأيت مثل هذا الوقت، أي عندما يتطور وينضج جيل جديد من املواهب 

املناسبة، وتتطور مناهج متعددة املجاالت واألنظمة، فإن املروعات ستظل عرضة لإلخفاق 

أو سوء األداء.

الخاتمة:
كش��ف هذا الفصل عن أوجه النق��ص الفنية يف البيانات الصغرية املتوس��عة والبيانات 

الكبرية.  وناقش أن البيانات الكبرية تحيط بها العديد من القضايا التي تحول دون االستفادة 

منه��ا وتطويرها يف الوق��ت الراهن، ومن هذه القضايا عىل س��بيل الذكر ال الحرص النطاق 

الضي��ق إىل حد ما ملجموعات البيانات املتوافرة، والوص��ول املحدود إىل البيانات، والجودة 

الضعيفة للبيانات، وصحة وموثوقية البيانات، وُس��اللة أصل البيانات املحددة بشكل سيئ، 
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والتبادلية الضعيفة، والتحليالت املشكوك فيها، واملغالطات البيئية، وقاعدة املهارات املطورة 

 Dembosky et al.  )2012( بش��كل ضعيف، واالس��تجابة املؤسس��ية.  وقد أدى ذلك ب

لالدعاء بأن "التحركات األولية رمبا تكون واعدة بش��كل مفرط ولكن أداءها رمبا يكون أقل 

من املتوقع"، وخصوصاً عندما يصب��ح هؤالء الذين يتبنون حلول البيانات الكبرية "ُمتخمني 

بس��بب التقنية التي ال تزال حديثة للغاية وغري ُمنقح��ة، فالتقنية أضحت مرهقة ومثبطة 

أكرث من كونها مفيدة".  ومبرور الوقت، فإن الكثري من هذه القضايا سيتم التعامل معها إىل 

حد ما وذلك من خالل الحلول اإلدارية والفنية، ولكن س��تظل هذه القضايا تشكل مخاوف 

وتتطلب اهتاماً مستمراً وعماًل إصالحياً متجدداً.  وينطبق األمر ذاته أيًضا عىل مروعات 

البن��ى التحتية للبيانات ومروعات البيان��ات املفتوحة.  ويف الواقع، وكا أرشنا إىل ذلك يف 

الفص��ل الثالث، فإن الكثري من هذه القضايا التي تؤثر عىل البيانات الكبرية تؤثر بش��دة يف 

مروعات البيانات املفتوحة.  فعىل سبيل املثال، فإن بعض مواقع البيانات املفتوحة ال تعد 

أكرث من كونها مقالب نفايات للبيانات ذات املتغريات االنتقائية، إذ إن هذه املواقع منظمة 

بش��كل س��يئ للغاية وهي ذات بنية ضعيفة متام��اً وبياناتها غري نظيف��ة، وهي تفتقر إىل 

مجموعات التس��جيل الكاملة، والتوثيق، والسياسات املتعلقة بالحفظ، والنسخ االحتياطي، 

والتدقيق، وإعادة االستخدام، والخصوصية والسياسات األخالقية.

فنح��ن يتعني علينا أن نكون حريصني للغاية من أجل أن ندرك أن ثورة البيانات ال تزال 

يف أطوارها التمهيدية وهي تتمتع بخصائص الجنني فيا يتعلق بالنضج والتطور، ويف الوقت 

الراهن، يبدو أن التسابق يتجه نحو طرح نظم تهدف إىل استعراض اإلمكانيات وتأمني حصة 

س��وقية مبكرة دون ب��ذل الجهد الكايف لتفحص املصداقية والفعالي��ة واملنفعة، أو لتفحص 

القضايا اإلداري��ة واملوارد البرية التي تتعلق بالجاهزية املؤسس��ية ومجموعات املهارات 

املناسبة.  ويف الواقع، فإن شعار بعض املروعات هو أن تتجه نحو ما هو مستهجن بشكل 

مبكر ثم تتعامل مع القضايا التي تنشأ عىل أساس انتشارها.

ونتيجّة لذلك، فإن البحوث املركزة بشكل كبري واملصممة من أجل تحديد طبيعة ومدى 

أوجه القصور الفنية واملؤسسية للبيانات الكبرية والبيانات املفتوحة والبنى التحتية للبيانات 

ال تزال متأخرة بش��كل واض��ح مقارنة بأعال التطوير األخرى.  ولك��ن مثل هذه البحوث 
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تظل حيوية للغاية إلنش��اء أنظمة تقدم اكتش��افات ونتائج صحيحة، ومن ش��أنها أيًضا أن 

تضيف قيمة كافية للمؤسس��ات التي تتبنى وتستخدم هذه البحوث.  ويتعني أن يتم إجراء 

ه��ذه البحوث ع��رب قطاعات متعددة وع��رب األنواع املختلفة من البيان��ات وذلك من أجل 

تأسيس القضايا والحلول املتعلقة بالبيانات واألنظمة املختلفة.  وعالوة عىل ذلك، يتعني أن 

يتم تخصيص اس��تثارات من أجل زيادة وصقل مه��ارات املوظفني الحاليني وتدريب جيل 

جدي��د من علاء البيانات، ودون إجراء مثل هذه البحوث، فإن البيانات الكبرية، والبيانات 

املفتوحة والبنى التحتية للبيانات رمبا س��تعاين أرضار السمعة التي ستؤدي يف نهاية املطاف 

إىل ب��طء يف نرها وتبنيه��ا.  وهناك مجموعة أخرى من القضايا التي س��تؤدي الدور ذاته 

وهي القضايا املتعلقة باآلثار األخالقية واالجتاعية والسياس��ية ألنظمة البيانات الجديدة، 

وهو ما يركز عليه الفصل التايل.  
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الفصل العاشر

 المخاوف األخالقية، والسياسية، واالجتماعية، والقانونية 

 )Ethical, Political, Social, and Legal Concerns(

كام نوقش يف الفصل الس��ابع، يتم تكوين وتوظي��ف البيانات للعديد من الغايات التي 

تشمل حكم املجتمعات، وإدارة املنظامت، والتوسع يف األرباح، وتنظيم األماكن.  ويف جميع 

هذه الحاالت، ُتَعدُّ البيانات مدخالت أساسية يف األنظمة التي يتم تنفيذها، للمفارقة، لغرض 

أن تكون املجتمعات أكرث أماناً، وأمناً، وتنافسية، وإنتاجية، وكفاءة، وشفافية ومساءلة، عىل 

الرغ��م من أنه يتم القي��ام بذلك من خالل العمليات التي تراق��ب وتفرض النظام، وتكبح، 

وتقنع، وتجرب، وتس��تغل الناس.  فهناك توازن دقيق، يف هذه الحالة، بني استخدام البيانات 

بطرق تحريرية ومتكينية، وبني اس��تخدام البيانات من أجل تحقيق أغراض الفرد الشخصية 

وإلح��اق ال��رر باآلخرين، أو اس��تخدام البيانات بطرق تتعارض مع رغب��ات هؤالء الذين 

متثلهم هذه البيانات.  وال يتعلق األمر، مع ذلك، بأن تس��تخدم البيانات ببس��اطة يف أشياء 

جيدة أو أش��ياء سيئة، فاملش��كلة أعقد من ذلك بكثري.  ويف غالب األحيان فإن النتائج التي 

تظهر عىل أنها متعارضة يتم تجميعها سوياً لدرجة أن األشخاص ميكن تحريرهم أو إجبارهم 

يف الوق��ت نفس��ه – وهم يحصلون عىل منافع ش��خصية يف الوقت ذات��ه الذي يقعون فيه 

يف مصيدة النظام الذي يس��عى إىل تحقيق مكاس��ب من وراء مشاركتهم.  ويف مصطلحات 

)Althusser (1971، تعمل مثل هذه الرتتيبات من خالل االس��تجواب، وتوريط الناس عن 

طريق منطقها وذلك من خالل اإلقناع والحوافز.  فعىل سبيل املثال، متنح بطاقات الوالء يف 

األس��واق للعمالء خصومات يف الوقت ذاته الذي تعمل هذه البطاقات عىل تأس��يس الوالء 

تجاه املتجر وتكوين قدر من البيانات التي يتم استخدامها من أجل محاولة بيع املزيد من 

البضائ��ع لهؤالء العمالء، مام يؤدي إىل زيادة األرباح.  وباملثل، فإن مثن حصولك عىل األمان 

من الهجامت اإلرهابية هو املراقبة التي تنتهك خصوصيات جميع األفراد يف املجتمع، حيث 

يحصل املواطنون عىل األمان مقابل خصوصيتهم.
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إن تكوي��ن البيان��ات والعمل الذي تقوم به مثل هذه البيانات محاط بش��كل جوهري 

مبخ��اوف أخالقي��ة، واجتامعية، وسياس��ية.  ومثل هذه املخاوف كان��ت لوقت طويل مثار 

إدراك ومجادالت داخل املنتديات العامة واملنتديات العلمية، مام أدى إىل صياغة مجموعة 

كبرية من اإلرش��ادات األخالقية واملهني��ة والترشيعات التي تحدد كيف يت��م إنتاج، إدارة، 

مشاركة، واستخدام البيانات.  فليس هناك أي شكل من أشكال إنتاج وتحليل البيانات خاٍل 

من مثل هذه املخاوف، وحتى املش��اريع العلمية التي يبدو من الناحية الظاهرية أنها غري 

خطرة ومحايدة، ميكن أن تثري أس��ئلة أخالقية ويكون لها توابع اجتامعية وسياس��ية.  فعىل 

س��بيل املثال، رمبا يبدو ظاهريًّا أن قياس ومنذجة األنظم��ة البيئية يكون مقترصاً عىل فهم 

الظواهر الطبيعية، ولكن من املمكن أن يتم استخدام ذلك أيًضا يف تشكيل السياسات التي 

تؤث��ر يف حياة الناس داخل مثل هذه األنظمة.  إن مثل هذه الحوارات األخالقية مس��تمرة 

وتتطور واحدة تلو األخرى مع املجال االس��تطرادي األشمل الذي يتعلق باالتجاهات واآلراء 

االجتامعية، وتطور التقنيات الجديدة.  وفيام يتعلق باألخرية، فإن توسيع البيانات الصغرية 

داخ��ل البنى التحتية للبيانات، وإنش��اء س��وق البيانات الهائل، وفتح البيانات املؤسس��ية، 

وتدفقات البيانات الكبرية يطرحان أس��ئلة أساس��ية أخالقية، واجتامعية، وسياسية، إذ إنها 

تعدل بشكل جذري مشهد البيانات.  إن حجم وتنوع البيانات التي يتم تكوينها عن جميع 

مجاالت الحياة اليومية والعامل الذي نعيش فيه اليوم ينموان بش��كل مطرد، وهذه البيانات 

هي أكرث من أي وقت مىض من حيث مناس��بة توقيتها، وتصميمها، وش��موليتها، وترابطها.  

ف��ام كان يف املايض خاص��ًا أو مجهوالً أصبح اآلن وبش��كل متزايد مكش��وفاً أمام مجموعة 

متنوع��ة من املصالح، وعمليات اتخ��اذ القرار داخل الحكوم��ات، وأصبحت األعامل توجه 

بالبيانات بشكل أكرب، ومدعومة بالدليل وأكرث اعتامًدا عىل التقنية )تكنوقراطية).

يناقش هذا الفصل مجموعة مختارة من املخاوف األخالقية، واالجتامعية، والسياس��ية، 

والقانوني��ة الت��ي تثريها ث��ورة البيانات، وهذه املخاوف تش��مل مراقب��ة البيانات وتعقب 

البيان��ات، والخصوصية، وأم��ن البيانات، والتش��خيص، والتصني��ف االجتامعي والخطوط 

الحمراء )Redlining) والتي تعني مامرس��ة الحرمان أو زيادة التكلفة يف الخدمات ملناطق 

له��ا غالبية عرقية محددة بناء ع��ىل البيانات، والتحكم يف االنس��الل، والحوكمة التوقعية، 

وحوكمة املؤسسات، واالعتامد التام عىل التقنية وحوكمة الرشكات واإلغالق التقني، وامللكية 
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وحقوق امللكية الفكرية.  فالفصل يناقش كيفية التفكري يف كل قضية من هذه القضايا، مع 

اآلراء املتباين��ة داخل كل علم عىل حدة وبني العلوم املختلفة بعضها البعض، وكذلك داخل 

وبني الرشكات والحكومات واملجتمع املدين، ومن لديه أجندات مختلفة، ومصالح مكتسبة، 

وحساس��يات سياس��ية.  ولذا، فإنه ال توجد إجابات س��هلة لحل هذه القضايا التي يناقشها 

هذا الفصل، يف حني أن الحلول تتكون دوماً من تس��ويات وحلول وسط.  ومن املؤكد، عىل 

م��ا ذكرنا، أنه كلام تنترش ث��ورة البيانات، فمن املرجح أن تزداد حدة املناقش��ات والجدال 

بش��أن هذه املخ��اوف، وخصوصاً عند القيام مبحاوالت من أج��ل صياغة ترشيعات جديدة 

للتعامل مع التطورات التقنية التي تساعد عىل انبثاق طرق جديدة إلنشاء وتعزيز وتحليل 

البيان��ات، ومن ثم ت��ؤدي إىل ظهور قضايا جدي��دة مام يجعل من الترشيع��ات والقوانني 

القدمية ترشيعات وقوانني عفا عليها الزمن.

:)Data Shadows and Dataveillance( تعقب البيانات ومراقبة البيانات
كام ناقش��نا يف الفصول السابقة، يتم تكوين كمية هائلة من البيانات يف الوقت الراهن 

وذل��ك فيام يتعلق باملواطنني يف جميع واليات الدولة.  إن إنتاج وتحويل مثل هذه الكمية 

من البيانات ينمو ويتزايد باطراد، حيث تسعى الدولة والرشكات ومنظامت املجتمع املدين 

بش��كل فعال للحصول عىل البيانات املتعلقة مبواطنيهم وعمالئهم واألعضاء املش��رتكني يف 

أنش��طتهم.  ويف الواقع، أصبح من الصعوبة مبكان أن ي��ؤدي الفرد جزًءا من حياته اليومية 

دون أن ي��رتك أثرًا لذلك بس��بب الدور غري املب��ارش للتقنيات الرقمية والربامج واس��تخدام 

املعرفات الدالية )Kitchin and Dodge 2011).  فحتى ولو مل يقم املش��رتي باس��تخدام 

بطاقت��ه االئتامنية لرشاء البضائع من املتاجر، إال أن حضور هذا املش��رتي قد تم تس��جيله 

من خالل كامريات املراقبة، وحتى لو اس��تخدم الشخص اسم مستخدم مجهول عىل وسائل 

التواص��ل االجتامعي فإنه يتم تس��جيل عنوان بروتوكول اإلنرتن��ت )IP Address) وعنوان 

التحكم بالوصول للوس��ائط )MAC Address).  ومن ثم فنحن نرتك آثار البيانات بش��كل 

روتيني يف أعقابنا، عىل الرغم من أننا يف الغالب ال منتلك السيطرة الكاملة عىل شكل ومدى 

وكيفية استخدام هذه اآلثار.
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وكام أش��ار )Koops (2011، عىل س��بيل املثال، فإن هيئة حامية البيانات الهولندية 

ق��درت أن املواطن الهولندي العادي من��درج يف نحو 250 – 500 قاعدة بيانات، يف حني 

أن املواطنني األكرث نشاطاً من الناحية االجتامعية مندرجون يف نحو 1000 قاعدة بيانات.  

وال تش��تمل قواعد البيانات هذه عىل اآلثار الرقمية للمواطنني فحس��ب )البيانات التي 

 Data( يرتكها املواطنون أنفسهم يف أعقابهم)، ولكنها تتضمن أيًضا بيانات الصور التخيلية

Shadows) الخاص��ة باألفراد )البيانات عن املواطنني التي ينش��ئها اآلخرون)، وهي توفر 

بش��كل متزايد عملية تعقب البيانات الخاصة باملوق��ع والتفاعالت واملعامالت عرب املكان 

  .(Clarke 1994a; Lyon 2007; Dodge and Kitchin 2005; Koops 2011( والزم��ان

وع��الوة عىل ذلك، ففي حني أن اآلثار الرقمية والصور التخيلية للبيانات رسيعة الزوال وال 

تدوم إال فرتة محدودة للغاية، فإن النسخة الرقمية منهام تدوم بشكل كبري للغاية وميكن 

تخزينه��ا يف قواعد البيانات لف��رتة غري محدودة )Koops 2011)، مام يؤدي إىل إنش��اء 

 Dodge and( ع��امل من املمكن له أن يتذكر جميع نقاط البيانات وال ينىس عىل اإلطالق

Kitchin 2007b).  فهذه اآلثار الرقمية والصور التخيلية للبيانات يتم تفتيتها وتقسيمها 

 Raley( ونرشها عرب الكثري من املنظامت والخوادم، وهي تكون عرضة للدمج والتقس��يم

2013).  ويف أفضل األحوال، تش��كل اآلثار الرقمية والصور التخيلية للبيانات القليل من 

ال��رؤى – رؤى محدودة من زوايا مرتفعة جزئية من مواقف محددة مع إس��قاط الرؤى 

املح��ددة )Amin and Thrift 2002) – وذلك بدالً م��ن متحيص هذه اآلثار والتخيالت 

س��وياً من أجل تكوين رؤية ش��املة وعامة تحيط بكل يشء.  وعىل الرغم من ذلك، وإذا 

وضعنا يف اعتبارنا ارتباطية البيانات وقيمة تضخيم البيانات، فإن االتجاه الس��ائد سيكون 

تجاه تجميع وجهات النظر املحدودة من أجل تكون تصور أكرث قوة.

وإجامالً، توفر اآلثار الرقمية والصور التخيلية للبيانات سجاًل مفصاًل بحياة املرء اليومية، 

وأمناط اس��تهالكه، وعمله، وس��فره، واتصاالته، ولعب��ه، وتفاعالته مع املنظ��امت، وأفكاره 

واهتامماته.  وليس األفراد فحسب هم من يقعون تحت طائل هذه املراقبة الشاملة، ولكن 

 Dodge and Kitchin( هذه املراقبة تشمل أيًضا األشياء واملؤسسات والتعامالت واملناطق

2005).  ومل يحدث أبداً يف الس��ابق أن يتم تكوين مثل هذه الكمية من البيانات عن حياة 

الناس االقتصادية واالجتامعية بسهولة بالغة، وأن يتم إتاحة هذه البيانات عىل نطاق واسع 
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للغاية من خالل أس��واق البيان��ات والبنى التحتية للبيانات ومب��ادرات البيانات املفتوحة.  

ويف الواق��ع، فإن اكتس��اب الوصول إىل البيانات الحساس��ة ليس مقت��رصاً عىل الحكومات 

والرشكات واملنظامت، وذلك بس��بب أن مراقبة النظراء أصبحت أمراً أكرث انتش��اراً بش��كل 

 Andrejevic( نس��بي دون معرفة أو دون الحصول عىل إذن الش��خص الخاض��ع للمراقبة

2007).  وبالطبع، كان هذا األمر متاحاً عىل الدوام من خالل التطفل والقيل والقال، ولكنه 

أصبح أكرث س��هولة يف الوقت الحايل من خالل اإلنرتنت سواٌء كان هذا من خالل البحث عن 

البيانات أو رشاء تلك البيانات، أو من خالل اس��تعراض س��جالت األجهزة الرقمية كالهواتف 

الخلوية، وبرامج تصفح اإلنرتنت، أو برامج املالحة باألقامر الصناعية يف الس��يارات...  وغري 

ذلك، أو من خالل وضع أجهزة مراقبة رخيصة نسبياً مثل الكامريات الدقيقة املصغرة.  وكام 

ناقش��نا يف الفصل الثاين، فإن س��امرسة البيانات يسمحون بدراس��ة تواريخ األشخاص وذلك 

فيام يتعلق ببعض املس��ائل مثل الحالة االجتامعية، واإلف��الس، وملكية العقارات، والتاريخ 

الوظيفي، والسجالت الجنائية، والحالة الريبية، ودعاوى العنف الجنيس أو العنف األرسي، 

والخلفية التعليمية...  وغري ذلك.  

ومن ثم فإن طوفان البيانات مكش��وف أمام مراقبة البيانات واالستغالل، فُمراقبة 

البيانات، ُتعد أحد أساليب املراقبة التي يتم تفعيلها من خالل فرز وتدقيق مجموعات 

البيان��ات وذل��ك بغرض التحدي��د واملراقبة، والتتب��ع، والتنظيم، والتنب��ؤ، والتوجيه 

)Clarke 1988; Raley 2013)، وتعمل مراقبة البيانات عىل تحويل الكميات الهائلة 

م��ن األفعال واألف��كار التي متثلها هذه البيانات إىل ص��ورة واضحة ومقروءة ومناذج 

واضح��ة للحكم عىل األش��ياء )Curryet al.  2004: 359)، وهي مكون أس��ايس من 

األشكال الحديثة للحوكمة والحاكمية.  وفيام يتعلق باستخدام البيانات، وكام ناقشنا 

يف الفصل الس��ابع، يتم اس��تخدام البيانات من أجل توصيف واس��تهداف األشخاص 

وذل��ك بهدف زيادة األرباح.  وم��ن ثم ففي غالب األحيان يتم إعادة تحديد الغرض 

من البيانات واس��تخدامها يف أغراض مل تكن مقصودة عىل اإلطالق عند تكوين هذه 

البيان��ات، ومن ثم فإن مراقبة اآلثار الرقمية والصور التخيلية للبيانات يثريان العديد 

م��ن املخاوف اإلضافية وخاصة فيام يتعلق بقضايا مثل الخصوصية، والتنميط والفرز 

االجتامعي، وإقرار أساليب متعددة للحوكمة.  
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:)Privacy( الخصوصية
الخصوصي��ة هي حالة يتوقعها ويقدره��ا الكثري من الناس، وهي ُتَعدُّ حقاً من حقوق 

اإلنس��ان األساس��ية، وهي من الحقوق املقدس��ة يف الكثري من القوانني الوطنية والدولية.  

ويف الوالي��ات املتح��دة، فإن الخصوصية مغطاة بش��كل كبري يف القوانني املس��امة قوانني 

الخصوصي��ة، أما يف االتح��اد األورويب، فهي تق��ع ضمن نطاقات قوان��ني حامية البيانات 

)Minelli et al.  2013).  والخصوصي��ة مصطلح متعدد األبعاد فيام يتعلق مبعناه، وهو 

يس��تخدم يف غالب األحيان يف طرق معتمدة عىل الس��ياق، ولك��ن عىل وجه العموم هو 

يش��ري إىل املامرسات املقبولة فيام يتعلق بالوصول إىل واإلفصاح عن املعلومات الشخصية 

والحساس��ة )Elwood and Leszczynski 2011).  ومن الوس��ائل املستخدمة يف إيضاح 

األبع��اد املتعددة للخصوصية دراس��ة الوس��ائل العدي��دة التي ميكن م��ن خاللها انتهاك 

الخصوصية واألرضار املرتبطة بهذه االنتهاكات، )Solove 2006، انظر الجدول رقم 10.1).  

فال��ذي يتضح لنا من خ��الل هذا التصنيف هو أن انته��اك الخصوصية ميكن أن يكون له 

العدي��د من التأثريات عىل الرفاهية الجس��دية والعاطفية لألف��راد، ويجعل هؤالء األفراد 

عرضًة لألنش��طة املرة التي يق��وم بها اآلخرون، ويجعلهم كذل��ك عرضة الختالل توازن 

السلطات غري املتامثل.

ويوجد بعض الشكوك بأن مفهوم الخصوصية يتغري.  وكام متت اإلشارة أعاله، فإن الناس 

عرضة اآلن ملستويات من الفحص والتدقيق وكذلك أساليب املراقبة أكرث من أي وقت مىض.  

فامله��ام التي كان��ت تعد يف املايض خاصة إىل حد كبري، يتم اآلن مراقبتها وتس��جيلها.  عىل 

سبيل املثال، فإن الربامج التي كان يشاهدها الشخص عىل التلفاز مل تكن معروفة يف املايض 

إال مل��ن هم حارضون مع الش��خص ذاته يف الغرفة ذاتها، يف ح��ني أنه ميكن لرشكات التلفاز 

اآلن مراقبة ما الذي يتم مش��اهدته عىل كل تلفاز عىل حدة وذلك بس��بب اس��تبدال البث 

التلفزيوين وحيد االتجاه بالتواصل ثنايئ االتجاه.  وما يش��رتيه املرء كان يف الس��ابق معروفاً 

للعميل والشخص الذي يخدم هذا العميل فحسب واآلن أضحت هذه املعلومات التي يتم 

جمعها بش��كل روتيني من خالل إدراج النقود الرقمية يف عملية الدفع متاحة لرشائح أكرب.  

واألماكن التي كان يس��افر إليها الفرد مل تكن سابقاً معروفة إىل حد كبري ألي شخص ما عدا 



املخاوف األخالقية، والسياسية، واالجتامعية، والقانونية

287 ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها

املس��افرين ومرافقيهم، ولكن يف الوقت الراهن أضحى العديد من األنظمة تكش��ف موقع 

الش��خص والطرق التي اجتازها كنظم املالحة باس��تخدام األق��امر الصناعية )GPS) املثبتة 

يف الس��يارات أو أجهزة الهواتف الخلوية، ونظام تثليث اإلشارات يف أبراج شبكات الهاتف، 

وأنظمة النقل العام التي تعتمد عىل اس��تخدام رشيحة تحديد الهوية باس��تخدام موجات 

الراديو )RFID) يف أنظمة أو أكش��اك دفع رس��وم املرور.  ومثل هذه البيانات التي تنتجها 

هذه األنظمة يتم إعادة تجميعها ونرشها وبيعها.  

الجدول رقم )1 – 10(

تصنيف الخصوصية

النطاق 
 انتهاك 

الخصوصية 
الوصف

 Information جمع املعلومات

Collection

مش��اهدة أو االستامع إىل، أو تس��جيل األنشطة التي املراقبة

يقوم بها الشخص

األش��كال املتعددة من االستجواب أو التقيص من أجل االستجواب

الحصول عىل املعلومات

معالجة املعلومات

Information Processing

تجميع أجزاء مختلفة من البيانات عن شخص ماالتجميع 

ربط املعلومات بأشخاص معيننيالتعريف 

 اإله��امل يف حامية املعلومات املخزنة من الترسيبات عدم األمان  

والوصول إليها بطريقة غري مالمئة

يتم استخدام املعلومات التي تم تجميعها لغرض معني االستخدام الثانوي

يف أغراض أخرى دون الحصول عىل موافقة الش��خص 

موضوع البيانات

اإلخف��اق يف الس��امح للش��خص موض��وع البيان��ات االستبعاد

مبعرفة البيانات التي ميتلكها اآلخرون عنه واملش��اركة 

يف معالج��ة واس��تخدام هذه البيانات، وهذا يش��مل 

اإلقص��اء واملنع من التمتع باملق��درة عىل الوصول إىل 

هذه البيانات وتصحيح األخطاء الواردة فيها.
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نرش املعلومات

 Information

Dissemination

    إخ��الف الوع��د يف املحافظ��ة ع��ىل رسي��ة بيانات انتهاك الرسية

الشخص

الكش��ف عن املعلومات عن شخص ما والتي تؤثر يف اإلفصاح

الطرق التي يحكم بها اآلخرون عىل شخصيته

الكش��ف عن عري أو ح��زن أو الوظائف الجس��دية الكشف

لشخص ما

زيادة إمكانية 

الوصول

زيادة إمكانية الوصول إىل املعلومات

التهديد بالكشف عن معلومات شخص مااالبتزاز

اس��تخدام هوية الش��خص موضوع البيانات من أجل االستيالء

خدمة أهداف أو مصالح شخص آخر

نرش معلومات خاطئة أو مضللة عن شخص ماالتشويه

االنتهاك 

Invasion

األعامل االنتهاكية التي تزعج هدوء أو انعزال شخص ماالتطفل

التدخل املتعلق 

بالقرارات

التدخل يف قرارات الش��خص موض��وع البيانات التي 

تتعلق بشئونه الخاصة.

.Solove (2006( املصدر: تم تجميعه من

وعالوّة عىل ذلك، فنحن نعيش يف عامل أكرث انفتاحاً وشفافية بكثري عام اعتدنا عليه سابقاً.  

فاملعلومات التي كانت ُتعدُّ خاصّة يف الس��ابق يتم مش��اركتها اآلن بش��كل أكرث حرية كالسري 

الذاتي��ة م��ن خالل موقع لينك��د إن )LinkedIn)، والصور والفيديوه��ات العائلية من خالل 

مواقع فليكر )Flickr) وإنستجرام )Instagram) ويوتيوب )YouTube)، والقصص الشخصية 

والعائلية من خالل موقع فيس��بوك )Facebook) واملدونات، واألفكار واملعتقدات الشخصية 

من خالل تويرت )Twitter) وغرف الدردش��ة والتعليقات عىل اإلنرتنت.  فام كان يتم مشاركته 

يف الس��ابق مع عدد ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة من األش��خاص كأف��راد العائلة، واألصدقاء 

املقرب��ني، وأرباب العمل يف املن��زل أو املقهى املحيل أو مكتب للموارد البرشية يتم نرشه اآلن 

  .(Minelli et al.  2013( عىل املس��توى العاملي مام يس��مح ألي شخص مبش��اهدته وتعديله
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وعىل الرغم مام ُذكر س��ابقاً، ال يترصف كل ش��خص بس��هولة وبحرية فيام يتعلق ببياناته 

الشخصية، حتى ولو كان الشخص يترصف عىل هذا النحو، فإنه ال يتوقع بالرورة أن هذه 

البيانات س��وف يت��م انتقاؤها، ومعالجتها، وتجميعها، وبيعه��ا.  وهم ال يتوقعون أيًضا أن 

تطبيقات الربامج التي ال يوجد بها أي عنرص من عنارص وسائل التواصل االجتامعي، والتي 

يعتربونها تطبيقات خاصة رمبا تقوم بتكوين ونقل البيانات إىل مطوري تلك التطبيقات، أو 

أن بعض الرشكات رمبا تحاول أن تقوم بالهندسة العكسية إلسرتاتيجيات حامية الخصوصية 

مث��ل إخفاء الهوية من أجل إنش��اء ملفات ش��خصية موحدة، ومع ذلك، ف��إن هذا األمر 

 Wall Street( يحدث بانتظام.  عىل س��بيل املثال، وجدت صحيفة وول س��رتيت جورنال

Journal) يف اختب��ار أُجري عىل 101 تطبيق للهواتف الذكية، أن 56 تطبيقاً نقلت معرف 

الجه��از املتفرد للهات��ف إىل رشكات أخرى وذلك دون معرفة املس��تخدم أو الحصول عىل 

موافقته، وأن 47 تطبيقاً أرسلت موقع الهاتف، وأن 5 تطبيقات أرسلت البيانات الشخصية 

للمس��تخدمني، وأن 45 تطبيقاً مل يكن بها أي ارتباط مع سياس��ات حامية الخصوصية التي 

ميكن للمستخدمني مشاهدتها )Efrati et al.  2011).  كام وجدت رشكة الثقة اإللكرتونية 

)TRUSTe) أن 19% فقط من أعىل 3340 تطبيقاً مرتبطون بسياسة الخصوصية وأن متاجر 

 Coterill( رشكتي أبل وجوجل يش��رتطان رضورة اش��تامل التطبيقات عىل هذه السياس��ة

2011).  وم��ع ذلك، وكام أش��ار )Gralla et al (2011، ميك��ن للتطبيقات أن تتتبع وتنقل 

"عادات��ك عىل الش��بكة، وأن تبحث يف قامئة جه��ات االتصال لدي��ك، وأن تجري مكاملات 

هاتفية دون أن تعرف، وأن تتتبع موقعك، وأن تفحص ملفاتك، وغري ذلك الكثري".

إن مشهد الخصوصية اآلن يف حالة تغري مستمر، وهو يخيب كاًل من التوقعات القانونية 

 Rambam( واالجتامعية، وبالنس��بة للبعض، فإن مفهوم الخصوصية قد تعطل بشكل كبري

Rubenking 2013 ;2008).  ويرى البعض أنه من الصعوبة مبكان املحافظة عىل الخصوصية 

يف التطبيق العميل، كونها تحجب وتخفي تجربة املستخدم، وهي معوق اقتصادي، وال يبدو 

أن معظم الناس يعارضون أن يتم التنقيب يف بياناتهم، وإذا مل يكن لديك يشء لتخفيه، فام 

املشكلة يف أن يتم معرفة بياناتك؟ )Raley 2013: 126; Solove 2007).  وبالنسبة للبعض 

اآلخر، فإن الخصوصية حق يتعني حاميته ألنه من الحقوق التأسيس��ية ل� "املواطنة املطلعة 

واملتأملة" وهو مكون أسايس أيًضا لحرية التعبري )Cavoukian 2009).  وعىل هذا، ُيرى أن 
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 Cohen( "الخصوصية "س��مة رضورية وتأسيسية لألنظمة السياسية الدميوقراطية املتحررة

2 :2012).  ف��إذا تم إنكار األش��كال املتعددة من الخصوصية الت��ي تم إيجازها يف الجدول 

رقم )1-10)، فإن الناس س��يكونون عرضة ألنوع مختلفة من األرضار الش��خصية وأش��كال 

الحوكمة األكرث رضراً.  ويبدو أن جميع املعلقني يؤيدون وجهة النظر القائلة بأن ترشيعات 

الخصوصية مل تعد مالمئة للغرض التي رُشعت من أجله، وأنه يتعني تحديث تلك الترشيعات 

ليك تالئم األوقات التي نعيشها اآلن.

الجدول رقم )2 – 10(

مبادئ املامرسة العادلة للمعلومات

الوصفاملبدأ     

(Notice( يتم إخطار األفراد بأن بياناتهم يتم إنش��اؤها ويتم إعالمهم بالغرض اإلخطار

الذي سيتم استخدام هذه البيانات فيه

(Choice( يتمتع األفراد بحرية اختيار املشاركة أو يؤثرون عدم املشاركة وذلك االختيار

فيام يتعل��ق مبا إذا كانوا يرغبون يف اس��تخدام بياناتهم أو اإلفصاح 

عنها وكيفية القيام بذلك

(Consent( يت��م إنش��اء البيانات واإلفصاح عنها فحس��ب بع��د موافقة األفراد املوافقة

املعنيني

(Security( يتم حامية البيانات من الفقد، وإس��اءة االس��تخدام، والوصول غري األمن

املرصح به، واإلفصاح عنها، وتعديلها أو تدمريها.

(Integrity( تكون البيانات موثوقة ودقيقة وكاملة وحاليةالتكامل

(Access( ميكن لألفراد الوصول إىل بياناتهم الشخصية والتحقق منها والتثبت الوصول

منها

(Accountability( يك��ون مقتني البيانات مس��ئوالً عن ضامن تحقق املبادئ الس��ابق املساءلة

ذكرها وأن يكون لديه الوسائل الالزمة من أجل ضامن االلتزام بهذه 

املبادئ 

.(Minelli et al.  (2013: 156 :املصدر
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الجدول رقم )3 – 10(

أنواع املعلومات املحمية

املعلوم��ات الش��خصية املعرفة 

)PII): هي أي معلومات ُتعرف 

ش��خصاً ما بصورة مبارشة أو غري 

مبارشة

املعلوم��ات الحساس��ة: هي أي 

معلوم��ات مُيكن للكش��ف غري 

املرصح لها أن يسبب اإلحراج أو 

الرر لشخص ما

املعلوم��ات األخ��رى التي ميكن 

استخدامها لتخمني هوية شخص 

ما

األشياء املفضلةالعرق / االنتامء العرقياالسم

هوية مل��ف تعري��ف االرتباط اآلراء السياسيةالعنوان الربيدي / الرمز الربيدي

(cookie(

عنوان بروتوكول اإلنرتنت الثابتاملعتقدات الدينية / الفلسفيةالربيد اإللكرتوين

عضوية النقابات التجاريةرقم الجوال / الهاتف

املعلومات الصحية / الطبيةرقم الضامن االجتامعي

الحي��اة رقم رخصة القيادة  / االجتامعي��ة  الحال��ة 

الجنسية

العمررقم الحساب املايل )البنيك)

رق��م بطاق��ة ال��رصاف / بطاقة 

االئتامن

الجنس

السجل الجنايئ

.(Minelli et al.  (2013: 159 املصدر: مقتبس من

ويف الوق��ت الراهن، ف��إن ترشيعات الخصوصي��ة مبنية حول الحقوق الش��خصية واملوافقة 

املتعلقة بإنش��اء، واس��تخدام، واإلفصاح عن البيانات الش��خصية )Solove 2013).  وهي تتكون 

من س��بعة مبادئ عاملية للخصوصية )Minelli et al.  (2013: 156، )انظر الجدول رقم 2 - 10) 

ويف إط��ار هذه املبادئ، فإن األفراد، من الناحية النظري��ة، يتم منحهم الحق للتحكم يف بياناتهم 

الشخصية ومنح موافقتهم لآلخرين فيام يتعلق بهذه البيانات.  وعالوة عىل ذلك، فإنه يتعني عىل 

مقتني��ي البيانات االلت��زام بقوانني حامية البيانات التي تقيد اإلفصاح عن املعلومات الش��خصية 
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املعرف��ة )Personally Identifiable Information- PII)، واملعلوم��ات الحساس��ة، والبيانات 

األخرى التي ميكن استخدامها لالستدالل عىل الشخصية )انظر الجدول رقم 3-10)، وتؤيد تقليص 

 Tene and( البيانات بحيث يقترص إنش��اء البيانات عىل البيانات الرورية لتحقيق غرض معني

Polonetsky 2012).  وع��ىل وجه العموم، فإن الحل الش��رتاطات املعلومات الش��خصية املعرفة 

)PII) هو استخدام أس��اليب إخفاء الهوية مثل عدم تحديد الهوية )إخفاء املعلومات الشخصية 

املعرفة)، واألسامء املس��تعارة، والتجميع، باإلضافة إىل التشفري، والتخزين اآلمن، والقيود الخاصة 

.(Coterill 2011( بالوصول إىل املعلومات

وأخ��رياً، تج��در اإلش��ارة إىل وجود العدي��د من املش��اكل اإلدراكية والبنيوي��ة املرتبطة 

بترشيعات الخصوصية الحالية.

وتح��اول الدول بصورة روتينية التحايل عىل قوان��ني الخصوصية وذلك من أجل أغراض 

األمن وجمع املعلومات االس��تخباراتية، بحسب ما تم الكش��ف عنه مؤخراً بواسطة برامج 

تحليل وجمع البيانات الرسية يف الواليات املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة، والعديد من 

الحكومات األخرى )انظر الفصل السابع).  كام أن الكثري من الرشكات ال تشعر بأنها مجربة 

عىل تقديم سياسة الخصوصية لألفراد وذلك ألن هذه الرشكات تدعي أنها تجمع معلومات 

مجهول��ة املص��در، ومن ثم فهي ال تقع تحت طائلة مامرس��ات املعلومات العادلة.  أو رمبا 

تقدم هذه الرشكات سياسة الخصوصية, وذلك عند االستهالل األويل لاللتزامات )عىل سبيل 

املثال، عند تثبيت برنامج ما أو االش��رتاك يف خدمة ما) وتكون هذه السياس��ة مصاغة بلغة 

معقدة وغامضة، وعادّة ما تش��تمل عىل االحتفاظ بالحق يف تعديل هذه السياسة يف وقت 

.(Rubinstein 2013( الحق دون تشاور إضايف مع الشخص

وفي��ام يتعلق بالبيان��ات التي تم تكوينها بدون معرفة الش��خص، فمن الصعوبة مبكان 

اكتش��اف مثل هذه املامرس��ات ومواجهتها من الناحية القانونية.  أما يف حالة الخصوصية 

ذات اإلدارة الذاتي��ة، وك��ام رشح )Solove (2013، فه��ي ببس��اطة مرهق��ة للغاية وبالغة 

الصعوب��ة عىل األفراد كونها تتطلب قيامهم بتنظي��م خصوصيتهم عرب الكثري من الكيانات، 

واملوازن��ة بني التكاليف واملنافع املرتبطة باملوافق��ة عىل الرشوط والبنود دون معرفة كيف 

سيتم استخدام هذه البيانات يف الوقت الحايل ويف املستقبل، وأيًضا تقييم التأثريات الشاملة 
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والرتاكمية لبياناتهم التي س��يتم دمجها مع مجموعات البيان��ات األخرى.  وبناء عىل ذلك، 

أشار )Solove (2013 إىل أن:

)1) الن��اس ال يقرؤون سياس��ات الخصوصية؛ )2) إذا قرأ الناس سياس��ة الخصوصية، 

فإنهم ال يفهمونها؛ )3) إذا قرأ الناس سياس��ة الخصوصية وفهموها، فإنهم يف الغالب 

يفتقدون الخلفية الكافية التخاذ اختيار مبني عىل املعرفة؛ )4) وإذا قرأ الناس سياسة 

الخصوصي��ة وفهموه��ا، وكان بإمكانهم اتخ��اذ اختيار واٍع ومبني ع��ىل املعرفة، فإن 

اختياره��م ممكن أن ينحرف وذلك من ج��راء العديد من الصعوبات املرتبطة باتخاذ 

.(Solove 2013: 1888( القرار

 Rubenstein( ومن ثم فإن املوافقة تكون يف غالب األحيان مامرس��ة عدمي��ة الجدوى

2 :2013)، وذلك عندما يقوم األفراد عن غري قصد بالتخيل عن الحقوق دون إدراك ملدى أو 

عواقب الفعل الذي يقومون به.  ومن ثم، فإن سياسات الخصوصية يف غالب األحيان تخدم 

إخالء املس��ئولية للرشكات بص��ورة أكرب مام تخدم عملية ضامن الخصوصية للمس��تهلكني، 

)Tens and Polonestky 2012).  وع��الوة ع��ىل ذلك، فم��ن الواضح أنه يف عرص البيانات 

الكبرية، فإن إس��رتاتيجية إزالة التعرف عىل األشخاص توفر شكاًل ضعيفاً فحسب من أشكال 

الخصوصية ألن من املمكن القيام بالهندس��ة العكسية للعملية وذلك من خالل التنقيب يف 

مجموعات البيانات وتجميعها )Narayanan and Shmatikov 2010).  فعىل سبيل املثال، 

 Minelli et واملقتبس يف( (Traxc( من رشكة تراكسك (Niv Singer( يرشح نيف س��ينجر

al.  2013: 31) عملية إزالة التعرف عىل األشخاص كام ييل:

ميكن يف بعض األحيان أن يكون من الصعوبة مبكان توحيد امللفات الشخصية 

االجتامعية ملس��تخدم واحد والذي رمبا يستخدم العديد من األسامء أو تعامالت 

مختلف��ة يف كل واحدة من ش��بكات التواصل االجتامعي، ول��ذا فلقد قمنا ببناء 

خوارزمي��ات تقوم بالتنقي��ب يف العوامل األساس��ية التي تش��تمل عىل محتوى 

املشاركات واملوقع عىل سبيل املثال ال الحرص، وذلك من أجل توفري توحيد للهوية 

بشكل فعال إىل درجة كبرية.  
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ونتيجة لهذه املخاوف، يدرس االتحاد األورويب منذ فرتة سياسات حامية البيانات )انظر 

 European Commission 2012، Hon et al.  2011; Koops 2011; املفوضية األوروبية

Rubinstein 2013).  وتش��تمل اقرتاح��ات االتحاد األورويب عىل أن تكون املوافقة رصيحة 

وليست ضمنية أو مفرتضة، وأن يكون وصول األفراد إىل البيانات الخاصة بهم سهاًل وشاماًل، 

وأن يكون لألفراد الحق يف قابلية النقل للبيانات مبعنى املقدرة عىل نقل البيانات الشخصية 

من مزود خدمة إىل مزود آخر، والحق يف أن يتم نس��يان الش��خص، حيث ميكن لألفراد أن 

يطلبوا حذف بياناتهم إذا مل تكن هناك أي أس��س مرشوع��ة لالحتفاظ بهذه البيانات، وأن 

تنطبق هذه القواعد أيًضا عىل الرشكات خارج االتحاد األورويب إذا كانت هذه الرشكات عاملة 

 European 2012( يف سوق االتحاد األورويب وتقدم خدماتها ملواطني دول االتحاد األورويب

Commission).  وباملث��ل، تقدم��ت مفوضي��ة التج��ارة الفيدرالية يف الوالي��ات املتحدة 

األمريكي��ة باقرتاح يتضم��ن ثالثة تعديالت من أجل توفري حامية أك��رث فعالية للخصوصية:  

الخصوصية من خالل التصميم حيث يتم تأس��يس الخصوصية بشكل متأصل يف كل مرحلة 

م��ن مراح��ل تطوير املنتج؛ منح الرشكات واملس��تهلكني خيار مبس��ط مينحهم املقدرة عىل 

اتخاذ القرارات بشأن بياناتهم الخاصة، وهذا يشمل تطبيق آلية لعدم التتبع والحصول عىل 

املوافقة الرصيحة فيام يتعلق بالبيانات الحساس��ة، أو الحصول عىل موافقة قبل اس��تخدام 

البيانات يف غرض مختلف بشكل مادي عن الغرض الذي تم من أجله تكوين هذه البيانات؛ 

وش��فافية أكرث فيام يتعلق بالبيانات وجمعها واس��تخدامها، وهذا يشمل الوصول املعقول 

إىل البيان��ات م��ن قبل هؤالء الذين متثلهم تلك البيانات، م��ع منحهم املقدرة عىل تصحيح 

  .(Federal Trade Commission 2012 أو ح��ذف البيانات )مفوضية التجارة الفيدرالي��ة

وتنش��د إس��رتاتيجية الخصوصية من خالل التصميم تطبيق إسرتاتيجية مختلفة عن االلتزام 

الترشيع��ي والتنظيمي، وه��ي تقرتح أن تكون الخصوصية هي الوض��ع االفرتايض للعملية؛ 

أي نظام يس��عى بفعالية وبوضوح إىل ضامن الخصوصية )Cavoukian 2009).  ومن شأن 

املبادئ السبعة املذكورة يف الجدول رقم )4 – 10) أن تعزز هذا املنهج.
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الجدول رقم )4 – 10(

املبادئ السبعة األساسية للخصوصية من خالل التصميم

الوصفاملبدأ

استباقية وليست تفاعلية؛

الوقاية وليس العالج 

ينبغي أن تسعى نظم تكنولوجيا املعلومات لتوقع الخصوصية

تحديد املخاوف املتعلقة بالخصوصية وتجنبها بدالً من الس��عي 

إىل حل املشاكل الناتجة عن مخالفات الخصوصية بعد حدوثها

الخصوصية محمية تلقائيا وال تتطلب أي عمل من جانب األفرادالخصوصية هي الوضع االفرتايض

حامية الخصوصية هي سمة أساسية للتصميم والهندسة الهيكلية الخصوصية مدمجة يف التصميم

ألنظمة تقنية املعلومات وليست ميزة إضافية متدنية األهمية

الفعالية الكاملة – عائد إيجايب 

وليس محصلة صفرية

جمي��ع املصالح واأله��داف املرشوعة يتم اس��تيعابها، بدال من أن 

يكون هناك مقايضات بني الخصوصية واعتبارات أخرى مثل األمن

األمن من النهاية للنهاية-حامية 

كاملة طوال دورة حياة النظام

تكون الخصوصية جزًءا ال يتجزأ من النظام من بداية إطالقه إىل 

حني التخلص منه

الوضوح والشفافية – فلتكن 

مفتوحة عىل الدوام

تكون جمي��ع األجزاء املكون��ة للنظام وعملياته واضحة وش��فافة 

للمستخدمني والرشكات املوفرة عىل السواء وتخضع لتدقيق مستقل

احرتام خصوصية املستخدم – أي 

جعلها تتمحور حول املستخدم

يج��ب أن يبنى النظام حول األف��راد، وأن يحمي مصالحهم، وأن 

يكون ُممكًنا لهم

.(Cavoukian 2009( :املصدر

لقد اقرتح العديد من العلامء املتخصصني يف الخصوصية وأيًضا العديد من مجموعات 

الضغ��ط الصناعي��ة مناهج متع��ددة لكيفية التعامل م��ع قضية الخصوصي��ة، فالعلامء 

املختص��ون مبوضوع الخصوصية س��بق لهم التطرق للمواض��ع التالية: اإلصالح الترشيعي 

املصمم من أجل حامية حقوق املواطنني، والذي يش��مل بعض القضايا كالحق يف الصفحة 

البيضاء، وتواريخ االنتهاء للبيانات )Koops 2011).  ومن الذي يكون مس��ئوالً عن ضامن 

الخصوصي��ة، املطورون أم الوكاالت أم املس��تخدمون، وعن الوس��ائل التقني��ة واإلدارية 

لتنفيذ هذه األمور )Coterill 2011).  وما الذي يش��كل املعلومات الخاصة وكيفية تأطري 

 Hen( الخصوصي��ة ح��ول املخاطر ومدى الرر بدالً من تأطريها ح��ول تعريف املحتوى
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et al.  2011).  واق��رتح هؤالء العلامء أيًضا دخول األفراد يف رشاكات مع املطورين حيث 

يك��ون بإمكانهم أن يختاروا بش��كل أكرث اس��تباقية ما البيانات الت��ي يرغبون يف نرشها، 

ومل��ن ُتن��رش هذه البيانات، وتحت أي ظروف ُتنرش هذه البيان��ات.  كام اقرتحوا أن تتيح 

الرشكات للمس��تخدمني الوصول إىل بياناتهم الشخصية بصيغة قابلة لالستخدام وذلك من 

أج��ل مصلحتهم الش��خصية.  وأخرياً، اقرتحوا أن تقوم الرشكات مبش��اركة الرثوات الناتجة 

 Tene and Polonetsky 2012; Rubinstein( عن تحويل البيانات الش��خصية إىل أموال

2013).  وكمثال عىل هذه املش��اركة املفيدة لكال الطرف��ني يف الرثوات املتحصلة من بيع 

بيانات الشبكات الذكية حيث يتم استخدام البيانات التي تم تكوينها من خالل العدادات 

الذكية واملتعلقة باس��تهالك أفراد األرسة للكهرباء من قبل رشكة الكهرباء من أجل ضامن 

كفاءة التزويد بالكهرباء، ويتم مع ذلك توفري تطبيقات ألفراد األرسة لتمكينهم من مراقبة 

استخدامهم الشخيص وأن يعدلوا سلوكياتهم من أجل توفري املال.  إن سوق الصناعة، إىل حد 

كبري، ُيريد إما االستمرار يف اإلمدادات الحالية عىل ما هي عليه أو تقليل هذه اإلمدادات، 

مع إدارة الخصوصية من خالل تنظيم يقود الس��وق وال يكبح االس��تفادة االقتصادية من 

البيانات.  ويف هذه الحالة، فمن املتصور أن الرشكات س��وف تقوم بعملية التنظيم الذايت 

خشية حدوث أرضار بسمعة تلك الرشكات أو أن يعرب عمالء الرشكات عن عدم رضاهم من 

خالل عدم التعامل مع هذه الرشكات إذا انتهكت هذه الرشكات خصوصية هؤالء العمالء 

.(Minelli et al.  2013; Mayer-Schonberger and Cukier 2013( بشكل مبالغ فيه

:)Data Security( أمن البيانات
مع وضع قيمة البيانات يف االعتبار، وخاصة البيانات الش��خصية التي ميكنها أن تس��هل 

رسقة الهوية، أو البيانات التجارية التي ميكن قرصنتها أو اس��تخدامها من أجل تحقيق ميزة 

تنافس��ية، أصبح أمن البيانات مجاالً هام��اً يف حامية البيانات.  فاألفراد ميكنهم فتح العديد 

من الحس��ابات س��واٌء الحسابات الش��خصية أو حس��ابات العمل، مع العديد من الهيئات 

والبائعني وذلك باس��تخدام العديد من رموز الهوية الشخصية وأسامء املستخدمني وكلامت 

الرس.  فالبيانات املتعلقة بهؤالء األفراد، والبيانات الش��خصية الخاصة بهم، يتم تخزينها يف 

الكثري من األماكن )عىل س��بيل املثال أجهزة الحاس��ب اآليل، واألجه��زة الرقمية، والهواتف 
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 USB( الذكية، ومحركات األقراص الصلب��ة الخارجية، وأجهزة تخزين البيانات املتنقلة مثل

Drive) والخوادم.  وتكون هذه الحسابات واألجهزة الرقمية عرضة للقرصنة )الدخول عىل 

الحس��ابات أو الوص��ول إىل األجهزة)، والربمجيات الخبيثة )الرموز التي يتم تثبيتها بش��كل 

رسي عىل جهاز الحاسب والتي ميكنها الوصول إىل املعلومات الحساسة أو تسجيل ضغطات 

لوحة املفاتيح وترس��ل هذه األش��ياء إىل طرف ثال��ث)، واالنتحال )Phishing) )الرس��ائل 

اإللكرتونية االحتيالية أو الهندس��ة االجتامعية من خ��الل املكاملات الهاتفية التي تحاول أن 

تجعل الشخص يتطوع بتقديم معلومات حسابه)، مام يؤدي إىل رسقة واختالس البيانات.

وقد ناقش Gantz and Reinsel (2011) بالتفصيل خمس��ة مستويات ألمن البيانات، 

وكل مس��توى من هذه املستويات له محركات مختلفة إىل حد ما، وذلك عىل الرغم من أن 

جميع هذه املستويات تتطلب إجراءات أمن استباقية.  وهذه املستويات تكون عىل النحو 

التايل: 

)1) الخصوصية: من أجل املحافظة عىل املعلومات وتقييد تداولها.

)2) االمتثال وااللتزام: من أجل حامية البيانات التي من املحتمل أن تكون قابلة للكش��ف 

عند التقايض، أو الخاضعة لرشوط االستبقاء.  

)3) االحرتاز: من أجل حامية البيانات التي ميكنها أن تؤدي إىل أو تساعد عىل رسقة الهوية.

)4) الرسية: من أجل التأكد من حامية املعلومات الرسية مثل األرسار التجارية.

)5) التأم��ني، من أجل حامي��ة املعلومات عالية الرسية مثل الصفق��ات التجارية، وامللفات 

الش��خصية، والس��جالت الطبية، واملعلومات العس��كرية، التي ميكن أن يكون لها تأثري 

يتجاوز الرسقة الشخصية.  

وُتعد إدارة املستويات الخمسة السابقة ألمن البيانات ُمهمة بالغة األهمية بالنسبة لألفراد 

والرشكات واملؤسسات.  وعىل وجه العموم، يتم إنجاز هذه امُلهمة من خالل التحكم يف الوصول 

عرب برامج األمن وتصميم النظام / الش��بكات )عىل س��بيل املثال تثبيت ج��دار ناري، وبرامج 

الكتش��اف ومكافحة الفريوس��ات، والرس��ائل غري املرغوب فيها، وحصان طروادة، والربمجيات 

الخبيثة)، والتش��فري الذي يتطلب كلمة رس لفتح امللفات املغلقة.  وإذا وضعنا يف االعتبار أنه 
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مبجرد أن يتم الوصول إىل البيانات فسوف يصبح من السهل نسخها ونرشها، فإن إدارة الحقوق 

الرقمية تسعى لتقييد مثل هذه املامرسات وأن تجعل من السهل أيًضا تتبع تلك املامرسات.  

ومع ذلك، وعىل الرغم من هذه التهديدات، فإن األجهزة الرقمية والخدمات والبيانات، 

 Gantz( ونق��اط الضعف املحتملة يف تهيئتهم، تزيد برسعة أك��رب من املقدرة عىل تأمينهم

and Reinsel 2011).  ويف حني أن الكثري من أجهزة الحاس��ب الشخصية وأجهزة الحاسب 

ث بش��كل دوري،  املحمول��ة آمنة بصورة نس��بية مادام��ت برامج الحامية الخاصة بها ُتحدَّ

إال أن أجهزة الحاس��ب اللوحية، والهواتف املحمولة، وأجه��زة الفاكس، ومحركات األقراص 

الصلبة الخارجية، واألجهزة الطرفية )مثل الطابعات، وأجهزة املس��ح الضويئ، وآالت تصوير 

املستندات الشبكية)، والعدد الهائل من األجهزة التي تشكل إنرتنت األشياء عادة ما تتمتع 

بحامي��ة قليل��ة )Rezendes and Stephenson 2013; Rose 2013).  وق��د أدى ذلك ب� 

Mims (2013) إىل االدعاء بأنه مبجرد وجود أي يشء يف بيئة تش��تمل عىل رمز رقمي ويتم 

توصيله بالش��بكة، فيمكن قرصنة هذا ال��يء من خالل كائنات ُيحتمل أن يتم التحكم بها 

عن بعد، أو يتم إجبار ذلك اليء عىل تجاوز معايري التصميم، أو العمل بطرق غري مريحة 

أو خطرة، أو يضلل املس��تخدمني مام يؤدي إىل حدوث األخطاء واألرضار، أو يتجس��س عىل 

الس��اكنني أو املس��تخدمني.  وعالوّة عىل ذلك، فإن الطرق املستخدمة من قبل القراصنة أو 

املحتالني أصبحت أكرث تعقيداً وعدوانية عن الس��ابق، وأن صناعة األمن دوماً يف س��باق من 

  .(Goldberg 2012( أجل مواكبة هؤالء القراصنة واملحتالني

فم��ع تطور ث��ورة البيانات، ووفرة املزيد م��ن األجهزة التي ُتنتج، وتتبادل، وتس��تخدم 

  Gantz et al.( البيان��ات، يبدو أن القضايا واملخاوف األمنية ُمعرضة لالزدياد وليس التقلص

2007).  وهذا بدوره س��يؤدي إىل تفاقم الجرائم مث��ل رسقة الهوية، وتقوض الثقة يف نظم 

البيانات، ورفع سلسلة من املس��ائل القانونية املتعلقة باملسؤولية وااللتزامات تجاه حامية 

.(Weber 2010( النظم عندما يتم العبث بالبيانات، واختالسها ورسقتها
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 Profiling, Social( التش��خيص، والتصنيف االجتماع��ي والخطوط الحم��راء

:)Sorting and Redlining

بعيداً عن توس��يع محيط املراقبة، وانتهاك الخصوصي��ة، ونقاط الضعف املتعلقة بأمن 

البيانات، تأيت املخاوف بشأن ماهية املجاالت التي يتم فيها توظيف فيضان البيانات لتحقيق 

أشياء معينة.  وكام أرشنا إىل ذلك يف الفصل السابع، مل تتغري طبيعة البيانات فحسب، ولكن 

يوج��د أيًض��ا تحول نوعي يف الكيفي��ة التي يتم بها تحليل البيان��ات، ويف أي الغايات ميكن 

اس��تخدام البيانات وتحليالت البيانات، ومن لديه السلطة الستخدام واستخالص القيمة من 

البيانات.  فالبيانات كانت تس��تخدم لوقت طويل من أجل تنميط وتقسيم وإدارة السكان، 

ولكن ه��ذه العمليات أصبحت يف الوق��ت الراهن أكرث تعقيداً، ودقة، وانتش��ارًا، وانتظاماً 

ع��ن ذي قبل بكث��ري.  ويف حني أن الهيئات الحكومية تكون ملفات ش��خصية لألفراد وذلك 

م��ن أجل أغراض األم��ن ورصد االحتيال، إال أن معظم النمو يف عملية التنميط يتم من قبل 

الرشكات التجارية والتي تس��عى إىل فهم واس��تهداف قاعدة املستهلكني الحالية واملحتملة 

)انظر الفصل الثاين).

ففي املايض، كانت الرشكات تقوم بالتس��ويق الجامعي، ونرش رس��الة عامة إىل حد ما 

وسط مجموعة كبرية جداً من الجمهور وذلك من خالل اإلعالن الجامعي باستخدام التلفاز، 

والرادي��و، والطباعة، والربيد اإللكرتوين، وذلك من أجل الوصول إىل املجموعة املس��تهدفة 

لتل��ك ال��رشكات )Schwartz and Solove 2011).  ومبرور الوقت، ت��م تعزيز هذا األمر 

من خالل التسويق املستهدف وذلك باستخدام التنميط الخام بشكل نسبي.  وهنا، قامت 

مجموعة صغرية من الرشكات املتخصصة بتكوين تصنيفات عامة للسكان حيث تم تصنيف 

األرس إىل أصناف ذات ملفات شخصية عامة، والتي كانت يف العادة يتم تسميتها من خالل 

اختيار متغريات ومواقع دميوغرافية، عىل س��بيل املثال باستخدام بيانات اإلحصاء السكاين 

أو البيانات التي تعكس أس��لوب الحياة كاس��تخدام بيانات االشرتاكات يف دوريات معينة 

عىل س��بيل املثال )Goss 1995).  وبدالً من محاولة تنميط عمالئهم الش��خصيني، ترغب 

الرشكات يف رشاء امللفات الش��خصية وبيانات االتصال وذلك من أجل تقس��يم واستهداف 

أصناف معينة من السكان من خالل رسالة مؤطرة بدقة، ويف الوقت نفسه تحقيق الفعالية 
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يف ميزانية التس��ويق من خالل تقلي��ل مرصوفات اإلعالنات املب��ددة.  ويف اآلونة األخرية، 

بدأت رشكات التنميط يف إنش��اء ملفات شخصية فردية بدالً من امللفات الشخصية العامة 

وذل��ك من خالل تجمي��ع البيانات من مصادر ع��دة مثل معامالت البطاق��ات االئتامنية 

ومعامالت بطاقات املتاجر، ومس��ارات النقر، واملش��اركات يف وسائل التواصل االجتامعي، 

والعديد من أنواع البيانات الش��خصية األخرى )Siegel 2013).  وعالوّة عىل ذلك، تستفيد 

الرشكات ذاتها من الكميات الهائلة من البيانات التي تنشئها عن العمالء عىل سبيل املثال، 

م��ن خالل املبيعات ومس��ارات النقر وإدارة عالقات العمالء، وتجمي��ع هذه البيانات مع 

املصادر األخرى للبيانات وذلك من أجل تكوين امللفات الش��خصية الخاصة بهم واالشرتاك 

يف التسويق السلويك.  

هن��ا من الناحية الظاهرية، يب��دو أن التنميط التنبئي موقف مرب��ح للجميع، للعمالء 

والبائعني، فالعمالء يحصلون عىل معاملة شخصية ومخصصة، يف حني يحصل البائعون عىل 

مبيعات أكرث ويقللون من النفقات.  ولكن ويف املقابل، فإنه ميكن استخدام التنميط التنبئي 

من أج��ل تصنيف الناس من الناحية االجتامعية واس��تبعاد فئات منه��م من خالل اختيار 

 Graham( أصن��اف معينة منهم للحصول عىل وضع تفضييل وتهميش واس��تبعاد اآلخرين

Leyshon and Thrift 1999 ; 2005).  فعىل سبيل املثال، ميكن للرشكة تنميط الناس فيام 

يتعلق مبخاطرهم االئتامنية وما هي احتاملية مقدرتهم عىل الوفاء بس��داد مدفوعاتهم، أو 

فيام يتعلق بقيمة حياتهم املتوقعة إذا ما ظلوا يف برنامج الوالء، وما هي احتاملية تغيريهم 

لعاداته��م )Minelli et al.  2013).  وم��ن خالل اس��تخدام مثل هذه امللفات الش��خصية 

والتنمي��ط، ميكن للرشكات تحديد األولويات الهتامماته��م ومواردهم، وذلك يتم عادة من 

خالل الرتكيز عىل العمالء ذوي القيمة العالية.  ومن ثم يتم قياس وتصنيف العمالء بشكل 

منتظم ويحصلون عىل خدمات تفضيلية، وبعضها يكون متييزياً مثل استبعاد السكان الذين 

ون بال فائدة )لن يحققوا مكاسب للرشكة)، أو لن يحققوا مكاسب كافية، أو أن املخاطر  ُيَعدُّ

 Curry 1997; Danna( املرتبطة بهم عالية، مام ميكن أن يؤثر بدوره عىل الفرص الحياتية

and Gandy 2002; Wyly in press).  فه��ذه امللف��ات الش��خصية ُتعترب منتجات وميكن 

بيعه��ا لرشكات أخرى تكون مهتمة يف تقييم قيمة ومخاطر العمالء املحتملني، ومن ثم فإن 

النتائج السلبية ميكنها أن تطال الشخص عرب األماكن وعرب األزمنة.
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ومثل هذه املامرسات التمييزية ميكن أن تشتمل عىل تسعري فعال وشخيص، فمن األمور 

الشائعة بالفعل يف سالسل املتاجر أن تكون السلعة ذاتها مسعرة بطرق مختلفة عرب املتاجر 

املختلفة وذلك اس��تناداً إىل خصائص وسامت السكان الذين يتسوقون من هذه املتاجر، أو 

أن يكون سعر املنتجات مختلفاً وفق الكمية املشرتاة )مثاًل املنتج الواحد بدوالر يف حني أن 

الثالثة منتجات بدوالرين)، أو أن تختلف األسعار باختالف الجامعات )مثاًل حصول الطالب 

أو املواطن��ني الكبار يف الس��ن عىل تخفيض��ات) )Varian 1996).  وتتمثل رغبة الكثري من 

الرشكات يف تداول مثل هذه املامرس��ات عىل أس��س فردية، ومعدلة ليك تناس��ب امللفات 

الش��خصية، وذلك حتى يدفع أناس مختلفون أس��عار مختلفة للمنتج ذاته )كام هي الحال 

مع أسعار تذاكر الطريان ولكن بناّء عىل منوذج مخصص).  وُتراوح األسعار أيًضا بشكل فعال 

ووفق الس��ياق، بناء عىل الظروف.  وقد بدا بالفعل تطبيق مثل هذه املامرسات الشخصية 

واملرنة، مبا يف ذلك قطاع املتاجر.  فعىل سبيل املثال، تطرق )Clifford (2012 إىل أمثلة تبني 

أن املتس��وقني يدفعون يف املتجر ذاته أس��عار مختلفة للمنتج ذاته وذلك استناداً إىل ملف 

العميل الش��خيص.  ويف بعض الحاالت، تقوم املتاجر بتعديل األس��عار وقت تسوق العمالء 

وذلك بناّء عىل موقعهم داخل املتجر وتاريخ التسوق لهؤالء العمالء حيث يتم منح القسائم 

اإللكرتونية يف املوقع عندما يقوم املتسوقون مبسح املنتج باستخدام التطبيقات يف هواتفهم 

الخلوي��ة.  إن الهدف من وراء التس��عري الش��خيص والفعال هو الحص��ول عىل كامل فائض 

القيم��ة املتاح يف املعاملة وذلك من خالل تس��عري البضائع والخدمات ألقرب س��عر ممكن 

  ،(Tene and Polonetsky 2012: 17( من الس��عر االحتياطي )س��عر التحفظ) لدى الفرد

وبعبارة أخرى، فإن هذا مصمم لالستفادة من اإلنفاق املثايل ملصلحة املتجر.

وبالنظ��ر إىل قدرتهم عىل تش��كيل وتصنيف خربات املس��تهلكني والفرص الحياتية، فإن 

امللفات الشخصية لألفراد والبيانات ومامرسات البيانات التي تدعمها بحاجة إىل اهتامم أكرب.  

ويف الوقت الحايل، فإن كاًل من البيانات املس��تخدمة والتحلي��الت املطبقة مبهمة وغامضة 

بالنس��بة للمستهلكني واملواطنني، فإذا انتهى األمر بالشخص مدرجاً عىل قامئة املمنوعني، أو 

تم معاملته بشكل سلبي، أو تم استبعاده من منتج ما من قبل رشكة ما، عىل سبيل املثال تم 

وضعه يف القامئة الس��وداء للحصول عىل االئتامن، فمن الصعوبة مبكان تحديد األسس لهذا 

التمييز ومجابهة هذه األسباب.  فالنقاد يدعون بأننا قد ولجنا عرصاً حيث:
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رمب��ا يرتاءى للبعض أن لبنية البيانات أو الصورة التخيلية للبيانات ميزة وجودية، ولكنها 

بالفع��ل ذات ميزة وجودية.  إن م��ا تقوله بنية بياناتك عنك أكرث حقيقة وصدقاً مام تقوله 

أن��ت عن نفس��ك، فبنية البيانات هي البنية التي تم الحك��م عليك من خاللها يف املجتمع، 

وهي البنية التي متيل وتفرض وضعك يف العامل، فام نشاهده عند هذه الفرتة من الزمن هو 

  .(Critical Art Ensemble 1995( غلبة التمثيل عىل الكينونة

وع��ىل الرغم من ذلك فنحن نعرف أن البيانات الكبرية وبنية البيانات فوضويان – فهام 

ممتلئان بالثغرات، واملتناقضات واألخطاء )انظر الفصل التاس��ع) – ونعرف أيًضا أن الربامج 

والخوارزمي��ات تعمل بطرق انتقائية ومتحي��زة )Kitchin and Dodge 2011).  ومن ثم، 

ف��إن األنظمة التي تعتم��د عىل البيانات الكبرية، والتي ال ُتعد ش��فافة وتفتقد إىل التدقيق 

الالزم وحق الرجوع املالئم، تطرح جميع األنواع املحتملة من املشاكل وذلك عندما مينحون 

األفضلي��ة لبنية البيانات.  ويف الواقع، ف��إن الوقت أصبح مالمئاً اآلن أكرث من أي وقت مىض 

للرقابة القانونية والتنظيمية عىل التنميط التنبئي، وعىل اإلجراءات التي تشوش عىل التمييز 

الوجودي للبيانات وتحمي الناس من املامرسات التمييزية والضارة.  

 Secondary Uses,( االس��تخدامات الثانوية والتحكم في االنسالل والحوكمة االستباقية

.)Control Creep and Anticipatory Governance

إن أحد األسس التي تستند إليها سياسة الخصوصية وحامية البيانات يف االتحاد األورويب 

وأمري��كا الش��املية هو مفهوم تقليص البيان��ات.  وهذا املفهوم يش��رتط أن تقوم الهيئات 

والبائع��ون بإيج��اد البيان��ات الرورية فحس��ب ألداء مهمة ما، مبعن��ى أن يتم االحتفاظ 

بالبيان��ات طاملا كان ذلك رضورياً ألداء هذه املهم��ة أو كام متليه االعتبارات القانونية، وأن 

 Tene and( البيانات التي يتم تكوينها يتعني اس��تخدامها فحس��ب من أجل ه��ذه املهمة

Polonetsky 2012).  ومبعنى آخر، ال يتعني عىل جامعي البيانات أن يستولوا عىل أي يشء 

ميكنهم االس��تيالء عليه، وال يتعني عليهم كذلك تخزين هذه البيانات ملدة غري محدودة أو 

أن يتيحوا هذه البيانات الستخدامات ثانوية.  ومن الواضح أن هذه التطلعات والطموحات 

تتعارض مع املبادئ واألسس املنطقية للبيانات الكبرية وعمل أسواق البيانات التي تسعى إىل 

تكديس البيانات يف حال كان من املمكن أن تكتس��ب هذه البيانات أي قيمة يف املستقبل، 
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)Tene and Polonetsky 2012; Andrejevic 2013).  فالحل أمام البائعني متثل يف إعادة 

تقديم البيانات من خالل إزالة األجزاء التي تش��ري لهوية األفراد من هذه البيانات أو إنشاء 

بيانات مشتقة، مع إخضاع مجموعة البيانات األساسية فقط لعملية تقليص البيانات.  وميكن 

يف هذه الحالة بيع البيانات املعاد تقدميها أو اس��تخدامها بعدة طرق، ومثل هذا األس��لوب 

إلع��ادة تحديد الغرض من البيانات أمر ش��ائع، حيث يجادل البائع��ون أنه ال توجد حاجة 

إلبالغ الش��خص الذي تش��ري إليه البيانات أو الحصول عىل موافقته، حيث إن هذه البيانات 

مجهولة املصدر، ومش��تقة ومجمع��ة )Solove 2007).  وهذا الحص��اد املحتمل للكميات 

الهائلة من البيانات، والذي تم الحصول عىل معظمه دون معرفة أو فهم األشخاص، والذي 

يتم اس��تخدامه بعد ذلك يف اس��تخدامات ثانوية، يثري الكثري من األس��ئلة األخالقية التي ال 

تتعل��ق بالخصوصية وحامية البيانات فحس��ب، بل تتعلق كذل��ك بالحوكمة، ومن األمثلة 

الواضحة واملتعلقة بالحوكمة هو التحكم يف االنسالل.

إن التحكم يف االنسالل يحدث عندما تكون البيانات التي تم إنشاؤها لشكل من أشكال 

الحوكمة مش��ابه لشكل آخر )Innes 2001).  وحدث هذا غالباً بشكل شديد الوضوح فيام 

يتعل��ق باألمن وخصوصاً بعد أحداث الحادي عرش من س��بتمرب، حي��ث تم إعادة توظيف 

البيان��ات الخاصة بخطوط الط��ريان والبيانات اإلدارية الحكومية م��ن أجل تنميط وتقييم 

مخاطر األمن للركاب )Lyon 2003b).  وعىل نحو مشابه، فلقد تم إعادة توظيف كامريات 

اإلش��ارات املرورية ورسوم االزدحام يف لندن من أجل القيام مبهام تتعلق باألمن، وذلك بدالً 

م��ن مراقبة االنته��اكات املرورية فحس��ب )Dodge and Kitchin 2007a).  ومن األمثلة 

التجارية عىل التحكم يف االنسالل هو نظام املالحة يف السيارات املستأجرة حيث يتم إعادة 

توظيف هذا النظام من مس��اعدة الس��ائقني عىل إيجاد طريقهم فحسب إىل مراقبة وفرض 

  .(Elliott 2004( غرام��ة عىل هؤالء الذين يقودون خارج املس��ار أو يخرجون من الوالي��ة

فالتحكم يف االنسالل يقوض بشكل منهجي األسباب املنطقية وراء تقليص البيانات، يف حني 

أن نرشه يش��كل تهديدات واضح��ة للحريات املدنية، حيث يكون جميع املواطنني، س��واء 

األبرياء أو املذنبني، خاضعني ملراقبته وإجراءاته التأديبية.
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وهن��اك مثال آخر عىل االس��تخدام الثانوي للبيانات والذي ينته��ك الحريات املدنية أال 

وه��و الحوكمة االس��تباقية )التوقعية).  وهنا، يتم اس��تخدام التحلي��الت التنبئية من أجل 

تقييم السلوكيات أو األحداث املستقبلية املحتملة والتوجيه باتخاذ اإلجراء املناسب.  فمثل 

هذه الحوكمة االس��تباقية ُتعد س��مة من س��امت الس��فر بالجو خالل عدد من السنوات، 

حيث يتم تنميط املس��افرين من أجل املخاطر والتحقق األمني وذلك قبل البدء يف الرحلة 

)Dodge and Kitchin 2004).  وباملثل، تس��تخدم العديد من قوات الرشطة يف الواليات 

املتحدة األمريكية التحليالت التنبئية من أجل توقع موقع الجرائم املس��تقبلية أو من أجل 

توجيه ضباط الرشطة لزيادة دورياتهم يف هذه املناطق )Siegel 2013).  وعىل النحو ذاته، 

تس��تخدم بعض الرشكات مثل هيوليت باكارد )Hewlett Packard) التحليالت التنبئية من 

أجل تقييم ومعرفة َمْن ِمَن املوظفني من املحتمل أن يغادر الرشكة، ومن ثم التدخل بشكل 

استباقي من أجل تقليل نفقات استبدال املوظفني )Siegel 2013).  ويف مثل هذه الحاالت، 

فإن آثار البيانات الخاصة بالش��خص تقوم مبا هو أكرث من تتبع األشخاص، إذ تقوم باستباق 

.(Stalder 2002( هؤالء األشخاص

إن مثل هذه األس��اليب من الحوكمة تفرض قضايا أخالقية بس��بب أنها توجه االهتامم 

إىل مجموعات وأماكن معينة، وهي كذلك تس��عى ملراقبة الس��لوكيات التي رمبا لن تحدث 

عىل اإلطالق، وخالل هذه العملية، كام تقوم بإعادة تش��كيل كيف ميكن للناس العمل من 

خ��الل االنضباط ال��ذايت )Harcourt 2006).  وعالوّة عىل ذلك، ف��إن مثل هذه التحليالت 

التنبئي��ة تعمل يف غالب األحيان عىل تفاقم التحامل والتمييز، وتعمل كذلك عىل تأس��يس 

  .(Harcourt 2006; Siegel 2013( (النبوءات املحققة لذاتها )التوجه نحو إش��باع ال��ذات

ومن ثم فلقد ادعى Raley (2013: 128): "إن البيانات يف هذا املجال تكون أدائية: فتجميع 

أجزاء وبتات )bits) من البيانات يف ملفات شخصية ملشتبه به يف اإلرهاب، وإعادة تأسيس 

البيانات املجردة عند استهداف حياة واقعية سوف يكون لهام تأثري عىل إنتاج هذه الحياة، 

هذا الش��خص، كمشتبه به باإلرهاب بالفعل".  ومن ثم يتم وضع الفرد تحت بؤرة املراقبة 

ومامرسات مراقبة الدولة، وجعله خاضعاً لنتائج وتداعيات كونه مشتبهاً به باإلرهاب، عىل 

الرغ��م م��ن عدم التيقن من هذا االش��تباه.  وبعبارة أخرى، تتم معاملة الش��خص بطريقة 

مختلف��ة من ج��راء التوقع بأنه رمبا يكون ش��يئاً م��ا، يف حني أنه رمبا ُيكن ه��ذا اليء أو 
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ال يكن��ه أو رمب��ا يرتك��ب هذا الفع��ل أو ال يرتكبه.  ويف ح��ني أن النواي��ا وراء هذا العمل 

رمب��ا تكون نواي��ا عظيمة وحس��نة، إال أن التوقع يف هذه الحالة له تداعي��ات تتجاوز منع 

األحداث املتوقعة )Harcourt 2006).  وكام هو الحال مع األش��كال األخرى من التنميط، 

فإن الحوكمة التنبئية يتم توجيهها بشكل كبري من خالل خوارزميات الصندوق األسود التي 

تعمل عىل بيانات ذات أصل غري معروف، وهي عىل وجه العموم منغلقة عىل حق الرجوع 

)النق��د).  فالحوكم��ة التنبئية كانت مثار القليل للغاية من االهتامم النقدي أو املناقش��ات 

وذل��ك ميا يتعلق بتأثرياتها، وعىل الرغم من ذلك تم تطويرها بفعالية من أجل اس��تخدامها 

يف الحكومات والرشكات.  

 Modes of Governance and( التقني��ة  والضواب��ط  الحوكم��ة  أس��اليب 

:)Technological Lock-Ins

بعيداً عن التحكم يف االنسالل والتنميط التنبئي، فإن ثورة البيانات لها تأثريات محتملة 

في��ام يتعلق بتنظيم وتش��غيل الحوكمة.  وإذا وضعنا يف االعتبار الش��بكة املتس��عة لجمع 

البيان��ات، وقراراتها الدقيقة، ف��إن قلق الكثري من املعلقني ينبع من أن عرص ظهور البيانات 

الكبرية يسبق عرص ظهور ما أصطلح عىل تسميته وصاية األخ األكرب )Big Brother).  وهذا 

يعني أننا يف عرص أضحت فيه الدولة واملؤسسات تعرف وتتوقع الكثري جداً عن األفراد من 

خالل مراقبة البيانات والتنميط التنبئي لدرجة أنهم ميتلكون الس��لطة لفرض أشكال قاسية 

وضارة من التحكم االنضباطي.

وكام أرشنا إىل ذلك خالل هذا الفصل، فنحن نعيش وبدون شك يف عرص املراقبة الزائدة 

بشكل مبالغ فيه، حيث أصبحت املراقبة أكرث اتصاالً من أي وقت مىض، وهي مدعومة من 

  .(Lyon 2007( خالل تزايد ثقافة السيطرة التي ترغب يف األمن، واالستقرار وتقليل املخاطر

وهن��ا، يتم ترشيع ن��وع جديد من الحوكمة، وه��و نوع يؤول فيه تنظي��م جوانب معينة 

 Kitchin and Dodge( من الحياة اليومية إىل األنظم��ة التقنية اململوءة بالتوكيل الثانوي

2011).  فعىل س��بيل املثال، فإن معرفة، ومعالجة وإدارة االنتهاكات املرورية تتم بش��كل 

متزايد من خالل األنظمة اآللية، واملسموح بها من خالل برنامج يقوم مبعالجة البيانات التي 

تتعل��ق بأرقام اللوحات، والرسعة، وحق الوصول، وإحالة ه��ذه البيانات إىل قواعد بيانات 
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  .(Dodge and Kitchin 2007a( امللكية من أجل فرض غرامات أو خصم نقاط بشكل آيل

وعىل النقيض من األش��كال التقليدية من املراقبة التي تس��عى إىل تشجيع االنضباط الذايت، 

 Agre 1994; Kitchin and( فإن األنظمة اآللية تقوم بإعادة تشكيل السلوك بشكل فاعل

Dodge 2011).  ويف مثل هذه األنظمة، فإن آليات إنش��اء البيانات وتنظيمها تعترب مجاالً 

مهاًم للغاية من النظام، وذلك بدالً من كونها جزءاً خارجاً عن النظام.  فعىل س��بيل املثال، 

بدالً من أن يقوم عامل صناديق املحاس��بة بإجراء االنضباط الذايت ملعدل عملهم ألنهم رمبا 

أو رمب��ا ال يعرفون أنه تت��م مراقبتهم من خالل كامريات املراقب��ة التلفزيونية ذات الدائرة 

املغلقة، فإن عمل مس��ح البضائع ومعالجة املدفوعات هي الوس��ائل التي يتم من خاللها 

مراقبة معدل العمل بش��كل مس��تمر.  ويف مثل هذه األنظمة/ فإن املراقبة وآثار البيانات 

املرتبطة بهذه املراقبة أصبحت مستمرة، ومتغلغلة، ومواظبة، ومتفاعلة، مع سلوك الخاضع 

  .(Cohen 2012( لها، ولكنها تقع خارج سيطرته

إن البيانات التي تكونت بشكل آيل ال يستخدم جميعها من أجل ترشيع اإلدارة اآللية، 

ولكن هذا هو االتجاه السائد بشكل متزايد، وخاصّة لألنظمة عالية التنظيم.  وعالوة عىل 

ذلك، فإن األس��اليب الجديدة من التحكم، إىل اآلن، ال يتم الس��امح بها بالطريقة الصارمة 

الت��ي توقعتها رؤية ج��ورج أوروي��ل )George Orwell) يف روايت��ه "األخ األكرب"، فهذه 

األس��اليب عادية وروتينية ومغرية وتش��جع املواطنني عىل أن يش��اركوا بفعالية وبتلقائية 

يف مامرس��اتها )Kitchin and Dodge 2011; Cohen 2012).  ونتيج��ّة لذلك، فإنه وكام 

ذك��ر )Solovo (2007، ف��إن البيانات الكبرية ال تتعلق بش��كل كبري مبب��ارشة رؤية جورج 

أورويل ولكنها ترتبط بش��كل أكرب برؤية كافكا )Kafka) كونها تطرح قضايا عن اإلجراءات 

الواجب اتخاذها في��ام يتعلق بالالمباالة، األخطاء، االنتهاكات، اإلحباط، نقص الش��فافية، 

واالس��تعانة أكرث مام تطرحه عن التسلط واالستبداد.  وعىل النقيض من ذلك، فبالنسبة ملا 

قاله )Boellstroff (2013، فإن املجاز األس��ايس يف البيان��ات الكبرية واملراقبة ليس الرؤية 

الكلية، ولكن باألحرى هو التسليم، فبدالً من أن يكون الفرد خاضعاً عىل نحو رصف لرقابة 

انتهاكية، ُيسلم الناس بحامس ببياناتهم من خالل وسائل التواصل االجتامعي، أو من خالل 

االنض��امم يف برامج بطاقات الوالء...  إلخ.  وبغض النظ��ر عن الصياغة التصورية للعملية، 

فمن الواضح أن هذه األنظمة الجديدة لها تأثريات فيام يتعلق بالسلطة والسيطرة، وتقوم 
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بتشكيل التجارب والفرص الحياتية بطريقة مختلفة، وأن دور البيانات ومراقبة البيانات يف 

مثل هذه األنظمة يتطلب اهتامماً نقدياً إضافياً.

إن م��ن الطرق التي يتم من خالله��ا تحويل الحوكمة من قب��ل التقنيات التي تدعمها 

البيانات أن نجعل الحوكمة أكرث تكنوقراطية بطبيعتها )معتمدة عىل التقنية بش��كل كيل).  

فعىل س��بيل املث��ال، فإن النزع��ة تجاه إدارة وتنظي��م املدن من خالل أنظم��ة املعلومات 

واألنظم��ة التحليلية تعزز األس��لوب التكنوقراط��ي للحوكمة املدنية الت��ي تفرتض أنه من 

املمكن قياس ومراقبة جميع املجاالت املدينة ومعاملة هذه املجاالت عىل أنها مشاكل فنية 

مُيك��ن التعامل معها ومجابهتها من خالل الحلول الفنية )Kitchin 2014)، وهي توضح ما 

 Morozov( مصطلح "العقالنية األدائي��ة"، وما أطلق عليه Mattern (2013( أطل��ق عليه

2013) "مقاربة الحلول التقنية" حيث ميكن تجزئة املواقف االجتامعية املعقدة إىل مشاكل 

محددة بش��كل دقي��ق مُيكن حلها أو البحث ع��ن أفضل الحلول لها من خالل الحوس��بة.  

ومرّة أخرى، فإن هذا يعد تجس��يداً للبيانات الكبرية، حيث ميكنها أن توفر إجابات لجميع 

املش��اكل )Mattern 2013).  ومن خالل التقاط ومتثيل الظواهر كبيانات بش��كل آين أو 

لحظ��ي، يصبح من املمكن من الناحية الظاهرية تخطيط، وفهم، وإدارة، وإصالح املوقف 

أو املش��كلة حال حدوثها.  وقد أوض��ح )Hill (2013، أن "تفكري املدينة الذكية" ينم عن 

وجه��ة نظ��ر تكنوقراطية بأن املدينة ه��ي يشء يتعني علينا فهم��ه بالتفصيل كاملحرك أو 

محطة الطاقة النووية وذلك يف حال كان لدينا بيانات كافية فقط.  وأنه تبعاً لذلك سيمكننا 

السيطرة عىل هذه املدينة من خالل القوة الغاشمة للعلم والهندسة.  ويف الواقع، فقد اقرتح 

)Matten (2013 أن تحر البيانات الكبرية يعاين من تراكم البيانات، وهو افرتاض أن جميع 

التدفقات واألنش��طة الهادفة ميكن اإلحس��اس بها وقياسها.  وداخل مثل هذا التفكري هناك 

افرتاض واضح يف الغالب وهو أن الكون تش��كل من قبل املعاي��ري القابلة للمعرفة والقابلة 

للتحديد والتي تؤكد لنا أنه لو كان بإمكاننا قياس جميع هذه املعايري، فسوف نكون قادرين 

عىل التنبؤ واالس��تجابة بتمكن تام وفقاً لذلك )Haque 2012).  وعىل الرغم من ذلك، لن 

يكون مبقدور الحلول التقنية بذاتها حل املشاكل الهيكلية املتأصلة يف املدن ألن هذه الحلول 

ال تتعامل مع أسباب تأصل تلك املشاكل.  ولكن بدالً من ذلك، فإن هذه الحلول متكن فقط 

من إدارة مظاهر تلك املش��اكل بش��كل أكرث فعالية.  ويف حني أن تقنيات املدن الذكية مثل 
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أس��اليب التحليل اللحظية واآلنية يتم الدفع بها كوصفة للتعامل مع جميع قضايا الحوكمة 

املدني��ة، إال أن هذه التقنيات يف الغالب األعم تداري الش��قوق بدالً م��ن إصالحها، إال إذا 

واكب هذه التقنيات مجموعة أخرى من السياس��ات )Kitchin 2014).  وميكن أن ينطبق 

األمر نفسه عىل الطرق التكنوقراطية املطبقة يف بعض املجاالت األخرى، فأساليب الحوكمة 

التي تقودها البيانات تضمن بالفعل تنفيذ إس��رتاتيجيات مدعومة باألسانيد ولكن يجب أن 

تكون مقرتنة بالس��ياق، ومرنة، ومستهدفة بشكل مالئم، وال يتم إدارتها ببساطة من خالل 

األرقام والخوارزميات.

ويتزامن مع ذلك االنتقاد القائل أن الحوكمة أصبحت مبنية عىل معرفة تامة وتكنوقراطية 

مفرطة ومع الخوف من أن يتم االس��تيالء عليها وتش��كيلها بش��كل رصيح من قبل مصالح 

الرشكات من أجل تحقيق مكاس��ب ش��خصية.  وبالعودة إىل املثال املتعلق بربنامج املدينة 

الذكي��ة ومث��ال الحوكمة البلدية، وكام أرشنا إىل ذلك يف الفصل الس��ابع، فإن عدداً من أكرب 

رشكات خدمات الربامج واألجهزة يس��عى بشكل فعال إىل التعاقد من الباطن عىل مجاالت 

م��ن اإلدارة املدنية وأن تجع��ل من بضاعتهم جزًءا ال يتج��زأ وذات دور جوهري يف كيفية 

  .(Kitchin 2014; Townsend 2013( مراقبة وتنظيم العديد من مجاالت الحياة يف املدينة

:(Kitchin 2014( إن الهاجس والقلق النابع من خصخصة اإلدارة املدنية ذو ثالثة أوجه

• أوالً: أنه يعزز بشكل فعال االقتصاد السيايس للليربالية الجديدة والتحول نحو اقتصاد 

الس��وق يف القط��اع العام حيث يت��م إدارة وظائف املدينة من أج��ل تحقيق الربح 

  .(Hollands 2008( الخاص

• ثانياً: أنه يؤسس للقيد التقني الذي يجعل املدن مدينة وممنونة بالفضل ملنصات ومزودي 

  .(Hill 2013( خدمات تقنية معينة خالل مدة زمنية طويلة، مام يخلق مواقف احتكارية

والخطر يف هذه الحالة يكمن يف تأس��يس تبعية للمس��ار املؤسيس مام ال ميكن إلغاؤه أو 

  .(Bates 2012( التحول عنه بسهولة

• ثالثاً: أنه يؤدي إىل حلول مغلفة أساس��ها "نظام واحد مناس��ب لجميع املدن الذكية" والتي 

ال تضع يف اعتبارها إال بش��كل ضئيل للغاية خصوصي��ة وتفرد األماكن، والناس، والثقافات، 

.(Townsend 2013( وتقيد إدارة املدينة عىل أسلوب تكنوقراطي ذي رؤية ضيقة للحوكمة
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وإذا ما أستحرنا الواقع، فإن رشكة IBM يف الوقت الحايل منتجاً يسمى "مركز عمليات 

IBM ال��ذيك" الذي يجمع العديد من األنظم��ة التي تم تصميمها ملدينة ريو دي جانريو يف 

منتج واحد ميكن تطبيقه عىل أي مدينة )Singer 2012c، انظر الفصل السابع).  وال يعني 

ه��ذا أن نقول إن القيود التي تفرضها الرشكات أمر حتمي، ولكن من الواضح أن ذلك مُيثل 

رغبة عدد من أكرب الرشكات العاملة يف هذا املجال.  وباملثل، يتم اس��تهداف أش��كال أخرى 

من الحوكمة بشكل متزايد من خالل الرشكات التي تسعى إىل إيجاد أسواق للحلول التقنية.  

ومرة أخرى، فإن تداعيات مثل هذه األشكال من الحوكمة تتطلب الكثري من التدقيق.  

الخاتمة:
ناقش هذا الفصل التداعيات األخالقية، واالجتامعية، والسياس��ية، والقانونية للتغيريات 

التي تحدث م��ن جراء تكوين البيانات ودمج البيانات واس��تخدام البيانات.  ومن الواضح 

أنه يف حني أن مثل هذه املامرس��ات لها فوائد بالنس��بة للحكوم��ات والرشكات واملواطنني، 

إال أنها يف الوقت نفس��ه لها تداعيات س��لبية ومتييزية.  وإذا وضعنا يف االعتبار الرسعة التي 

يتغري بها مش��هد البيانات، فإن مواكبة التط��ورات وتحديد اآلثار املحتملة لهذه التطورات، 

ودراس��ة ردود الفعل االجتامعية والقانونية املناس��بة يعترب تحدًيا هائاًل.  ويف الواقع، هناك 

الكثري من األس��ئلة األساس��ية املعيارية التي تتطلب دراس��ة تأملية والتي تتعلق مبن ميكنه 

تكوين مجموعات البيانات والوصول إليها ومش��اركتها وتحليلها، وألي غرض ويف أي س��ياق 

وتحت أي معوقات أو قيود )boyd and Crawford 2012: 673).  إن الحاجة إىل إجابات 

ملث��ل هذه األس��ئلة أمر مل��ح، وذلك إذا وضعن��ا يف االعتبار املدى والتأث��ريات املرتتبة عىل 

مراقب��ة البيانات وانتهاك الخصوصية واألمن غ��ري املحكم للبيانات، والتأثريات الضارة للفرز 

االجتامعي واالس��تبعاد، والطبيعة واألس��اليب املتغرية للحوكمة.  فحتى لو كانت االستجابة 

رسيعة ومبالغ فيها، فإن اإلجابات املرتتبة س��تكون متنوع��ة، حيث إن العديد من أصحاب 

املصلحة يسعون وراء إسرتاتيجيات بديلة من أجل التعامل مع املخاوف العديدة، بحسب ما 

يتضح من خالل املناهج املقرتحة لتفتت وانتهاكات الخصوصية.  ونتيجّة لذلك، ميكن للمرء 

أن يتوقع الكثري من املناقش��ات يف الس��نوات القادمة فيام يتعلق بإدارة العنارص العديدة 

يف ثورة البيانات.  وعىل وجه الخصوص، وكام ناقش��نا يف الفصل الثاين، فإنه من املحتمل أن 
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يوضع عمل سامرسة البيانات تحت التدقيق املتزايد سواء من جانب الحكومة أو املواطنني.

ومن منظور أكادميي، من املهم للغاية أن يضطلع العلامء بدور فاعل يف استقصاء ودراسة 

القضايا القانونية والسياس��ية واالجتامعية واألخالقية التي تنش��أ نتيجة لثورة البيانات، مع 

التتبع واإلسهام يف املناقشات العديدة املستمرة.  يحتاج مثل هذا العمل إىل أن يشتمل من 

جانب عىل دراسات حالة تجريبية مفصلة توثق التأثريات املادية واالستطرادية الناتجة عن 

كيفية توظيف البيانات، ومن جانب آخر عىل البحوث والرس��ائل املعيارية والش��املة التي 

تح��دد تأثريات تجميع العديد من البيان��ات والطرق البديلة املمكنة.  وحتى هذه اللحظة، 

فإن معظم اإلس��هامات كهذا الفصل واألعامل التي يناقش��ها تكونت من الجانب األخري مع 

وجود القليل جداً من الدراس��ات التجريبية عىل بعض األنظمة االجتامعية الفنية املحددة 

ونتائج هذه الدراسات.  إن مثل هذه الدراسات مهمة للغاية ألنها تكشف الطرق امللموسة 

التي تم من خاللها تقديم مربرات لتجميع البيانات، وكذلك املهام التي يتم مامرستها وكيف 

يت��م قبولها، وإعادة تنقيحها، ومقاومتها، وإفس��ادها، وانتهاكها من قبل املجتمعات، وهذه 

الدراس��ات توفر أيًضا قاعدة أدلة يتم من خالله��ا تصور كيف ميكن إعادة تأطري مثل هذه 

األنظمة أو إعادة تحديد الغرض منها.
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الفصل الحادي عشر: فهم ثورة البيانات 

)Making Sense of the Data Revolution(

ناقش هذا الكتاب قضية أنه يتعني أن تكون هناك حاجة إىل تعاٍط أكرث نقديًة وفلسفيًة 

م��ع البيانات وأن ثورة البيانات ما زالت قامئة يف الوقت الراهن.  وفيام يتعلق باألمر األول، 

ثل عنارص أساس��ية إلنتاج املعرفة، ومع ذل��ك، فحتى الوقت  ادع��ى البع��ض أن البيانات تمُ

الراهن مل تحظ الصياغة الوجودية للبيانات واملجاميع املحيطة بإنتاج البيانات واستخدامها 

باالهت��امم الكايف.  وبدالً من ذل��ك، فإن الرتكيز كان منهجياً بصورة أكرب فيام يتعلق بتكوين 

البيانات، أو أن الرتكيز كان عىل األش��كال االش��تقاقية للمعلومات واملعارف.  وفيام يتعلق 

باألم��ر الثاين، ادعى البعض أن ت��درج البيانات الصغرية يف البنى التحتي��ة للبيانات وإتاحة 

الوص��ول للبيان��ات التي كان الوصول إليها محدوداً يف الس��ابق، وظاه��رة البيانات الكبرية 

تدم��ر االبتكارات وال تدعمها أو تحافظ عليها، فهي تغ��ري طبيعة البيانات من حيث حجم 

ه��ذه البيانات، ورسعتها، وش��موليتها، وعالئقيتها ودالليتها، ومرونتها وتوس��عها، وتنوعها، 

وانفتاحها وتبادليتها، وهي الس��بب يف ظهور مجامي��ع بيانات جديدة وطرق جديدة لفهم 

الع��امل الذي نعي��ش فيه.  إن التأث��ريات التدمريية لثورة البيانات له��ا تداعيات هائلة عىل 

الحكومات والرشكات واملجتمع املدين وذلك من خالل إنش��ائها ملعارف ومامرسات جديدة 

ميك��ن اس��تخدامها من أجل إعادة صياغة كيف ميكن أن يت��م حكم الناس، وكيف ميكن أن 

تتم إدارة املنظامت، وكيف ميكن أن تتم زيادة القيمة والفائدة، وكيف ميكن أن يتم تكوين 

رأس املال، وكيف ميكن أن يتم تحسني األماكن، وكيف ميكن أن تتم إعادة تخطيط ومامرسة 

العلم.  وهي أيًضا أثارت العديد من التحديات وطرحت الكثري من األسئلة، ومكنت لوسائل 

أكرث ش��يوعاً فيام يتعلق مبراقبة البيانات، وتقويض الخصوصية، وتنميط األشخاص واألماكن 

والفرز االجتامعي، ومهدت لس��ن أش��كال جديدة من الحوكمة.  فهذا الفصل األخري يحدد 

خطة طريق داللية من أجل إدراك وفهم البيانات وثورة البيانات وذلك بالنظر إىل الفجوات 

الحالي��ة يف الفكر املفاهيمي واملعرفة.  ويش��ري هذا الفص��ل إىل أن مثل هذا الفهم بحاجة 

إىل أن يح��دث بطريقت��ني: األوىل، من خالل التفكري الفلس��في الش��امل والتحليل النقدي 
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واملفاهيم��ي.  والثانية، من خالل البحوث التجريبية املفصلة التي تتعلق بأصل، وتش��كيل، 

ووظيفية وتطور مجاميع البيانات.  

:)Understanding Data and the Data Revolution( فهم البيانات وثورة البيانات

إذا وضعنا يف االعتبار فائدة وقيمة البيانات، فهناك حاجة ملحة للنظر إليهم من وجهة 

النظر الفلسفية واملفاهيمية.  فالفلسفة، كام ادعى )Wittgenstein (1921، هي التوضيح 

َعدُّ نظاماً لألف��كار ومنظوراً لفهم العامل.   املنطق��ي للفكر، فكل مدرس��ة من مدارس الفكر تمُ

ومبصطلح عام، تتش��كل كل مدرسة وتختلف عن املدارس األخرى من خالل أربعة مكونات 

 ،(Ideology( واأليدلوجي��ة   ،(Epistemology( واملعرفي��ة   ،(Ontology( –الوجودي��ة 

واملنهجي��ة )Methodology) – وهذه املكونات هي التي تحدد معايريها.  فالوجودية هي 

مجموع��ة من املعتقدات التي تتعلق بطبيعة الوجود، وهي تهتم مبا هو موجود وما ميكن 

مالحظت��ه ومعرفته.  وبالنس��بة للبيانات، فالوجودية تتعلق مباهي��ة البيانات.  ما الطبيعة 

األساس��ية للبيانات؟ أما املعرفية فهي تتعلق بكيفية اس��تخالص املعرف��ة أو الوصول إليها، 

وهي االفرتاضات عن كيف ميكننا معرفة العامل مبعنى كيف أصبح بإمكاننا معرفة البيانات؟ 

وهي أيًضا تتعلق بكيفية حش��د البيانات يف مامرس��ة التعلم.  أم��ا األيدلوجية فهي تتعلق 

بالسياس��ات الضمنية والغرض من إنتاج املعرفة، واملدى الذي يسعى من خالله املنهج ليك 

يك��ون محايداً مبعنى أن يك��ون موضوعًيا وغري تقوميي، أو املدى الذي يس��عى من خالله 

املنهج بفعالية للتدخل وتغيري العامل.  وحيث ذلك، ينطوي تحت مفهوم األيدولوجية العديد 

من األس��ئلة مثل هل البيانات س��ابقة للحقيقة؟ وهل هي سابقة للتحليل وبالغية؟ أو هل 

البيان��ات اجتامعية أم سياس��ية؟ وهل ت��ت صياغة هذه البيانات بفعالي��ة؟  أما املنهجية 

فه��ي مجموعة اإلجراءات املس��تخدمة من أجل تفعيل س��ؤال أو نظرية ضمن االفرتاضات 

الوجودية أو املعرفية للفلس��فة اإلجاملية للبحث.  وهي تش��كل اختيار األساليب التي يتم 

من خاللها تكوين وتحليل البيانات، فاملنهجية واألس��اليب مرتبطان بش��كل وثيق، ولكن ما 

طبيعة هذه العالقة بينهام؟

لقد رشع الفصل األول يف تقديم إجابات أولية عن هذه األسئلة وقدم أيًضا صياغة لفهم 

البيانات من منظور فلس��في مكن م��ن فصل هذه البيانات عن كونه��ا مجرد "مواد خام" 
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للمعلوم��ات واملعارف.  فالبعض ادع��ى أن البيانات اجتامعية ومادية، وأن البيانات ال تثل 

العامل فحسب، ولكنها تنتج هذا العامل بشكل فعال.  وادعى البعض أيًضا أن البيانات ال توجد 

بشكل مستقل عن األفكار، واألس��اليب، والتقنيات، والناس، والسياقات التي تنتج، وتعالج، 

وتدي��ر، وتحلل، وتخزن ه��ذه البيانات.  ويف الواقع، يتم تنظيم البيانات وتخزينها يف قواعد 

البيانات والبنى التحتية للبيانات التي تشكل لب املجاميع االجتامعية الفنية املعقدة.  وكام 

تم اإلشارة إليه بالتفصيل يف الفصل األول، تشتمل هذه األنظمة عىل أنظمة الفكر، وأشكال 

املعرفة، والتمويل، واالقتصاد الس��يايس، وأمناط الحاكمي��ة، والترشيعات، واملاديات، والبنى 

التحتية، واملامرس��ات، واملنظامت واملؤسسات، والذاتيات واملجتمعات، واألماكن واألسواق، 

وكل نظ��ام من هذه األنظمة يش��تمل عىل عن��ارص عديدة )انظر الج��دول 3 - 1).  فهذه 

العنارص تعمل سوياً بطرق متعددة، واتفاقية وارتباطية وذلك من أجل اإلنتاج االستطرادي 

واملادي ملجاميع البيانات )انظر الشكل 3 - 1).  لقد تم عرب هذا الكتاب مناقشة العديد من 

هذه املجاميع مثل البنى التحتية البحثية، واملحفوظات الوطنية، والبنى التحتية السيربانية، 

ومرشوع��ات البيانات املفتوحة، وس��امرسة البيانات، وأنظمة البيان��ات الحكومية، وأنظمة 

األعامل.  وكل واحدة من هذه املجاميع، بالرغم من أنها تتشارك يف قواسم مشرتكة، إال أنها 

تتطور وتعمل بطرق مختلفة، وهي تتكون من مجموعة من األنظمة والعنارص التي تتوسع 

بش��كل مختلف )عىل س��بيل املثال من املنظامت، واملاديات املحلي��ة، إىل الفرق املنترشة، 

والقوانني الوطنية، وفوق الوطنية إىل األس��واق العاملية) ولكنها عىل الرغم من ذلك مرتبطة 

داخل كوكبة فريدة.

إن مثل هذه الصياغة تكننا من جهة من التفكري يف إنتاج البيانات وكيف ميكن صياغة 

هذه البيانات بأش��كال متعددة من النواحي الفنية، والسياس��ية، واالقتصادية، واألخالقية، 

واملكانية، والزمانية، وصياغة اس��تخدامات هذه البيانات والعم��ل الذي تقوم به يف العامل، 

وتكنن��ا من الجهة األخرى، من توجي��ه البحوث التجريبية التي تتعل��ق مبجاميع البيانات 

)انظر الجزء التايل).  وهي، عىل الرغم من ذلك، مجرد مجموعة واحدة من الطرق املحتملة 

لفه��م البيانات، ومام ال ش��ك فيه أنه مبرور الوقت س��يتمكن العلامء م��ن إنتاج مجموعة 

م��ن املناظري التي ميكننا من خاللها فهم البيانات.  إن تنوع وجهات النظر س��وف يؤس��س 

لعنارص تكميلية مثمرة لألفكار الجديدة ووجهات النظر املفاهيمية من أجل توجيه البحوث 
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التجريبية.  ورمبا تش��تمل هذه عىل تنظري البيانات من خالل منظار تأس��ييس )بنيوي) أكرب 

يركز عىل دور هذه البيانات يف تش��غيل الرأساملية املتأخرة، أو يستفيد من مفاهيم ما بعد 

البنيوية ل�دولوز )أحد أهم الفالس��فة الفرنسيني يف النصف الثاين من القرن العرشين) التي 

تتعلق بأس��اليب الحوكمة الجذمورية )الجذمور: مفاهيم تتوزع عىل ش��بكة، بحيث تلتقي 

مع بعضها دون اشرتاط اللزوم)، أو االنتقادات النسائية ما بعد االستعامر للنوع االجتامعي 

واإلنتاج املمَُسّيس وتوظيف البيانات.  وبغض النظر عن املنظور، فاملطلوب هو تفكري عميق، 

وحريص ونقدي مع تنظري العمل من خالل دراسات الحالة التجريبية.

إننا لس��نا بحاجة إىل استكش��اف الصياغات املفاهيمية للبيانات فحسب، ولكننا بحاجة، 

كام ناقش��نا يف الفصل الثامن، إىل دراس��ة كيف تطرح ثورة البيان��ات بعض التحديات أمام 

الفلس��فات الحالية للعلوم.  فالبيانات الكبرية وتحليالت البيانات توفر، عىل وجه الخصوص، 

إمكاني��ة ظه��ور منوذج علمي جديد، أي نه��ج معريف جديد يتميز بكثافة البيانات ويتس��م 

باالستكش��افية بطبيعته وذلك من أجل تطوير النظرية العلمية.  فاملحاوالت األولية للتفكري 

في��ام ميكن أن يعنيه مثل هذا التحول النموذجي كان��ت يف غالب األحيان مرتبكة ومضللة، 

وتمُعزز شكاًل من أشكال التجريبية التي يجدها الكثري من العلامء إبعادية وخطوة إىل الخلف 

وليس��ت خطوة إىل األمام.  ويتعني اس��تبدال ه��ذا مبنظور أكرث فعالية مل��ا ميكن أن يتكون 

منه العلم املس��اق بالبيانات من حيث معتقداته الفلس��فية واملنهجي��ة.  لقد بدأ مثل هذا 

التفكري بالكاد، ومع ذلك فهناك حاجة ملحة إليه من أجل مواكبة إيقاع التغري التقني ونرش 

املنهجيات املخصصة والرباجامتية )الواقعية)، وكذلك من أجل اس��تبدال األش��كال التجريبية 

الضعيفة املنترشة.  فالتحول النموذجي أقل احتاملية يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية، ولكن 

عىل الرغم من البيانات الكبرية، فإن البيانات املفتوحة والبنى التحتية للبيانات توفر منهجيات 

وطرق جديدة للقضايا االجتامعية، والثقافية، والسياسية، واالقتصادية، والتاريخية.  فالفصل 

الثامن اس��تعرض خطة تفصيلي��ة باملزايا واالنتقادات النس��بية املتعلقة بالعلوم اإلنس��انية 

الرقمية والعلوم االجتامعية الحسابية التي يتم تطويرها، ولكن هناك حاجة ملحة ملناقشات 

كاملة ورصيحة من شأنها استخراج النتائج من التحول املعريف يف الفكر واملامرسة، ويجب أن 

تقوم مثل هذه املناقشات أيًضا بتقييم دور ومزايا دراسات البيانات الصغرية، وكذلك املناهج 

الهجينة التي تزج أساليب ووسائل البيانات الصغرية والبيانات الكبرية.
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ومث��ل هذا التفكري يجب أن يواكبه تفكري آخر، موجه بش��كل أك��رب تجاه املعيارية، يف 

تكوين واس��تخدامات البيانات، وإنشاء وتش��غيل مجاميع البيانات.  وكام ناقشنا يف الفصل 

العارش، تطرح ثورة البيانات عدداً من القضايا الش��ائكة وذلك فيام يتعلق باملدى الذي يتم 

عىل أساسه التقاط الحياة اليومية يف مجاميع البيانات، وكيف أن بنية البيانات للناس تفوق 

وتضع قيوداً عىل حياتهم بجميع أنواع الطرق غري املتوقعة.  فعىل س��بيل املثال، هل يجب 

أن يتح��ىل الناس باملقدرة عىل الوصول إىل جمي��ع البيانات املتعلقة بهم، وأن يكون لديهم 

الح��ق يف تصحيح واالعرتاض عىل ه��ذه البيانات، أو تحليالت البيانات أو التنميط؟ وإىل أي 

مدى يجب أن يكون الناس قادرين عىل مامرسة الحق يف أن يتم نسيانهم؟ وما هي الطرق 

الت��ي ميكن من خاللها إخضاع س��امرسة البيانات لرقابة وتنظيم مس��تقلني، وخاصة عندما 

تك��ون بياناتهم وخوارزمياتهم تؤثر يف الفرص الحياتية للن��اس؟ وما هو مدى تأمني األنواع 

املختلف��ة من البيان��ات ؟ وما العقوبات املحتملة عىل انتهاكات ه��ذا التأمني؟ وما الحدود 

املرشوعة للحكومات يف تجميع ودمج البيانات عن مواطني هذه الحكومات؟ وإىل أي مدى 

ميكن إرشاك املؤسسات يف أعامل الحكومات وأنظمة الحوكمة؟ فهذه القضايا تتعلق مباهية 

املجتم��ع املرغ��وب فيه يف عرص وف��رة البيانات، واإلجابات عن هذه األس��ئلة لها تداعيات 

وخاص��ّة فيام يتعلق بإمكانية إع��ادة تصور وإعادة تهيئة مجاميع البيانات، وهذا يش��مل 

األش��كال الجديدة من الحوكمة والتنظيم.  فالعلامء القانونيون بدئوا بالفعل يف التفكري يف 

بع��ض القضايا مثل نتائج خصوصية البيانات الكبرية، وب��دؤوا كذلك يف تقديم طرق بديلة 

للتعام��ل م��ع أكرث اآلثار رضراً، ولكن من الواضح أن مثل هذه القضايا بعيدة كل البعد عن 

الحل، وأنها ستكون محل تركيز املناقشات املتطورة والرصاعات الترشيعية، وأن هناك حاجة 

ملحة لإلسهام يف هذا الحوار الفعال والرصيح واملستمر.

ويتزامن مع تطوير فه��م مفاهيمي ومعياري أعمق وأفضل للبيانات، الحاجة إىل توفري 

وجهات نظر ش��املة نقدية وكلية عن البنى التحتية للبيانات والبيانات املفتوحة والبيانات 

الكبرية وتداعياتهم.  لقد قدم هذا الكتاب تحلياًل ش��اماًل بدالً من طرح فرضية تس��تند إىل 

بحث تجريبي شامل، واستفاد من الكتابات األكادميية واإلعالمية والصناعية.  فهذا النهج ذو 

فائدة ألنه يجمع األفكار واملالحظات سوياً من مصادر متعددة وذلك من أجل تقديم نظرة 

أعم وأش��مل عن املشهد املنترش، مام يساعد عىل رسم وتصور الديناميكيات األكرب، ودراسة 
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التأث��ريات املحتمل��ة له��ا.  ومع ذلك، وعىل الرغم مام س��بق، فإن املنظ��ور العام الصعب، 

والتأميل، والش��امل لثورة البيانات ال يزال ضعيفاً يف الواقع العميل.  وبدالً من ذلك، فهناك 

مجموعة من الكت��ب وعىل وجه الخصوص يف مجاالت اإلدارة، واألعامل، واملجاالت التقنية 

تعمل بش��كل كبري عىل دع��م البيانات ولكنها تفتقر للمنظ��ور النقدي.  وعىل النقيض من 

ذلك، فاملطلوب تقارير متعددة االختصاصات ومعقدة يف تفكريها.  ويف حني أنه من املفيد 

دراس��ة ثورة البيانات من خالل منظور متعدد االختصاص��ات واألوجه، إال أن هذا املنظور 

مقِيد بشكل جذري وذلك بالنظر إىل األجندة الشاملة واآلثار املرتتبة.  وعىل نحو مشابه، فإن 

املفهوم القائل بأن ثورة البيانات تنتج البيانات التي ميكن تفسريها خارج سياقها أو املعارف 

خارج مجالها املخصص بحاجة إىل أن يتم إلغاؤه.  وبدالً من ذلك، فمن الرضوري االستفادة 

من األفكار واملدارك عرب اإلختصاصات، حيث يعمل العلامء الذين يتمتعون بخربات مختلفة 

.(Ruppert 2012( سوياً من أجل تقديم صورة أكرث شموالً وعموميّة

وع��الوّة عىل ما س��بق، فإن التحليالت أوجدت حاجة ليك نك��ون حريصني أال ننزلق إىل 

الجدليات التافهة التي إما تحدد بش��كل انفعايل حالة البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، 

والبنى التحتية للبيانات، أو توفر نقداً مس��تحكاًم يش��جب أكرث نتائجها سلبيّة.  فاملوقف ال 

يكون إما أبيضاً أو أسوداً، أو جيداً أو سيئاً، إال فيام ندر، وعىل النحو الذي تطرحه الجدليات 

االنفعالي��ة.  وبدالً من ذلك، يتعني علينا أن نق��ر بأن التطورات الحادثة اتفاقية، وارتباطية، 

وس��ياقية، وه��ي تنترش بطرق فوضوي��ة وأحياناً تناقضية وتباينية.  وك��ام أرشنا إىل ذلك يف 

الفصل التاس��ع، تعمل مجامي��ع البيانات يف الغالب عىل كٍل من اإلجبار والتحرير بش��كل 

فوري ومتزامن، وأن مس��تهليك البيانات أحياناً يكونون ه��م منتجي البيانات، وأن األنظمة 

تس��عى إىل استنطاق املس��تخدمني بطرق عديدة.  وعىل هذا النحو، فإن املجاميع غالباً ما 

تكون متشابكة ويتعني أن يتم فتحها وتفريغها بشكل حذر وذلك من أجل إظهار تدرجاتها 

الرمادي��ة املتعددة.  وعندما توجد تأثريات تعم��ل بطرق مرضة وتييزية، فنحن بحاجة إىل 

تحديد االستجابات االجتامعية والقانونية املناسبة التي تحمي الحقوق الفردية والجامعية، 

ولكنها ال ترفض الكل لعدم رضاها عن الجزء.  
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:)Researching Data Assemblages( دراسة مجاميع البيانات

هن��اك رضورة ملحة إلجراء بح��وث تجريبية مفصلة عن تكون، وعمل، وتعزيز مجاميع 

البيانات وذلك من أجل مواكبة وتعزيز التحليالت النقدية واملفاهيمية األعم واألشمل.  ففي 

الوق��ت الحايل، لدينا فهم متعمق قليل ب��كٍل من البناء اإلجاميل ملجاميع البيانات وأجهزتها 

وعنارصها الفردية.  ونتيجّة لذلك، هناك حاجة ملحة إلجراء دراس��ات حالة تتتبع الرتتيبات 

الفنية االجتامعية لكافة املجاميع، مثل تجميعة بيانات لسمسار ما أو البنية التحتية لبيانات 

بح��ث ما، أو حركة البيانات املفتوحة يف مدينة م��ا، أو التوثيق املفصل ملجاالت معينة من 

 ،(Hackathons( أحد املجاميع، مثل علم االجتامع، واالقتصاد الس��يايس ملطوري الربمجيات

ومنتديات العطل األسبوعية ملجموعات االختصاص )Data Dives)، أو مجتمعات املامرسة 

داخل قطاع ما يف البيانات الكبرية.  وبش��كل منوذجي، فإن مثل هذه الدراس��ات س��تكون 

دراسات مقارنة بطبيعتها، تقارن التكرارات يف تجميعة ما، عىل سبيل املثال، عرب األماكن أو 

كن  البيئات، أو عرب أنواع مختلفة من التجميعة.  ومن ش��أن مثل بحوث املقارنة هذه أن تمُ

م��ن تحديد العموميات والخصوصيات، وكذلك الط��رق االتفاقية واالرتباطية املتنوعة التي 

تتسع من خاللها التجميعة ليتم تشكيلها.

وهناك طرق عديدة ميكن من خاللها تفعيل مثل هذه البحوث، وهي تش��مل تحليالت 

البيانات، كام تت مناقش��ته يف الفصل الس��ادس، وذلك من أج��ل تحديد تركيب تجميعة 

ما واالرتباطات والعالقات بني العنارص.  وس��يكون ملثل هذا النهج فوائد عديدة وذلك من 

خالل استخدام قوة التنقيب عن البيانات والتعلم اآليل من أجل تحديد األمناط داخل وعرب 

مجاميع كبرية للبيانات، وكذلك من أجل تأس��يس قوة نس��بية للروابط.  وهذا من شأنه أن 

يوفر تفسرياً واسعاً ومقارناً للمجاميع وتشغيل هذه املجاميع.  وعىل الرغم من ذلك، وفيام 

يتعلق بفهم الس��ياق، واالتفاقية واالرتباطية املتعلقة بتجميعة ما –التداخل املعقد للكائن 

ومحيطه – فإنه من املحتمل، رمبا بشكل ساخر، أن مجموعة من املنهجيات الخاصة بالبيانات 

الصغرية قد توفر تبرصاً إدراكياً تنويرياً دقيقاً.  وتش��تمل هذه املنهجيات، عىل س��بيل املثال 

 ،(Deconstruction( ومنهج التفكيك ،(Genealogies( ال الحرص، عىل منهج علم األصول

 Observant( ومنهج مش��اركة املالح��ظ (Ethnographies( ومنه��ج األعراق والثقاف��ات

ثل مجموعة من املنهجيات التي أيدت اس��تخدامها يف الس��ابق  Participation)، وه��ي تمُ
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 Dodge et al.  2009;( والتخطيط ،(Kitchin and Dodge 2011( م��ن أجل فهم الربامج

Kitchin et al.  2012 a).  وتسعى كل منهجية إىل أن تحدد وتفكك بشكل دقيق الظواهر 

االجتامعي��ة، وكام بينت العنارص األحد عرش، فإن مجاميع البيانات تعترب اجتامعية بش��كل 

كيل.  ومن خالل اس��تخدامها كمجموعة، فإن اإلنتاج املادي واالس��تطرادي املنترش ملجاميع 

البيان��ات ميكن تجزئته ألغ��راض علمية، مام يوفر ما أطلق علي��ه )Wang (2013 مصطلح 

"البيانات الكثيفة"، أي األفكار والقصص السياقية عن البيانات وإنتاج البيانات.  

إن علم األصول يستخدم كثرياً من أجل تتبع االنتشار العريض لنظام األفكار أو ملجموعة 

 Crowley( م��ن األفع��ال عرب األوقات واألزم��ان، وذلك بدالً م��ن إنتاج تأريخ غايئ س��ليم

2009).  وهذا يوضح كيف أن املس��تقبل يمُبنى ع��ىل املايض، ولكنه ال يتحدد بالرضورة من 

خالله بطرق س��ببية مس��ببيه بسيطة.  وعىل هذا النحو، يتم توظيف علم األصول من أجل 

الحل والفهم بش��كل تاريخي للتكرارات املتناقضة واملتغايرة أحيان��اً، واملعقدة، واملتعددة 

ألحد مجامي��ع البيانات، أو أحد عنارصها وكذلك الفهم لالنتش��ار املتطور والقائم لألفكار، 

والقرارات، واملعوقات، واألفعال، والالعبني الذين أس��هموا يف تطور هذه املجاميع، جنباً إىل 

جنب مع النهايات املس��دودة واإلخفاقات الواضحة )Foucault 1977).  وعند فعل ذلك، 

فإن هذا يحدد نقاط التجمع حيث يحتش��د الناس أو األفكار س��وياً ويتس��ببون يف ظهور 

مجاميع جدي��دة، وكذلك الطرق املعقدة والفوضوية التي تتطور من خاللها هذه املجاميع 

بع��د ذل��ك.  ويف حال ثورة البيانات، ميكن توظيف منهج علم األصول من أجل تتبع تكوين 

وتط��ور البيانات املفتوحة والبنى التحتية للبيانات والبيانات الكبرية بش��كل أكرث عمومية، 

والتجسيد املحدد لها.  

فعىل سبيل املثال، ميكن لشخص ما أن ينتج تأصياًل مفصاًل لتطور حركة البيانات املفتوحة 

بتعب��ريات عامة، من خ��الل تتبع ظهور الالعب��ني، واملنظامت، ومناذج التموي��ل، واألفكار، 

واألح��داث مبرور الوقت وعرب الزمن، والرتابط��ات والتحالفات والخالفات بينهم، وتأثرياتهم 

عىل إعادة تشكيل مشهد البيانات من خالل إعادة تحديد السياسات التي تحيط بالحكومة 

التي أنتجت، واحتفظت، وكشفت مثل هذه البيانات من أجل استخدامات أعم وأشمل.  أو 

ميكن للش��خص أن يرشع يف تحديد أصل كيان فردي مثل مؤسس��ة املعرفة املفتوحة، وهي 
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مؤسس��ة غري ربحية تأسس��ت يف العام 2004 يف اململكة املتحدة، ومنت برسعة ليك تصبح 

حركة دولية مؤثرة تطالب بالبيانات املفتوحة والحكومة املفتوحة.  وهنا، ميكن أن يس��عى 

الفرد تجاه تتبع نش��أة املنظمة، وتطور مهمتها وقيمها، وتط��ور البنى التحتية، والحوكمة، 

والتمويل، واألنشطة، والربامج، واإلصدارات، وانتشار تأثريها وتفاعالتها مع الهيئات األخرى 

وهك��ذا، وذلك من أجل فهم الطريقة االتفاقية واالرتباطية لتوس��عها وعملها عىل س��بيل 

املثال، وكذلك موقعها الحايل وسلطتها ضمن حركة البيانات املفتوحة األعم.

إن إجراء تحليل علم األصول عادّة ما يصاحبه االستفادة من التفكيك، وهذه الطريقة من 

التحليل تجرد وتكشف املعاين داخل النصوص املفهومة بشكل واسع مثل النصوص املكتوبة، 

والصور، والخرائط، واألحاديث، ومزيج من هذه األش��ياء تشكل يف العادة املحتوى للكتيبات 

واملواق��ع اإللكرتونية.  فمن املفهوم أن النصوص هي الوس��يط لكٍل من الرس��ائل الرصيحة 

والضمنية، ومن خالل التفسري الترشيحي للنص، ميكن فهم والكشف عن معاٍن أعمق.  ومن 

ناحية الجوهر، فإن التفكيك يبحث فيام يتجاوز اإلش��ارات الس��طحية والقيم االس��مية ليك 

يواجه القراءات املسلم بها للنص وذلك من أجل الكشف عن املعاين املخفية بداخله، أو ربط 

املعاين املبسطة بشكل محكم )Burman and MacLure 2005; Harley 1989).  فالتفكيك 

هو قراءة نقدية تس��تخدم أس��اليب مثل استبدال املعاين أو القوة املحتملة، أو تحديد نقاط 

التناق��ض أو التباين ألجل حل النصي��ة البينية والتضمني داخل املاديات والس��ياقات األعم، 

  .(Burman and MacLure 2005( والتفكري يف وضعية املتحدث والجمهور املس��تهدف له

وك��ام أرشن��ا إىل ذلك بالتفصيل يف الفصول الثاين والثالث والس��ابع، ف��إن البيانات املفتوحة 

والبن��ى التحتية للبيانات والبيان��ات الكبرية عادة ما يواكبها جميعاً أنظمة خطابية تس��عى 

إىل إقناع الناس، والرشكات، واملؤسس��ات مبنطقها من أجل دعم وتبني واالستثامر يف مبادئها 

ومنتجاتها.  فاألنظمة الخطابية هذه ليست عاملية ولكنها معقدة وفوضوية، فهي مزيج من 

املصالح املتعاونة واملتنافسة.  ومن خالل استخدام التفكيك، فإن األنظمة الخطابية لتجميعة 

م��ا أو عنارص معينة يف هذه التجميع��ة، مثل الفئات العديدة يف حركة البيانات املفتوحة أو 

رشكات معين��ة تعمل عىل تعزيز حلول البيانات الكبرية عىل القضايا املدنية، ميكن تجريدها 

وتفكيك رسالتها وتكوينها، مام يكشف عن املعاين، واأليدولوجيات )املعتقدات)، والسلطات 

الكامنة داخل تصميمها وعرضها.  
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وتوف��ر دراس��ات األعراق والثقافات تحليالت ش��املة وهائلة ملجتمعات املامرس��ة من 

خ��الل التوثيق التفصييل لتنظيمها، وعملها، وثقافته��ا، وقواها املحركة الداخلية وارتباطاتها 

الخارجي��ة )Herbert 2000).  وع��ىل نح��و منوذج��ي، يوظف املنه��ج اإلثنوغرايف )وصف 

األعراق والثقافات) مزيجاً من مراقبة املش��اركني التي يتم القيام بها عرب فرتة زمنية ممتدة، 

ومقابالت ش��خصية متعمقة مع مجموعة كبرية من املستفيدين الداخليني والخارجيني، مع 

تعزيز كل ما س��بق بأس��اليب أخرى مثل القراءات التفسريية للوثائق واألدوات ذات الصلة 

مثل املواق��ع اإللكرتونية، وتبادالت الربيد اإللكرتوين، وأماك��ن العمل...  إلخ.  ومن الناحية 

الجوهرية، يس��عى علم دراس��ة األعراق والثقافات إىل الفهم الدقيق للعامل الحيايت ملجتمع 

م��ا – عالقاته االجتامعية، وإيقاعات��ه املتواترة، ومعانيه الثقافية، وأمناط الس��لطة، واتخاذ 

القرار فيه، وطرق كينونته،...  إلخ – من أجل فهم كيف تش��كل هذا املجتمع وكيف ينمو 

بش��كل مس��تمر )Crang and Cook 2007).  ويذه��ب الباحث بعيداً متج��اوزاً تقديم 

وصف س��طحي لتوثيق الطرق املعقدة التي تعمل من خاللها املجتمعات من خالل كونها 

متضمنة داخل العالقات واملامرسات التي يتم دراستها.  ومن شأن دراسة األعراق والثقافات 

ملجامي��ع البيانات أن تقدم بعد ذلك أوصافاً تفصيلية ش��املة عن كيف تم تكوينها وكيف 

تعمل عىل أرض الواقع.  فعىل س��بيل املثال، فإن دراسة األعراق والثقافات ملؤسسة املعرفة 

املفتوحة سوف تتكون من باحث تم تضمينه داخل تلك املنظمة، وهو يشارك يف التخطيط 

لالجتامعات، واألنش��طة، والفعاليات، ويراقب تفاعالت العامل ويجري مقابالت ش��خصية 

مع املستفيدين األساس��يني للحصول عىل مدارك مبارشة حول عمليات الالعبون األساسيون 

يف حركة البيانات املفتوحة، وكيف يتم تأس��يس وإدارة املكونات العديدة ملجاميع البيانات 

)مبعنى أنظمة األفكار؛ واالقتصاد الس��يايس؛ وأمناط الحاكمي��ة؛ واملاديات؛ والبنى التحتية؛ 

إلخ) داخلها وعربها.  وعىل نحو مش��ابه، ميكن للفرد أن يجري دراس��ة األعراق والثقافات 

داخل بنية تحتية معينة للبيانات، أو عىل سمسار للبيانات، أو داخل رشكة للبيانات الكبرية، 

أو داخل أنواع معينة من الفعاليات مثل سباقات الربمجة أو املعارض واملؤترات الصناعية، 

أو فرق البيانات الكبرية داخل الحمالت االنتخابية...  إلخ.

وميكن أن يتم دعم مثل هذه الدارس��ات لألعراق والثقافات من خالل مش��اركة 

املالحظ، وهذا نوع من الدراس��ة الذاتية لألعراق والثقاف��ات حيث يمُجري الباحث 
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دراس��ة مس��تدمية الرتباطاتهم وارتباطات الن��اس اآلخرين بظاهرة أو مامرس��ة ما 

)Crang and Cook 2007; Morton 2005).  وفي��ام يتعل��ق بثورة البيانات، من 

املمكن أن يتم مشاركة املالحظني بحيث يكونون جزءاً من فريق يبني البنى التحتية 

للبيانات، أو يكونون أعضاّء يف حركة البيانات املفتوحة، أو يعملون كعلامٍء للبيانات 

يوظفون البيانات الكبرية من أجل معالجة قضية معينة...  إلخ.  فتوظيف مثل هذا 

النهج يعترب يف األصل تريًنا لالنعكاس الذايت، وهو تدريب ش��خيص وغري موضوعي، 

حيث يس��عى الباحث جاهداً وبدقة بالغة لدراسة مامرس��اته ومامرسات اآلخرين 

يف مجال ما حيث يكون العباً أساس��ياً يف هذا املجال، فالفائدة األساس��ية ملثل هذا 

املنهج تتمثل يف أن الباحث يدرك بشكل كامل املشهد املتنوع واملعقد من النواحي 

االجتامعية، والسياس��ية، واالقتصادية والذي يعمل م��ن خالله هذا الباحث ويعترب 

أحد املش��اركني الفاعلني فيه ويتعرض للعملي��ات املتعددة الجارية.  ويظل االنتقاد 

األس��ايس املوجه ملثل هذا املنهج هو أنه من املمكن بدرجة كبرية أن ينثني الباحث 

ويوضع يف مكان ما بشكل شخيص، مام يفقده التمثيل العريض، ورمبا تتم االستفادة 

من هذا املنهج بشكل أمثل إذا ما تم دمجه مع طرق أخرى توفر سياقاً أعم وأشمل.

إن هذه الطرق تث��ل مجموعة جزئية من مجموعة من الطرق املحتملة لفهم مجاميع 

البيان��ات وعنارص هذه املجاميع، ومام ال ش��ك فيه أن الكثري من هذه املناهج س��وف يتم 

توظيفه��ا من أج��ل إجراء بحوث تجريبية عىل طبيعة ثورة البيان��ات املنترشة، إذ يوفر كل 

منهج رؤى مختلفة.  ويف الواقع، فإن املنهج الذي يس��تخدم طرقاً مختلطة تزج بني الرؤى 

السياقية املتعمقة للدراسات النوعية التي تستهدف البيانات الصغرية وبني الدارسات األعم 

الت��ي توظف تحليالت البيانات رمبا يكون س��بياًل مفيداً التباعه.  ويف مثل هذه الدراس��ة، 

من املمكن اس��تخدام تحليالت البيانات من أجل تقديم منظور شامل ملجاميع البيانات، أو 

الرواب��ط أو التداخالت بني املجاميع، والتي يتم اتباعه��ا بعد ذلك من خالل البحوث األكرث 

تركيزاً باستخدام الطرق التي تم تفصيلها من أجل توفري رؤى متعمقة للعالقات والعمليات 

الس��ارية داخل وبني هذه العنارص.  أو من املمك��ن أن يكون هذا املزيج مزيجاً كمياً رصفاً 

فيام يتعلق بالصيغة، وذلك عىل النحو الذي تت اإلشارة إليه بالتفصيل يف املناقشات بشأن 

علم البيانات يف الفصل الثامن، حيث تم تبني التحليل التفس��ريي لتجميعة البيانات بشكل 
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أك��رب من اختبار الفرضيات التقليدي من أج��ل تحديد أكرث العنارص الفاعلة ظهوراً.  وميكن 

أن يعمل هذا املنهج أيًضا بش��كل عكيس، حيث يتم استخدام البحوث املتعمقة املركزة من 

أجل توجيه انتش��ار تحليالت البيانات عرب عينة أكرب بكثري.  ويف كلتا الحالتني، فإن املرحلتني 

األوىل والثاني��ة تعم��الن بتناغم بعضهام ا مع بعض من أجل تعزيز املدارك واملعارف.  ففي 

الحالة األوىل، يتم استخدام الصورة األعم من أجل املساعدة يف صياغة الفهم وتعميقه وقرنه 

بالس��ياق، أما يف الحالة الثانية، فإن الفهم املتعمق يوفر األس��اس ملحاولة تأس��يس أو وضع 

تفسري أعم وأشمل.

أفكار ختامية:
ال ت��زال ثورة البيانات يف طوره��ا التمهيدي، ولكنها تنترش برسع��ة بالغة، فخالل عدد 

من الس��نوات ال يتج��اوز أصابع اليد الواح��دة، كان للبيانات املفتوح��ة والبيانات الكبرية 

والبن��ى التحتية للبيانات تأثريات كبرية عىل مش��هد البيانات، وتزامن هذا مع مناقش��ات 

صوتية حامسية تعلن عن التأثريات اإليجابية الخطرية لها.  إن رسعة التطورات التي تحدث 

تعني أن التحليل النقدي املوس��ع، واملتعمق، واملدروس يجد صعوبة بالغة يف مواكبة تلك 

التطورات.  ومام ال ش��ك فيه أنه خالل الس��نوات القليلة القادمة س��يكون هناك فيضان 

حقيقي من مثل هذه الدراس��ات التي تس��عى إىل توثيق طبيعة وآث��ار مجاميع البيانات 

الناش��ئة.  وكام ادعى البعض خالل هذا الفصل، فهناك حاجة ملحة لهذه الدراس��ات.  إن 

ه��ذا العمل س��وف يحدد من جانب الطرق املناس��بة لفهم ثورة البيان��ات، من خالل كٍل 

من التفكري املفاهيمي والدراس��ات النقدية.  وعىل الجانب اآلخر، سيوفر بيئة لتفكري أكرث 

معيارية فيام يتعلق بكيفية تطور وتنظيم وإدارة مشهد البيانات.  ويف الوقت الراهن، فإن 

األخري يكون يف الغالب تفاعلياً، ومفهوًما بش��كل ضعيف، وتسيطر عليه املصالح املكتسبة.  

لقد س��عى هذا الكتاب إىل تقديم تحليل أويل ومفاهيمي بش��كل متوازن، ونقدي وشامل 

والذي من املمكن أن يس��اعد عىل توجيه الدارس��ات التي تتبع��ه.  ولوقت طويل للغاية، 

فإن البيانات وتكوين وعمل املجاميع التي تحيط بالبيانات قد تم األخذ بها عىل أنها أموٌر 

مسلم بها، يف حني أن االهتامم كان منصباً عىل املعلومات واملعارف املستقاة منها، فالوقت 

قد حان لتدارك هذا اإلهامل.  
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الوظيفة الحالية:

أستاذ	تقنية	املعلومات	املساعد	يف	قطاع	تقنية	املعلومات	مبعهد	اإلدارة	العامة	بالرياض.

إنجاز العديد من الدراسات العلمية منها:
1.	 Gharawi,	 M.,	 &	 Khoja,	 M.	 (2015).	 Assessing	 Basic	 Computer	 Applications’	

Skills	of	College-Level	Students	in	Saudi	Arabia.	International	Journal	of	Social,	

Behavioral,	Educational,	Economic	and	Management	Engineering	Vol:	9,	No:	4.

2.	 Gharawi,	 M.,	 Estevez,	 E.,	 Janowski,	 T	 (2014).	 Identifying	 government	 chief	

information	officer	education	and	training	needs:	the	case	of	Saudi	Arabia.	DG.O	

2014:	280-	289

3.	 Deosthali,	K.,	Gharawi,	M.	&	Potnis,	D.	(2014).	Assessing	Employee	Satisfaction	

of	the	Electronic	Training	Program	of	the	Gulf	Cooperation	Council's	Countries.	

In	Proceedings	of	World	Conference	on	E-Learning	in	Corporate,	Government,	

Healthcare,	and	Higher	Education	(pp.	488-	497).	

4.	 Gharawi,	M.,	&	Dawes,	S.	(2013).	Exploring	the	Influence	of	Contextual	Distances	

on	Transnational	Public	Sector	Knowledge	Networks:	A	Comparative	Study	of	

AIRNow-I	Shanghai	and	the	Hajj-MDSS	Initiatives.	Paper	presented	at	the	46th	

Hawaii	International	Conference	on	System	Sciences	(HICSS-46),	Maui,	Hawaii.

5.	 Gharawi,	 M.,	 &	 Pardo,	 T.	 (2012).	 Factors	 Influencing	 Exchange	 Activities	

in	 Transnational	 Knowledge	 Networks:	 The	 Case	 of	 the	 Hajj-MDSS.	 ACM	

International	Conference	Proceeding	Series,	322,	113-	122.
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6.	 Djoko,	 S.,	 Jong,	 J.,	 Nam,	 T.	 &	 Gharawi,	 M.	 (2012).	 Building	 the	 Academic	

Community	 of	 E-Government	 Research	 on	 Cross-Boundary	 Information	

Integration	 and	 Sharing.	 Paper	 presented	 at	 the	 45th	 Hawaii	 International	

Conference	on	System	Sciences	(HICSS-45),	Maui,	Hawaii.				

7.	 Dawes,	S.,	Gharawi,	M.,	&	Burke,	B.	(2012).	Transnational	Public	Sector	Knowledge	

Networks:	Knowledge	and	Information	Sharing	in	a	Multidimensional	Context.	

Government	Information	Quarterly,	29(1),	S112–S120.	

8.	 Dawes,	S.,	Gharawi,	M.,	&	Burke,	B.	(2011).	Knowledge	and	Information	Sharing	in	

Transnational	Knowledge	Networks:	A	Contextual	Perspective.	Paper	presented	at	the	

44th	Hawaii	International	Conference	on	System	Sciences	(HICSS-44),	Kauai,	Hawaii.

9.	 Gharawi,	M.,	&	Dawes,	S.	(2010).	Conceptualizing	Knowledge	and	Information	

Sharing	 in	 Transnational	 Knowledge	 Networks.	 Paper	 presented	 at	 the	 4th	

International	 Conference	 on	 Theory	 and	 Practice	 of	 Electronic	 Governance,	

Beijing,	China.						

10.	 Rorissa,	Demissie	D.,	A.,	Gharawi,	M.		(2010).	A	Descriptive	Analysis	of	Contents	

of	Asian	e-Government.	In		E-Government	Website	Development:	Future	Trends	

and	Strategic	Models.	Ed	Downey,	SUNY	College	at	Brockport:	USA.	

11.	 Rorissa,	A.,	Gharawi,	M.,	Demissie	D.	(2010).	A	Tale	of	Two	Continents:	Contents	

of	African	and	Asian	E-government	Websites.	Proceedings	of	 the	43rd	Hawaii	

International	Conference	on	System	Sciences	(HICSS-43),	Koloa,	Kauai,	Hawai.	

12.	 Gharawi,	M.,	Pardo,	T.,	&	Guerrero,	S.	(2009).	Issues	and	Strategies	for	Conducting	

Cross-National	 E-	 government	 Comparative	 Research.	 ACM	 International	

Conference	Proceeding	Series,	322,	163-	170.	

13.	 Karshmer,	A.,	and	Gharawi,	M.	(2001).	Computer	Speech	for	Teaching	Mathematics	

to	the	Blind,	The	International	Conference	for	Education	and	Training,	Prague,	

Czech	Republic.

14.	 Montilva,	J.,	Hamzan,	K.,	and	Gharawi,	M.	(2000).The	Watch	Model	for	Developing	

Business	Software	in	Small	and	Midsize	Organizations,	Proceedings	of	the	SCI,	

Volume	1,	Orlando,	Florida.
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أبرز األنشطة العملية:

1	 عضو	اللجنة	الرئيسية	ملبادرة	الربنامج	الوطني	للتدريب	عن	ُبعد،	2016م	-	اآلن..

2	 عضتتو	الفريق	الوطني	لبناء	إطار	حوكمتتة	التعليم	والتدريب	اإللكتتروين	باململكة	العربية	.

السعودية،	2016م.

3	 عضو	الفريق	الدويل	لدراسة	احتياج	املهارات	الوظيفية،	صندوق	املوارد	البرشية	بالتعاون	.

مع	جامعة	هارفرد،	2015-2017م.

4	 عضتتو	الفريق	الوطني	لقياس	التحول	للتعامتتات	الحكومية	اإللكرونية	(قياس)	2015-.

اآلن.

5	 عضو	الفريق	الدويل	لجائزة	اإلنجاز	يف	التعامات	الحكومية	اإللكرونية	(إنجاز)	2014م..

6	 عضو	الجمعية	الدولية	للحكومة	الرقمية	(DG.O)	2011	-	اآلن.	.

7	 مديتتر	مرشوع	إثراء	وتنويتتع	مصادر	املعرفة	العربيتتة	2016-اآلن؛	معهد	اإلدارة	العامة،	.

الرياض.

8	 مرشف	عىل	برنامج	التدريب	اإللكروين	2012م	-2014م؛	معهد	اإلدارة	العامة،	الرياض..

9	 باحث	ومدير	برامج	2009م	-2011م؛	مركز	أبحاث	التقنية	الحكومية،	نيويورك،	الواليات	.

املتحدة	األمريكية.

	تنفيذ	عدد	من	االستشارات	للجهات	الحكومية	باململكة	العربية	السعودية	2001م	-2017م..	10

	تصميم	وتطوير	العديد	من	الربامج	التدريبية	يف	مجال	تقنية	املعلومات	2001م-2017م..	11

	املشاركة	يف	العديد	من	املحافل	واملؤمترات	املحلية	واإلقليمية	والدولية..	12
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مراجع الترجمة في سطور

د. ماجد بن عبدالعزیز الربینث 

المؤهل العلمي:

-	الدكتوراة	يف	مجال	أنظمة	املعلومات	والتخطیط	اإلستتراتیجي	للمنشآت،	جامعة	سالفورد	

بریطانیا	(2011).	

الوظيفة الحالية:

-	أستتتاذ	مساعد	بقستتم	نظم	املعلومات	–	كلیة	علوم	الحاسب	واملعلومات	–	جامعة	اإلمام	

محمد	بن	سعود	اإلسامیة.

الخبرات العلمیة والعملیة:

-	عمل	عضو	ھیئة	تدریس	بقسم	تقنیة	املعلومات	واالتصاالت	بكلیة	امللك	فھد	األمنیة.

-	عمل	محارضاً	غیر	متفرغ	مبركز	خدمة	املجتمع	بجامعة	اإلمام	محمد	بن	سعود.

-	اإلرشاف	ومناقشة	عدد	من	رسائل	املاجستیر.	

-	حضور	ونرش	عدد	من	املشاركات	العلمیة	بعدد	من	املؤمترات	واملجات	العاملیة.			

-	عمل	مستشاراً	بھیئة	الھال	األحمر	السعودي،	2017	-	حتى	اآلن.	

-	عضتتو	فرق	عمل	ضتتامن	الجودة	لرشكتتة	QSR-International	فیام	یخص	ضامن	جودة	

واختبار	برمجیاتھا	(NVivo)	تطبیق	إدارة	وتحلیل	البیانات	الوصفیة.	

-	العمل	مستشار	ألمانة	مدینة	الریاض	يف	تطویر	مرشوع	مركز	االتصال	940	.

-	العمتتل	مع	إدارة	تقنیة	املعلومات	باملؤسستتة	العامة	للتقاعد	عىل	تحلیل	بعض	املشتتاكل	

القامئة.		

-	العمل	عىل	تطویر	أنظمة	حاسوبیة	لرشكة	القصبي.		

-	العمل	واإلرشاف	عىل	تطویر	عدة	أنظمة	حاسوبیة	تطبیقیة	بكلیة	امللك	فھد	األمنیة.			



363 ثورة البيانات البيانات الكبرية، والبيانات املفتوحة، والبنى التحتية للبيانات، والنتائج املرتتبة عنها

-	القیام	بدراستتة	تقییم	تطبیقات	أنظمة	املعلومات	من	حیث	النجاح	والفشتتل	ومن	بینھا	

نظام	اإلسعاف	مبدینة	لندن	وكارثة		(LASDS)	عام	1992م.

	.(TRCS)	الركیة	األحمر	الھال	جمعیة	عمل	إلدارة	ERP	نظام	لتطبیق	تحلیلیة	دراسة	-

-	القیام	بإعداد	دورة	تدریبیة	خاصة	لطلبة	الدكتوراة	يف	قسم	IRIS		بجامعة	سالفورد	فیام	

	.NVivo	للبیانات	الوصفي	التحلیل	نظام	عىل	العمل	یخص

-	القیام	بإعداد	دورة	تدریبیة	خاصة	لطلبة	الدكتوراة	يف	قسم	IRIS		بجامعة	سالفورد	فیام	

		.EndNote	اإللكرونیة	الفھرسة	نظام	عىل	العمل	یخص

	



حقوق	الطبع	والنشتتر	محفوظتتة	لمعهتتد	اإلدارة	العامة	وال	يجوز	

اقتباس	جزء	من	هذا	الكتاب	أو	إعادة	طبعه	بأية	صورة	دون	موافقة	

كتابيتتة	من	المعهد	إال	في	حتتاالت	االقتباس	القصيتتر	بغرض	النقد	

والتحليل،	مع	وجوب	ذكر	المصدر.

تم	التصميم	واإلخراج	الفني	والطباعة	في

اإلدارة	العامة	للطباعة	والنشر	بمعهد	اإلدارة	العامة	-	1439هت




