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موجز تمهيدي:

لقــد أصبــح تحليل البيانات هــو املنهج الرائد يف تقنيــة العقد الحايل.  وتقــوم رشكات مثل 

أي يب إم )IBM(، وإس إيــه يب )SAP(، وإس إيــه إس )SAS(، وترياداتــا )Teradata(، وأوراكل 

)Oracle(، ومايكروســوفت )�Microso(، وديل )Dell(، وغريها من الرشكات بإنشــاء وحدات 

تنظيمية جديدة تركِّز عىل التحليالت التي تســاعد الرشكات عىل أن تصبح أكرث فعاليًة وكفاءًة يف 

عملياتها.  ويستخدم صانعو القرار مزيًدا من األدوات املحوسبة لدعم أعاملهم؛ بل إنَّ املستهلكني 

يســتخدمون أدوات تحليلية، بشــكٍل مبارش أو غري مبارش؛ من أجل اتخاذ قرارات بشأن األنشطة 

املعتادة كالتســوق والصحة/ الرعاية الصحية والســفر والرتفيه.  وقد تطــوَّر مجاال ذكاء األعامل 

BI وتحليــالت األعامل BA برسعة هائلة ليصبحا أكرث تركيزًا عىل التطبيقات املبتكرة الســتخالص 

املعلومات من تيارات البيانات التي مل يكن من املمكن الحصوُل عليها ىف وقت ما يف املايض أو كان 

تحليلها عىل نحٍو أقل بكثري حتى باستخدام أيِّ وسيلة متطوِّرة يف هذا الوقت.  وتظهر التطبيقات 

الجديــدة يوميًّا يف مجال الرعاية الصحية، والرياضة، والســفر، والرتفيه، وإدارة سالســل التوريد، 

واملرافق، وكل صناعة تقريبًا قد تتخيلها.  ومن ثَمَّ أصبح مصطلح التحليالت سائًدا وتطوَّر بالفعل 

إىل مصطلحات أخرى مثل علم البيانات وهو أحدث تجسيٍد للتعلُّم العميق وإنرتنت األشياء.

ًّا لتحليل األعامل، بدًءا مــن التحليالت الوصفية )مثل:  م هذه الطبعة منظــوًرا إداري وُتقــدِّ

طبيعــة البيانات، والنمذجة اإلحصائية، وتصوير البيانات، وذكاء األعامل( لينتقل إىل التحليالت 

التنبؤية )مثل: التنقيب يف البيانات، والتنقيب يف النص/ الويب، والتنقيب يف وســائل التواصل 

االجتامعــي(، ومن ثَمَّ إىل التحليالت التوجيهية )مثل: التحســني واملحــاكاة(، وانتهاًء بالبيانات 

الضخمة، واالتجاهات املســتقبلية، والخصوصية، واالعتبــارات اإلدارية.  ويدعم الكتاُب موقع 

ويب )pearsonhighered.com/sharda(.  وكذلك املوقع املســتقل dssbibook. com.  كام 

سنوفر روابط إىل برامج تعليمية من خالل قسم خاص ملواقع الويب.

ى عموًما تحليالت  إن الغــرض من هــذا الكتاب؛ هو تزويد القارئ بهذه التقنيات التي تُســمَّ

األعــامل أو علــم البيانات؛ ولكنها كانت معروفًة من قبل بأســامء أخــرى.  ويعرض هذا الكتاب 

أساســيات األســاليب والطريقة التي يتمُّ من خاللها إنشــاء هذه األنظمة واستخدامها.  ونتبع يف 

ذلــك نهج EEE لتقديم هــذه املواضيع:  Exposure )التعــرض(، وExperience )التجريب(، و

Exploration )االستكشــاف(.  ويوفر الكتاُب يف املقام األول التعرُّض ملختلف أساليب التحليالت 

وتطبيقاتها.  والفكرة هي أن الطالب ســوف يكون مصدر إلهام لتعلُّم كيفية اســتخدام املنظامت 
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األخــرى للتحليــالت؛ من أجل اتخاذ القــرارات أو للحصول عىل ميزة تنافســية.  ونعتقد أن مثل 

هــذا التعرض ملا يحدث باســتخدام التحليالت وكيفية تحقيقه هو املكون الرئيس للتعلم بشــأن 

دة التي ميكن استخدامها  التحليالت.  ويف َوْصف األســاليب، نعرض كذلك أدوات الربمجيات املحدَّ

لتطوير مثل هذه التطبيقات.  وال يقترص الكتاب عىل أداة برمجية واحدة، حتى يستطيع الطالب 

م اقرتاحات  تجريب هذه األســاليب باســتخدام أيِّ عدٍد من أدوات الربمجيــات املتاحة.  كام نقدِّ

دة يف كلِّ فصل حتى يتســنى للطالب واألســتاذ اســتخداُم هذا الكتــاب الذي يحتوي عىل  ُمحدَّ

ن موقع الويب املصاحب لكتابنا أدلة لربمجيات  العديد من أدوات الربمجيات املختلفة.  وسيتضمَّ

محددة، ولكن ميكن للطالب اكتســاُب الخربة يف هذه األســاليب بطرق عديدة ومختلفة.  وأخريًا؛ 

نأمل أن مُيكِّن كلٌّ من التعرض والتجريب، ويحفزا القراء عىل استكشــاف إمكانات هذه األساليب 

كل يف مجاله.  ولتســهيل مثل هذا االستكشــاف؛ نقوم بتضمني التجارب التي توجههم إىل شــبكة 

جامعــة ترياداتا Teradata وغريها من املواقع، والتي تشــمل تدريبات قامئــة عىل عمل الفريق 

إذا لزم األمر.  وسُنســلِّط الضوء أيضاً عىل التطبيقات الجديدة واملبتكرة التي نتعلمها عىل موقع 

الكتاب عىل شبكة اإلنرتنت.

دة التي أُدِخلَت يف هــذه الطبعة الرابعة عىل أربعة مجاالت  وتركز معظم التحســينات املحدَّ

هي:  إعادة التنظيم، والفصول الجديدة، وتحديث املحتوى، وتركيز أكرث وضوحاً.  وعىل الرغم من 

التغيريات العديدة؛ فقد حافظنا عىل الشمولية وسهولة االستخدام التي جعلت الكتاب من الكتب 

الرائدة يف السوق.  وأخريًا؛ نقدم مواًدا دقيقًة ومحدثًة غري متوفرة يف أيِّ نص آخر.

ما الجديُد في الطبعة الرابعة؟

وألننــا نهدف إىل تحســني النــص؛ قمنا يف هذه الطبعــة بإعادة تنظيم جوهريــة للنص نركِّز 

مــن خاللها عــىل تحليالت األعامل.  وقد تمَّ تنظيُم هذه الطبعة لتتضمن ثالثة أنواع رئيســة من 

تحليالت األعامل )وهي: الوصفية، والتنبؤية، والتوجيهية(.  وتحتوي الطبعة الجديدة عىل العديد 

مــن اإلضافات التي تتناســب مع التطورات الحديثة، وقد تمَّ حــذُف املحتويات التي أصبحت ال 

تتالءم مع هذه التطوُّرات.  وقد أُجِريَت التغيرياُت الرئيسية التالية:

 - التنظيم الجديد: يقرُّ هذا الكتاُب بثالثِة أنواٍع من التحليالت:  الوصفية، والتنبؤية، والتوجيهية؛ 

  .)INFORMS( وهــو التصنيف الذي يروِّج له معهُد بحوث العمليــات وإدارة العلوم إنفورمز

م الفصل األول ذكاء األعامل والتحلیل مع الرتکیز علی تطبيقاتهام يف العدید من الصناعات.   یقدِّ

ن هذا الفصُل كذلك ملحًة عامًة عن النظام البيئي للتحليل ملســاعدة املســتخدم عىل  كام يتضمَّ
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استكشــاف جميع الطرق املختلفة التي ميكن املشــاركة فيها وتنميتها يف بيئة التحليالت.  وييل 

ذلك نظــرٌة عامة عىل اإلحصاءات وأهميــة البيانات والتحليــالت الوصفية/ التصوير يف الفصل 

ث؛  الثاين.  ويتناول الفصل الثالث مســتودع البيانات وأُُســس البيانات مبا يف ذلك املحتوى املُحدَّ

ا الفصل الخامس  وخصوًصــا بحريات البيانات.  ويغطــي الفصل الرابع التحليالت التنبؤيــة.  أمَّ

ــع من نطاق تطبيق التحليالت إىل النصِّ واملواقع اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتامعي.   فيوسِّ

ويتناول الفصل السادس التحلیالت التوجيهية؛ وخاصًة الربمجة الخطیة واملحاکاة.  وهو محتوى 

ــات البيانات الضخمة.  ويُختتَم  م الفصل الســابع أدوات وِمنصَّ جديــد متاًما بهذا الكتاب.  ويقدِّ

الكتــاُب بالفصل الثامن واالتجاهــات واملواضيع الحديثة الظهور يف تحليالت األعامل مبا يف ذلك 

تحليالت املوقع، وإنرتنت األشــياء واالعتبــارات الخصوصية/ األخالقيــة يف التحليالت.  وتعرتف 

مناقشة النظام البيئي التحلييل بالتحليالت التوجيهية كذلك.

- الفصول الجديدة:  متَّت إضافة الفصول التالية:

- الفصــل الثاين:  التحليالت الوصفية )1(:  طبيعــة البيانات، النمذجة اإلحصائية، وتصوير 

البيانات ويهدف هذا الفصُل إىل وضع حجر األســاس للدراسة التحليلية عن طريق فهم 

شــامل لطبيعة البيانات، وهو العنُرص الرئيس أليِّ دراســة تحليليــة.  وييل ذلك، عرض 

النمذجــة اإلحصائية كجزٍء من التحليالت الوصفية.  ولقــد أصبح تصويُر البيانات جزًءا 

شائًعا من أيِّ تقريٍر عن األعامل و / أو أيِّ مرشوع تحلييل وصفي؛ وبالتايل، نقوم برشح 

ذلــك بالتفصيــل يف هذا الفصل.  ونعــزِّز الفصل بالعديد من الحــاالت واألمثلة يف عامل 

الواقع )75٪ من املواد الجديدة(.

م هذا الفصل مادًة  - الفصل الســادس:  التحليالت التوجيهية:  التحســني واملحاكاة، ويقدِّ

تحليليًة وصفيًة لهذا الكتاب.  ويركِّز الفصل عىل منذجة التحســني يف إكسيل باستخدام 

م مفهوم املحاكاة.  والفصل هو نســخٌة محدثٌة ملواد  تقنيات الربمجة الخطية.  كام يقدِّ

فصلني يف كتابنا DSS، الطبعة العارشة.  وهو بالنســبة لهــذا الكتاب فصٌل جديٌد متاًما 

)99٪ مواد جديدة(.

- الفصل الثامن:  االتجاهات املســتقبلية، والخصوصية، واالعتبارات اإلدارية يف التحليالت 

ويتنــاول هذا الفصــُل العديد من الظواهر الجديدة التي تغــريِّ أو من املحتمل أن تغري 

التحليــالت.  حيث يتنــاول تحليالت الجغرافيا املكانية، وإنرتنت األشــياء، وتحديثًا كبريًا 

للمــواد املتعلقة بالتحليالت املســتندة إىل الحوســبة الســحابية.  كام يقــوم بتحديث 

ما تناولته الطبعة األخرية بشأن االعتبارات األخالقية والعملية )70٪ مواد جديدة(.
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- الفصــول املنقحــة:  وقد تمَّ تنقيُح جميع الفصول األخــرى وتحديثها كذلك.  وفيام ييل ملخٌص 

للتغريات يف هذه الفصول األخرى:

- الفصل األول:  نظرة عامة عىل ذكاء األعامل، والتحليالت، وعلم البيانات:  متَّت إعادة كتابة 

هذا الفصل وتوسعته بشــكٍل كبري؛ بحيث يُفتتح مبقالة قصرية جديدة تغطي تطبيقات 

م األنواع الثالثة من التحليالت عىل  متعــددة من التحليالت يف مجال الرياضة.  وهو يقدِّ

النحو الذي اقرتحته مؤسســة إنفورمز )INFORMS(:  التحليــالت الوصفية، التنبؤية، 

والتوجيهية.  وكام أرشنا ســابقاً؛ فإن هذا التصنيف يُســتخَدم يف التوجيه إلعادة تنظيم 

كاملة للكتاب نفســه )املحتوى الســابق؛ ولكن بشــكٍل جديد(.  ثم يتضمن ِعدة أمثلة 

جديــدة من التحليالت يف مجــال الرعاية الصحية ويف قطاع تجارة التجزئة.  وأخريًا؛ فإنه 

ثة بشكٍل كبري للنظام البيئي للتحليالت ملنح الطالب شعوًرا  عة وُمحدَّ يُختتم بتغطية ُموسَّ

باتساع نطاق صناعة التحليالت وعلم البيانات )حوايل 60٪ مواد جديدة(.

- الفصل الثالث:  التحليالت الوصفية )2(:  ذكاء األعامل ومســتودع البيانات:  ويَُعدُّ هذا 

الفصل فصاًل قدميًا أُِضيف إليه بعُض األقســام الفرعية الجديدة )مثل: بحريات البيانات( 

وحاالت جديدة )حوايل 30٪ مواد جديدة(.

- الفصــل الرابــع:  التحليالت التنبؤيــة )1(:  عملية، وطرق، وخوارزميــات التنقيب يف 

البيانــات، وهذا أيضاً فصٌل قديٌم مع تنظيم/ تدفــق جديد للمحتوى وبعض الحاالت 

الجديدة )حوايل 20٪ مواد جديدة(.

- الفصــل الخامــس:  التحليالت التنبؤية )2(:  تحليالت النص، والويب، ووســائل التواصل 

االجتامعي وهو فصٌل قديم مع تنظيم/ تدفق جديد للمحتوى وبعض الحاالت الجديدة 

)حوايل 25٪ مواد جديدة(.

- الفصــل الســابع:  مفاهيم وأدوات البيانــات الضخمة: كان هــذا الفصل هو الفصل 

الســادس يف الطبعة الســابقة.  وقد تمَّ تحديثه مبقدمة افتتاحيــة مخترصة وحاالت 

جديــدة، وتغطية لترياداتا أســرت )Teradata Aster(، ومواد جديدة تتعلق بالبيانات 

البديلة )حوايل 25٪ مادة جديدة(.

- فريق تأليف مجدد:  اســتناًدا إىل املحتوى املتميز الذي قام بإعداده مؤلفو الطبعات الســابقة 

Ramesh Sharda ؛ قام بتنقيح هذه الطبعة كلٌّ من)King و ،Delenو ،Sharda و ،Turban(
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و Dursun Delen.  وقــد عمــل األخريان عىل نطاق واســع يف التحليالت مبــا لهام من كفاءة 

يف املجال الصناعي فضالً عن الخربة البحثية.

- طباعة ملونة:  إننا ســعداء حقاً أن يظهر هذا الكتاب باأللوان.  وحتى األشــكال التي وردت يف 

النســخ السابقة أُِعيد رســمها حتى تتمتع مبيزة األلوان.  إنَّ اســتخدام اللون يُعزِّز العديد من 

األمثلة التصويرية واملواد األخرى كذلك.  

ث ونشــط:  ميكن لقراء هذا الكتاب اآلن الوصول إىل موقع عىل شــبكة اإلنرتنت  - موقع ويب ُمحدَّ

يشتمل عىل روابط خاصة باألخبار، والربمجيات، والربامج التعليمية، وحتى مقاطع فيديو يوتيوب 

.dssbibook.com ذات الصلة باملواضيع التي يغطيها الكتاب.  وهذا املوقع سوف يكون متاًحا يف

ث:  لقد استهللنا جميع الفصول تقريبًا مبقدمات تستند عىل القصص واألحداث  - محتوى ُمنقَّح وُمحدَّ

الجارية.  وباإلضافة إىل ذلك؛ تمَّ تحديث الحاالت العملية يف جميع فصول الكتاب لتشمل األمثلة 

الحديثة لتطبيقات أســاليب/ مناذج معينة.  وقد متَّت إضافة روابط موقع ويب جديدة يف جميع 

فصــول الكتــاب.  كام حذفنا العديد من الروابط واملراجع القدميــة.  وأخرياً؛ فقد أوردنا يف معظم 

الفصول تدريبات ومهام جديدة عىل اإلنرتنت، وأسئلة مناقشة يف جميع فصول الكتاب.

- روابط إىل شــبكة جامعة ترياداتا (TUN):  وتتضمن معظم الفصول روابط جديدة إىل شــبكة 

.)teradatauniversitynetwork.com( جامعة ترياداتا

- عنوان الكتاب:  وكام هو واضٌح بالفعل؛ فقد تغري عنوان الكتاب وتركيزه بشكٍل كبري.

- دعم الربمجيات:  يوفر موقع TUN عىل شــبكة اإلنرتنت دعم الربمجيات دون أيِّ رســوم.  كام 

يوفر روابط إىل التنقيب يف البيانات مجانًا وغريها من الربامج.  وباإلضافة إىل ذلك؛ يوفر املوقع 

تدريبات عىل استخدام مثل هذه الربامج.

- الباقــة اإلضافية www.pearsonhighered.com/sharda:  هي مجموعة شــاملة ومرنة من 

الدعــم التقني لتعزيــز تجربة التعليم والتعلم.  كــام تتوفَّر املواد اإلضافية لــكلٍّ من الطالب 

:pearsonhighered. com / sharda ،واملدرب علی موقع الکتاب اإللکرتوين

ن دليُل املدرب أهداف التعلُّم بكل فصل، واقرتاحات التدريس  1- دلیــل المدرب: يتضمَّ

)مبــا يف ذلك تعليامت للمشــاريع(.  ويتوفــر دليُل املدرب يف قســم هيئة التدريس يف 

.pearsonhighered. com / sharda

2- ملــف بنــد االختبار وبرنامــج TestGen:  إن ملف بنِد االختبــار عبارة عن مجموعة 

شــاملة من أســئلة )صح / خطأ(، وأســئلة االختيار املتعدد، وامأل الفراغ، وأسئلة مقالية.  
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ويتم تصنيف األســئلة حسب مستوى الصعوبة، ويُشار إىل اإلجابات برقم صفحة الكتاب 

التــي توجد بها.  ويتوفَّر ملف بند االختبــار يف Microso� Word وTestGen.  ويتوفر 

www.pearsonhighered.com/ مــن Pearson Education برنامــج توليــد اختبــار

irc.  ويتوافق الربنامج مع كلٍّ من الحاســب الشــخيص وأجهــزة MAC، ويتمُّ تنزيله مع 

جميع أسئلة ملف بند االختبار.  وميكنك أن تقوم يدوياً أو عشوائياً بعرض أسئلة االختبار 

والسحب واإلسقاط إلنشــاء اختبار.  وميكنك إضافة أو تعديل أسئلة بنك االختبار حسب 

BlackBoard حتى ميكن استخدامها يف كلٍّ من TestGens الحاجة.  ويتم تحويل برمجية

وMoodle وD2L وAngel.  وميكــن العثــور عــىل هذه النســخ عىل موقع  WebCTو

pearsonhighered.com/sharda.  كام يتوفر برنامج TestGen يف Respond us وميكن 

.www.respondus.com االطالع عىل

٣- شــرائح باوربوينت:  تتوفر رشائح باوربوينت التي تتميز بخاصية اإلضاءة؛ بناًء عىل 

املفاهيم األساسية يف النص.  وميكن ألعضاء هيئة التدريس تنزيل رشائح باوربوينت من 

.pearsonhighered. com / sharda

شكر وتقدير:

م العديُد من األفراد اقرتاحات وانتقادات منذ نــرش الطبعة األوىل من هذا الكتاب.  وقد  قــدَّ

شــارك العرشاُت من الطالب يف االختبارات الصفية ملختلف الفصول والربامج واملشكالت وساعدوا 

ه الشكر لهم جميعاً.   يف جمع املواد.  وال ميكن ِذكر اسم كلِّ من شارك يف هذا املرشوع؛ ولكننا نوجِّ

ا. م البعض مساهامت كبرية، هؤالء يستحقون تقديراً خاصًّ كام قدَّ

ر جهود األفــراد الذين قاموا مبراجعات رســمية للطبعات مــن األوىل حتى الثالثة  أوالً، نقــدِّ

)االنتامءات املدرسية اعتباراً من تاريخ املراجعة(:

- آن أكسوت، كلية مجتمع بيدمونت املركزية.

- باي أرينز، جامعة دريكسل.

- أندي بوررشز، جامعة ليبسكومب.

- رانجيت بوس، جامعة نيو مكسيكو.

- ماريت كروسالند، جامعة أمريكا الوسطى النارصية.

- كورت إنجامن، كلية أيونا.
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- بديع فرح، جامعة ميشيغان الرشقية.

- غاري فارار، كلية كولومبيا.

- جريي فريميستاد، معهد نيو جرييس للتكنولوجيا.

- كريستي م. فولر، جامعة لويزيانا التقنية.

- مارتن غروسامن، كلية بريدج ووتر الحكومية.

- جهانكري كرميي، جامعة كولورادو، دنفر.

- هوي يل، جامعة ميشيغان الرشقية.

- ناتايل نازارينكو، جامعة نيويورك فريدونيا الحكومية.

- جو إنج يل بارتريدج، جامعة كونيتيكت الحكومية املركزية.

- غريغوري روز، جامعة واشنطن الحكومية، فانكوفر.

- خواجة سعيد، جامعة ويتشيتا الحكومية.

- كاال تشاند سيل، جامعة لويوال مارمياونت.

- جوشوا س. وايت، دكتوراه، جامعة نيويورك الحكومية معهد الفنون التطبيقية.

- روجر ويلسون، جامعة فريمونت الحكومية.

- فنسنت يو، جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا.

- فان تشاو، جامعة ساحل خليج فلوريدا.

ر أيضاً جهود األفراد الذين قاموا مبراجعات رســمية لهــذا النص وكتابنا اآلخر DSS - ذكاء  ونقدِّ
األعامل والتحليالت:  نظم دعم اتخاذ القرار، الطبعة العارشة، بريسون للتعليم، 2013م.

مت ســوزان باسكن  ثانياً، أســهم العديُد من األفراد مبواد يف النص أو املواد الداعمة.  وقد قدَّ
TUN مــن ترياداتا والدكتور ديفيد رشيدر مســاعدًة خاصة يف تحديد املحتوى الجديد لكلٍّ من

وترياداتــا للكتاب وترتيب األذونات لنفس الغرض.  كام أســهم الدكتــور ديف رشيدر يف افتتاح 
نت هذه املقالة القصرية أيضاً مواد طوَّرها الدكتور أشــيش جوبتا  املقالــة القصرية للكتاب.  تضمَّ
من جامعة أوبورن وجاري ويلكريســون من جامعة تينييس تشــاتانوجا.  وســوف توفر مقدمة 
رائعــة للتحليالت.  نشــكر أيضــاً INFORMS عىل إذنهم بتســليط الضوء عــىل املحتوى من 
الواجهــات.  كام نعرتف بدور األفراد التالية أســامؤهم يف املســاعدة يف تطوير هذا اإلصدار من 
الكتاب؛ وهم:  بانكوش كالجوترا، وبراسون ماثور، وروبيش أجاروال، وشوبهام سينغ، ونان ليانغ، 
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وجاكوب بريسون، وكينزي كليمري، وإيفان مورليت )وجميعهم من جامعة أوكالهوما الحكومية(.  

وقــد قام فريق Teradata Aster، وخاصًة مارك أووت بتوفري املــواد الالزمة للمقالة االفتتاحية 

للفصل الســابع.  إذ يتم تكييُف مواد Aster يف الفصل 7 من أدلة التدريب األخرى التي طوَّرها 

جــون ثوما وجريــج بيثاردي.  كام قاد الدكتــور برايان ليكالير، مدير قســم املعلومات يف رشكة 

Humana مبســاهامت من العديد من دراســات الحالة الصحية الواقعية التي طوَّرها فريقه يف 

Humana.  وأســهم ابهيشــيك رايث من vCreaTek برؤيته للتحليــالت يف صناعة بيع التجزئة.  

كام نتوجه بالشــكر والتقدير للدكتور ريك ويلســون عىل التدريبات املمتازة لتدريس ومامرسة 

مهارات الربمجة الخطية يف Excel.  كام سمح لنا مات تارك بتكييف مواد النظام البيئي إلنرتنت 

متها ابنته، ريش شاردا سن يف تحرير النسخ.   األشياء الخاصة به.  ويقرُّ راميش باملساعدة التي قدَّ

م طالُب الدكتوراه وزمالؤنا من الباحثني التايل أسامؤهم محتًوى أو نصيحًة  باإلضافة إىل ذلك؛ قدَّ

ودعاًم للكتاب بعدة طرق مبارشة وغري مبارشة:

- أسيل أوزتيكني، جامعة ماساتشوستس - لويل.

- إينيس إريارسوي، جامعة سيهري.

- حامد مجيدي زولبانني، جامعة بول الحكومية.

- أمري حسن زاده، جامعة رايت الحكومية.

- سوبافيتش )فون( بنجنات، جامعة داكوتا الشاملية الحكومية.

- كريستي فولر، جامعة بويز الحكومية.

- دانييل أسامواه، جامعة رايت الحكومية.

- سليم زايم، جامعة إسطنبول الفنية.

- نيهات كاساب، جامعة سابانيس.

  .)JDA So�ware Group, Inc.( ثالثاً،  بالنسبة للنسخة السابقة، نقر مبساهامت ديفيد كينج

ومن بني املساهمني األساسيني اآلخرين يف اإلصدار السابق جي أرونسون )جامعة جورجيا(، والذي 

كان مؤلًفا مشاركًا، واملساهم يف فصل مستودعات البيانات؛ ومايك جول )جامعة أريزونا الحكومية(، 

والتي تمَّ إدراُج إسهاماتها يف الفصل 1؛ وكذلك يت يب ليانج )جامعة صن - يت ِسن، تايوان(، والذي 

أسهم مبواد حول الشبكات العصبية يف اإلصدارات السابقة.  كام تعاونت جودي النج معنا جميًعا يف 

توفري التحرير، وقادتنا خالل املرشوع بأكمله يف اإلصدار األول.
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رابعــاً، تعاون العديُد من املوردين من خالل توفري دراســات الحالــة و / أو برمجيات العرض 
التوضيحي لإلصدارات السابقة وهم:  أكسيوم )ليتل روك، أركنساس(، برمجيات كاليفورنيا العلمية 
)نيفادا ســيتي، كاليفورنيا(، كاري هاروين من تطوير كاتاليست )يوكا فايل، كاليفورنيا(، آي يب إم 
)سان كارلوس، كاليفورنيا(، رشكة دي إس جروب، )جرينيتش، كونيكتيكت(، جريجوري بياتيتسيك 
شابريو من KDnuggets.com، جاري لني من NeuroDimension Inc.  )جاينيسفيل، فلوريدا(، 
برمجيات باليســاد )نيوفيلد، نيويورك(، بروميســد الند للتقنيات )نيو هافن، كونيكتيكت(، نظم 
سالفورد )ال جوال، كاليفورنيا(، سينس الشبكات )نيويورك، نيويورك(، جاري مايرن من رشكة ستات 
ســوفت، )تولسا، أوكالهوما(، رشكة وارد سيســتمز جروب، إنك )فريدريك، مرييالند(، رشكة نظم 

آيديا فيرش، )إيرفينج، كاليفورنيا(، ونظم ورد تك )أوريندا، كاليفورنيا(.

خامســاً، شكٌر خاص لشــبكة جامعة ترياداتا وخاصة سوزان باســكن، مديرة الربنامج؛ وهيوج 
س شــبكة جامعة ترياداتا، ومايكل جول، وبارب ويكســوم، وماري جروس عىل  واتســون الذي أسَّ

تشجيعهم لنا عىل ربط هذا الكتاب بشبكة جامعة ترياداتا وتوفري مواد مفيدة له.

أخرياً؛ نثني عىل فريق بريســون:  سامانتا لويس، التي عملت معنا عىل هذه املراجعة وقامت 
بتنظيــم اإلخراج امللون للكتاب؛ وفريــق اإلنتاج، آن بوليدو، وريفايت فيســواناثان واملوظفون يف 

سينفيو، الذين حوَّلوا املخطوطة اليدوية إىل كتاب.

نودُّ أن نشكر كلَّ هؤالء األفراد والرشكات.  فبدون مساعدتهم، ملا كان إنشاء هذا الكتاب ممكًنا.

راميش شاردا

دورسون ديلن

إفرايم توربان

* الحــظ أنَّ روابــط موقع الويب ديناميكية؛ فبمجرد مثول هذا الكتــاب للطباعة، تمَّ التحقق من أنَّ جميع 
مواقع الويب املذكورة نشــطة وصالحة.  ولكن يف بعض األحيان تتغري أو تقف مواقع الويب املشــار إليها يف النص 

بســبب تغيري الرشكات ألســامئها، أو قد يتمُّ رشاؤها أو بيعها أو دمجها أو فشــلها، ويف أحيان أخرى تكون مواقع 

 «www» الويب معطلًة للصيانة أو اإلصالح أو إعادة التصميم.  ويف حني أنَّ معظم املنظامت قد أســقطت البادئة

من مواقعها؛ فإنَّ البعض اآلخر ال يزال يســتخدمها.  إذا واجهت مشــكلٌة يف االتصال مبوقع ويب تمَّ اإلشــارة إليه، 

فضالً تحىلَّ بالصرب وقم ببساطة بتشغيل بحث الويب ملحاولة تحديد املوقع الجديد؛ إذ إنه يف معظم األوقات ميكن 

العثوُر عىل املوقع الجديد برسعة.  نعتذر مقدماً عن هذا اإلزعاج.
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ذكاء األعمال، والتحليالت، وعلم البيانات - منظور إداري:

يتناول هذا الكتاب مجموعة من تقنيات الحاسب التي تدعم العمل اإلداري؛ وبشكل أسايس 

صنع القرار.  وقد كان لهذه التقنيات أثر عميق عىل إسرتاتيجية الرشكة وأدائها وقدرتها التنافسية.  

وتُسمى هذه التقنيات مجتمعًة ذكاء األعامل وتحليالت األعامل وعلم البيانات.  وعىل الرغم من 

مناقشة تطور املصطلحات، يتم استخدام هذه األسامء أيضاً بالتبادل.  ويروي هذا الكتاب قصًصا 

عــن كيفية توظيف األفراد األذكياء لهذه التقنيات لتحســني األداء والخدمة والعالقات يف األعامل 

والحكومات والعوامل غري الربحية.



2٧ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

نُبذة عن المؤلفين:

- راميش شاردا Ramesh Sharda:  )حاصل عىل درجة ماجستري إدارة األعامل، والدكتوراه، 

من جامعة ويسكونسن - ماديسون(، وهو نائب العميد لربامج البحث والخريجني، وعضو يف 

واتسون / كونوكوفيليبس، وأستاذ أعضاء مجلس الجامعة للعلوم اإلدارية ونظم املعلومات 

يف مدرســة سبريز لألعامل بجامعة أوكالهوما الحكومية )OSU(.  قام بالتأسيس واإلرشاف 

عــىل درجــة الدكتوراه يف إدارة األعامل يف برنامج مديري التنفيذ.  وقد تمَّ نرُش حوايل 200

ورقــة تِصف أبحاثه يف كربى املجــالت، مبا يف ذلك بحوث العمليات، وِعلم اإلدارة، وبحوث 

AIS نظم املعلومات، ونظم دعم القرار، ومجلة نظم املعلومات اإلدارية.  كام قام بتأسيس

SIG عىل أنظمة دعم القرار وإدارة املعرفة )SIGDSA(.  يعمل الدكتور شــاردا يف العديد 

مــن مجالس التحرير، مبا يف ذلك مجلــة علوم القرار، ونظم دعم القــرار، وقاعدة بيانات 

ACM.  قــام بتأليــف وتحرير العديِد من الكتب النصية والكتب البحثية، كام يشــارك يف 

تحرير العديد من كتب سلســلة Springer )وهي سلســلٌة متكاملــٌة يف نظم املعلومات، 

وواجهات بحوث العمليات/ علوم الحاســب، وســجالت نظم املعلومات(.  ويشــغل حالياً 

منصب املدير التنفيذي لشبكة جامعة ترياداتا.  وتتمثل اهتامماته البحثية الحالية يف نظم 

دعم القرار وتحليالت األعامل وتقنيات إدارة الحمل الزائد للمعلومات.

- دورســون ديلن Dursun Delen:  )حاصٌل عــىل درجة الدكتوراه، من جامعة أوكالهوما 

الحكوميــة( وهو عضو ســبريز إندويد يف إدارة األعامل، وعضو يف مؤسســة باترســون يف 

تحليالت األعامل، ومدير أبحاث مركز تعاون النظم الصحية، وأستاذ أعضاء مجلس الجامعة 

للعلوم اإلدارية ونظم املعلومات يف مدرســة سبريز لألعامل بجامعة أوكالهوما الحكومية 

)OSU(.  وقد عمل قبل مســريته األكادميية عامل أبحاث ملدة 5 ســنوات، يف رشكة خاصة 

College Station يف ،Knowledge Based Systems لألبحاث واالستشارات، وهي رشكة

بوالية تكســاس، وقد قاد خــالل تلك الفرتة عدداً من نظم دعــم القرار ونظم املعلومات 

لة التــي متوِّلها عدة وكاالت فيدراليــة، مثل وزارة  األخــرى، ومشــاريع البحوث ذات الصِّ

الدفــاع )DoD(، وإدارة الطــريان والفضاء الوطنيــة )NASA(، واملعهد الوطني للمعايري 

  .)DOE( ووزارة الطاقة ،)BMDO( ومنظمة دفاع القذائف البالستية ،)NIST( والتقنية

نرش الدكتور ديلــن أكرث مــن 100 مقالة اســتعرضها الزمالء، وقد ظهــر بعضها يف كربى 
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املجالت مثل علوم القرار، وأنظمة دعم اتخاذ القرار، واتصاالت ACM، وبحوث الحاسب 

والعمليات، وأجهزة الحاسب يف الصناعة، ومجلة إدارة عمليات اإلنتاج، والذكاء االصطناعي 

يف الطب، واملجلة الدولية للمعلوماتية الطبية، واألنظمة الخبرية مع التطبيقات، واالتصاالت 

الالســلكية IEEE.  وقام مؤخراً بتأليف / املشاركة يف تأليف سبعة كتب نصية يف مجاالت 

واســعة النطاق من تحليــالت األعامل، والتنقيب يف البيانــات، والتنقيب يف النص، وذكاء 

األعــامل، وأنظمة دعم القرار.  وغالباً ما يُدعى للمشــاركة يف املؤمترات الوطنية والدولية 

لعناوين رئيســة عن موضوعات ذات ِصلة بالتنقيب يف البيانات/ النص وتحليالت األعامل 

ونظــم دعــم القرار وذكاء األعامل وإدارة املعرفة.  شــغل منصب مســاعد الرئيس العام 

للمؤمتر الدويل الرابع للحوسبة الشبكية وإدارة املعلومات املتقدمة )2-4 سبتمرب 2008م، 

يف سيول، كوريا الجنوبية( ويشارك بانتظام يف رئاسة وتسيري أعامل مختلف مؤمترات نظم 

املعلومات واملؤمترات التحليلية.  يشــغل حاليًّــا منصب رئيس التحرير، محرر أول، محرر 

مشــارك، أو عضــو يف هيئة تحرير ألكرث من عرشة مجــالت أكادميية.  ويعمل حاليًّا رئيس 

تحرير، أو محرر أول، أو محرر مشارك، أو عضو مجلس تحرير ألكرث من اثنتي عرشة مجلة 

أكادميية.  وتتمثل اهتامماته البحثية والتعليمية يف التنقيب يف البيانات والنص، وتحليالت 

األعامل، ونظم دعم القرار، وإدارة املعرفة، وذكاء األعامل، ومنذجة املؤسسات.

- إفرايم توربان Efraim Turban:  )حاصل عىل درجة ماجستري إدارة األعامل، والدكتوراه، 

مــن جامعة كاليفورنيا، بواليــة بريكيل( وهو باحث زائر يف معهد الباســيفيك إلدارة نظم 

املعلومات، بجامعة هاواي.  وعمل قبل ذلك يف العديد من الجامعات، مثل: جامعة سيتي 

يف هونغ كونغ، وجامعة يل هاي، وجامعة فلوريدا الدولية، وجامعة كاليفورنيا الحكومية، 

ولونج بيتــش، وجامعة إلينوي الرشقية، وجامعة كاليفورنيــا الجنوبية.  وقد قام الدكتور 

توربــان بتأليــف أكرث من 100 ورقة محكمــة تم نرشها يف املجالت الرائــدة، مثل: علوم 

اإلدارة، ونظــم املعلومات اإلدارية الفصلية، ودعــم اتخاذ القرار.  كام ألَّف 20 كتاباً، مثل 

التجارة اإللكرتونية:  منظور إداري وتقنية املعلومات لإلدارة.  وهو أيضاً مستشــاٌر لكربى 

الــرشكات يف جميع أنحاء العــامل.  وتتمثل مجاالت اهتامم د. توربان الحالية يف نظم دعم 

القرار عىل شبكة اإلنرتنت، والتجارة االجتامعية، وُصنع القرار بشكل تعاوين.
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الفصل األول

نظرة عامة على ذكاء األعمال والتحليالت وعلم البيانات

أهداف التعلُّم:

- فهم الحاجة إىل الدعم املحوسب لصنع القرار اإلداري.

- التعرُّف عىل تطوُّر مثل هذا الدعم املحوسب للحالة الراهنة - علم التحليالت / البيانات.

- وصف منهجية ومفاهيم ذكاء األعامل.

- فهم أنواع مختلفة من التحليالت، واالطالع عىل تطبيقات مختارة.

- فهم النظام البيئي للتحليالت لتحديد الالعبني األساسيني املتنوعني والفرص الوظيفية.

إنَّ بيئة األعامل )مناخ األعامل( تتغري باستمرار حتى أصبحت أكرث تعقيًدا.  وتخضع املنظامت، 

سواًء العامة أو الخاصة، لضغوط تجربها عىل رسعة االستجابة للظروف املتغرية وأن تكون مبتكرًة يف 

طريقة عملها.  وتتطلب هذه األنشطة من املنظامت أن تكون مرنًة وأن تتخذ قرارات إسرتاتيجية 

وتكتيكية وتشغيلية متكررة ورسيعة، بعضها معقد جداً.  اتخاذ مثل هذه القرارات يتطلب كميات 

كبــرية من البيانات واملعلومات واملعارف املرتبطة باملوضوع، والتي يجب أن تتم معالجتها يف كثري 

من األحيان وفق إطاٍر معني وبشكٍل عاجل ورسيع وعادًة مايتطلب بعض الدعم املحوسب.

 ويتناول هذا الكتاُب اســتخدام تحليالت األعامل كدعم محوســب التخاذ القرارات اإلدارية، 

م  ويُركِّز عىل أســس ونظريات دعم القرار، وكذلك عىل األدوات والتقنيات التجارية املتاحة، ويقدِّ

EEE هذا الكتاب أساســيات تلك التقنيات وطرق بناء األنظمة واســتخدامها.  ونتبع يف ذلك نهج

Explorationالتجريــب(، و( Experienceو ،)التعــرض( Exposure  :لتقديم هــذه املواضيع

م هذا الكتاب بشكٍل أسايس استكشاف تقنيات التحليل املختلفة وتطبيقاتها؛  )االستكشاف(.  ويقدِّ

لتصبح مصدر إلهام للطالب لتعلم كيفية اســتخدام املنظامت لتلــك التحليالت يف اتخاذ قرارات 

أو ميزات تنافســية.  ونعتقد أن هذا التعرُّض ملا يحدث باستخدام التحليالت ونتائجها هو مكون 

دة باإلمكان  رئيٌس لتعلُّم تلك التحليالت.  لوصف تلك التقنيات سنقدم أمثلًة ألدوات برمجية ُمحدَّ

اســتخدامها لتطويــر هــذه التطبيقات.  ويف وصف األســاليب، نعرض كذلــك أدوات الربمجيات 

املحددة التي ميكن استخدامها لتطوير مثل هذه التطبيقات.  وال يقترص الكتاب عىل أداة برمجية 
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واحدة، حتى يتمكَّن الطالب من تجريب هذه التقنيات باستخدام أيِّ أداة من األدوات الربمجيات 

املتاحــة.  ونأمــل أن مُيكِّن هذا التعرض والتجريــب تحفيز القراء عىل استكشــاف قدرات هذه 

التقنيات كلٌّ يف مجاله.  ولتســهيل مثل هذا االستكشــاف؛ فإننا سنورد يف هذا الكتاب التدريبات 

ه القارئ إىل شــبكة جامعة ترياداتا وغريها من املواقع، والتي تشمل تدريباٍت قامئًة عىل  التي توجِّ

العمل الجامعي إذا لزم األمر.  

يعــرُض هــذا الفصل التمهيدي مقدمًة للتحليالت باإلضافة إىل نظــرة عامة عىل هذا الكتاب، 

ويحتوي عىل األجزاء التالية:

1-1 مقال افتتاحي:  التحليالت الرياضية - حدود مثرية لتعلُّم وفهم تطبيقات التحليالت. 

1-2 بيئات األعامل املتغرية واالحتياجات املتطورة لدعم القرار والتحليالت. 

1-3 تطوُّر دعم القرار املحوسب لعلم البيانات/ التحليالت.

1-4 إطار عمل ذكاء األعامل. 

1-5 نظرة عامة عىل التحليالت.

1-6 أمثلة عىل التحليالت يف مجاالت مختارة.

1-7 مقدمة موجزة لتحليالت البيانات الضخمة.

1-8 نظرة عامة عىل النظام البيئي للتحليالت.

1-9 خطة الكتاب.

1-10 موارد، وروابط، واالتصال بشبكة جامعة ترياداتا.

1-1 مقال افتتاحي:  التحليالت الرياضية - حدود مثيرة لتعلُّم وفهم تطبيقات التحليالت:

إنَّ تطبيق التحليالت عىل مشــكالت األعامل من بني املهارات األساســية التي ستتعلمها يف هذا 

الكتاب، ويجري اآلن تطبيُق العديد من هذه األساليب لتحسني عملية ُصنع القرار يف جميع جوانب 

ى التحليالت الرياضية.  وتَُعدُّ تحليالت الرياضة مبثابة فن وعلم  الرياضة، وهو مجاٌل مهم جًدا يُسمَّ

جمع بيانات عن الرياضيني والِفرق؛ لتكوين رؤى من شأنها تحسنُي القرارات الرياضية، مثل: تحديد 

الالعبني الذين ســيتمُّ االستعانة بهم واألجور التي ســيتمُّ دفعها لهم، وكيف سيلعبون وكيف سيتمُّ 

تدريبهــم، وكيفية الحفاظ عىل صحتهم، ومتى ميكن بيعهم ومتى يعتزلون.  وبالنســبة للِفرق؛ فإنَّ 

ذلك ينطوي عىل قرارات األعامل، مثل تســعري التذاكر، فضالً عن القرارات املتعلقة بقامئة الالعبني 

وتحليل نقاط قوة وضعف كلِّ منافس، والعديد من القرارات اليومية املتعلقة باللعبة.
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يف الواقع إنَّ التحليالت يف مجال الرياضة لها طابٌع خاص؛ نظراً ألهمية هذا املجال يف كونه مجال 

أعامل كبرياً يحقق إيرادات تبلغ 145 مليار دوالر أمرييك تقريباً بشكٍل سنوي؛ باإلضافة إىل 100 مليار 

دوالر أخرى يف الرهانات القانونية و300 مليار دوالر يف الرهانات غري القانونية.  يف عام 2014م وفقاً 

ملنظمــة Price Waterhouse تــمَّ إنفاق 125 مليون دوالر فقط عــىل التحليالت )أقل من 0٫1٪ من 

اإليرادات(، ومن املتوقع أن ينمو اإلنفاق مبعدل جيد ليصل إىل 4٫7 مليار دوالر بحلول عام 2021م)2(.

حظي استخداُم التحليالت يف مجال الرياضة بشعبيٍة من خالل كتاب Moneyball الذي كتبه 

Lewis Michael يف عام 2003م، وكذلك فيلم بطولة Brad Pitt يف عام 2011م والذي عرَض فيه 

Billy Beane املدير العام ألوكالند أ استخدام البيانات والتحليالت؛ لتحويل فريق خارس إىل فريق 

فائز.  عىل وجه الخصوص؛ قام بييل بن بتعيني محلل اســتخدم التحليالت لصياغة العبني قادرين 

عىل الحصول عىل قاعدة بدالً من الالعبني الذين متيزوا يف التدابري التقليدية مثل عمليات الرضب 

أو القواعد املرسوقة.  هذه األفكار مكَّنتهم من صياغة توقعات تغفل عنها الِفرق األخرى برواتب 

مبدئية معقولة؛ لقد نجحت تلك األفكار ووصلوا إىل التصفيات يف عامي 2002 و2003م.

واآلن يتــمُّ اســتخداُم التحليالت يف جميع مناحي الرياضة.  وميِكن تقســيُم التحليالت ما بني 

املكتــب األمامي واملكتب الخلفي، ويُظِهر مقال اســتبيان Tom Davenport وصفاً جيداً لثالثني 

مثاالً)3(.  وتشمل تحليالُت أعامل املكتب األمامي تحليل سلوك الجامهري بدًءا من النامذج التنبؤية 

لتجديد تذاكر املوســم ومبيعات التذاكر العادية، إىل توقعات التهديف من ِقبل املشــجعني فيام 

ـق بالفريق والرياضيني واملدربني، واملـُاّلك.  وهذا يشــبه إىل َحدٍّ كبــريٍ إدارة عالقات العمالء  يتعلـَّ

التقليديــة )CRM(.  ويَُعــدُّ التحليُل املايل كذلك من املجاالت الرئيســة؛ حيث يُعد الحدُّ األقىص 

للراتب أو حدود البعثة جزًءا من املعادلة.

ويشمُل استخدام املكاتب الخلفية تحليَل كلٍّ من الرياضيني األفراد، وكذلك لعب الفريق.  وبالنسبة 

لالعبني الفرديني؛ يتمثل الرتكيُز عىل مناذج التوظيف وتحليالت الكشافة وتحليالت القوة واللياقة البدنية 

)1( Source: Changing the Game: Outlook for the Global Sports Market to 2015, Price Waterhouse 
Coopers Report, appears at https://www.pwc.com/gx/en/hospitality-leisure/pdf/changing-the game-
outlook-for-the-global-sports-marketto-2015.pdf. Betting data from https://www.capcredit.com/
how-much-americansspend-on-sports-each-year/.

)2( Sports Analytics Market Worth $4.7B by 2021,” Wintergreen Research Press Release, covered by PR 
Newswire at http://www.prnewswire.com/news-releases/sports-analytics-market-worth-47-billion-
by-2021-509869871.html, June 25, 2015.
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وكذلــك التنمية، ومتابعــة األداء PMs؛ لتجنُّب اإلفراط يف التدريب واإلصابات، وكذلك فإن ارتجاج املخ 

مــن املجاالت املهمة يف الرياضة.  وتشــمل تحليالت الفريق اإلســرتاتيجيات والتكتيــكات، والتقييامت 

ح  التنافســية، والخيــارات املُثىل للقامئة يف إطاٍر مختلــف من الحاالت امليدانيــة أو يف املالعب.  وتوضِّ

األمثلُة التوضيحية التالية كيف تستخدم ثالُث منظامت رياضية البيانات والتحليالت لتحسني العمليات 

الرياضية، بنفس الطريقة التي قامت بها التحليالت بتحسني صناعة القرارات التقليدية يف الصناعة.  

مثال1- مكتب األعمال:

يعمــُل ديف وارد محلَل أعامل لفريٍق كبري بلعبة البيســبول للمحرتفني، ويركِّز عمله عىل العوائد 

وتحليــل مبيعات التذاكر ســواًء تذاكر موســم كامل أو تذكــرة واحدة.  بعض األســئلة التي تخضع 

د( حاملو التذاكر املوســمية تذاكرهم، وكذلك العوامُل التي  د )أو ال يُجدِّ ن ملاذا يُجدِّ ملســؤوليته تتضمَّ

تدفع الجمهور لرشاء تذكرة مقعد فردي يف آخر لحظة، وأيضاً كيفية تســعري التذاكر.  وتشــمل بعض 

األساليب التحليلية التي يستخدمها مكتب Dave إحصاءات بسيطة عن سلوك الجامهري، مثل الحضور 

العام واإلجابات عن أسئلة االستبيان حول احتامل الرشاء مرًة أخرى.  ومع ذلك؛ فقد يختلف ما يقوله 

الجامهــري عامَّ يفعلونه.  ويقوم Dave بإجراء اســتبيان املشــجعني من خــالل املكان املحجوز ملقعد 

التذكرة «الدرجة» ويسأل عن احتامل تجديد تذاكر املوسم.  ولكنه عندما يقارن ما يقولونه مقابل ما 

يفعلونه؛ يكتشف اختالفات كبرية )انظر الشكل 1-1(.  حيث تبنيَّ له أن 69٪ من املشجعني يف مقاعد 

دوا بالفعل، وكوَّن هذا بالنسبة  دون» قد جدَّ الدرجة األوىل الذين قالوا يف االســتبيان أنهم «قد ال يُجدِّ

له رؤيًة جيدًة مفادها أنَّ العمالء يف الخاليا الخرضاء ســيقومون عىل األرجح بتجديد تذاكرهم؛ لذلك 

يحتاجون إىل جهد أقل يف التسويق ورصف الدوالرات مقارنًة بالعمالء يف الخاليا الزرقاء.

)3( Sources: �omas Davenport, “Analytics in Sports: �e New Science of Winning,” International 
Institute for Analytics White paper, sponsored by SAS, February 2014. On the SAS Web site at: 
http://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/whitepaper2/iia-analytics-in-sports-106993.pdf. 
)Accessed July 2016(.
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ولكن هناك ِعدة عوامل تؤثُر عىل ســلوك الجمهور فيام يتعلق برشاء التذاكر وخاصًة السعر؛ 

مام يستدعي إجراء إحصاءات أكرث تطوُّراً وتحليل بيانات.  يف كال املجالني وخصوصاً تذاكر اللعبة 

الواحدة؛ يقود ديف اســتخدام التســعري الدينامييك؛ لينقل املجال من التســعري الثابت البسيط 

املعتمد عىل موقع املقعد إىل التســعري الدينامييك اليومي املتأثــر بالصعود والهبوط.  يُعتَرب هذا 

املجال مجااًل بحثيًّا ثريًّا للعديد من الِفرق الرياضية من شأنه زيادة فرص تحسني إيراداتهم.  عىل 

ســبيل املثال: عند التسعري يجُب مراعاة ِســجل الفريق ومن يلعبون وتواريخ وتوقيت املباريات 

التي يلعب فيها الالعبون النجوم لكلِّ فريق، وتاريخ تجديد تذاكر املوســم أو رشاء تذاكر فردية.  

باإلضافة إىل عوامل أخرى مثل مكان املقعد، وعدد املقاعد، واملعلومات التي تواكب وقت املباراة، 

مثل االزدحام املروري وقت املباراة وحتى الطقس.  انظر الشكل 2-1.

شكل 1-2: التسعري الحريك للعمل السابق - دوري البيسبول األسايس

أيٌّ من هذه العوامل أكرث أهميًة؟  وما مقدار أهميته؟ اعتامداً عىل الخربة اإلحصائية الواسعة؛ 

قام ديف ببناء مناذج انحدار الســتخالص العوامل الرئيســية التي تقوُد تلك السلوكيات التاريخية 

وقام بإنشــاء PMs لتحديد كيفية إنفاق موارد التســويق لدفع اإليرادات.  كام قام بإنشاء مناذج 

صة لحملة التذاكر املوسمية لتحديد رشائح العمالء الذين سيقومون أو لن يقوموا بالتجديد،  ُمخصَّ

أو َمْن ال يســتطيعون اتخاذ قرار مناســب ومن خالل ذلك ميكن القياُم بحمالت تســويقية أكرث 

دقــًة.  وباإلضافة إىل ذلك؛ يقوم بإجراء إحصــاء للتوقعات املتعلقة بالتهديف من خالل تعليقات 

الجمهور، مثل التغريدات التي تساعده عىل تقسيم املشجعني إىل رشائح والئية مختلفة.  وتساعد 

الدراسات األخرى عن دوافع حضور لعبة فردية إدارة التسويق عىل فهم تأثري الهدايا مثل القمصان 

الرياضية، أو اقرتاحات حول أماكن نرش اإلعالنات التلفزيونية الفورية.
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وباإلضافة إىل اإليرادات؛ يوجد العديُد من املجاالت التحليلية األخرى التي يعمل عليها فريق 

Dave، مبــا يف ذلك التســويق، وعوائد إعالنــات الراديو والتليفزيون وتقديــم البيانات إىل املدير 

العام بشأن املفاوضات عىل الراتب، ومشاريع التحليالت الخاصة بالنظر إىل الَحدِّ األقىص للراتب، 

وفعالية الرتويج مبا يف ذلك القنوات اإلعالنية، والتوعية بالعالمة التجارية، وكذلك تحليالت الرشكاء.  

شكل 1-٣: شجرة القرارات املتتالية لتنفيذ أو مترير اللعبات

:The Coach مثال2- المدرب
بوب بريدلوف مدرُب كرة قدم لفريق إحدى الكليات الكبرية، ويُركِّز بشــكٍل كامٍل عىل الفوز 

باملباريــات.  يركِّز بوب عىل اســتقطاب أفضل الالعبــني يف املدارس الثانويــة، وتطوير مهاراتهم 

لتتناســب مع أنظمــة هجومه ودفاعه، وكذلــك الحصوُل عىل أقىص جهٍد ممكــن منهم يف أثناء 

املباريات.  يقع تحت مســؤولياته أيضاً اإلجابة عن أسئلة مثل:  َمْن سنستقطُب من الالعبني؟  ما 

التدريبات التي تســاعُد عىل تطوير مهاراتهم؟  ما مدى صعوبة دفع وتحفيز العبينا؟  وما نقاط 

قوة وضعف املنافسني؟  وكيف ميكننا معرفة أو التعرُّف عىل اتجاه لعبهم؟

صة يف  ولُحْســن الحظ؛ اســتعان فريقه بخبريِة عمليــات الفريق الجديدة دار برنــاك، املتخصِّ

مساعدة املدربني يف اتخاذ القرارات التكتيكية، وتعمل دار مع فريٍق من الطالب املتدربني الذين 

يقومون بإجراء تحليالت للخصم باستخدام فيلم املباراة، والذي يقوم املدرُب بالتعليق عليه إلنشاء 
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منوذج شجرة القرارات املتتالية كام يف الشكل 1-3 للتنبؤ مبا إذا كانت املباراة التالية ستكون مباراة 

ا بالنسبة للمنسق الدفاعي؛ فقد قاموا ببناء خرائط حرارية كام يف الشكل 4-1 جري أو مترير.  أمَّ

لكلِّ هجوم للخصم لتوضيح َميْلهم إىل التمرير إىل اليسار أو اليمني وإىل مناطق التغطية الدفاعية.  

وأخرياً؛ قاموا بإجراء تحليالت لبعِض السالســل الزمانية كام يف الشــكل 1-5 عىل املباريات القوية 

)تُعرف عىل أنها الحصول عىل 16 متريرة صحيحة أو الجري ملسافة 12 ياردة أو أكرث(.  لكلِّ مباراة، 

يقارنون نتائج التحليل بتشــكيالتهم الدفاعية وهجوم الِفرق املنافسة ملساعدة املدرب بريدلوف 

عىل التفاعل برسعة أكرب مع التحوُّالت يف أثناء املباراة، سيتم رشح هذه األساليب التحليلية بشكٍل 

مفصل يف الفصول الثاين والخامس والسابع.

شكل 1-4: تحليل منطقة الخريطة الحرارية للتمريرات

وتشــَمل األعــامل الجديدة التي تقوم بهــا Dar بناء مناذج أفضل الســتقطاب الرياضيني من 

م فريق العمل يف كلِّ عاٍم ِمنحاً دراســيًة لثالثة طالب  املدارس الثانوية.  فعىل ســبيل املثال؛ يقدِّ

يتــمُّ اختيارهم للفريق.  أما بالنســبة لـ Dar؛ فإن اختيــار أفضل الالعبني ال يقترص عىل املقاييس 

البسيطة مثل مدى رسعة الالعبني، ومدى ارتفاع قفزاتهم، وطول أذرعهم؛ بل يتخطاها إىل معايري 

جديدة، مثل مدى رسعة تدوير رؤوســهم اللتقاط التمريرات، وما أنواع وأوقات رد الفعل لالعب 
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عــىل املؤثرات املتعددة، ومدى دقة تنفيذه للتمريــرات.  وتُنرش بعض أفكار دار يف توضيح هذه 

.)4(BSI Case of Precision Football عىل شبكة اإلنرتنت؛ ابحث عن TUN املفاهيم عىل موقع

شكل 1-٥: تحليل السالسل الزمنية للعبات الساخنة

:The Trainer مثال٣- المدرب

يعمل الدكتور دان جونســون مدربــاً لفريق كرة القدم بكلية املرأة ملســاعدة الالعبات عىل 

ل لــكلِّ العبة خالل  الِحفــاظ عــىل صحتهــن وتقديم املشــورة للمدربني بخصوص قــدرة التحمُّ

التدريبات.  كذلك يهتمُّ جونســون برفاهية الالعبات مبــا يف ذلك مقدار النوم ووقت الراحة لكلِّ 

العبة بني فرتات التدريب الثقيلة والخفيفة، والهدف من ذلك التأكُّد من استعداد الالعبات للعب 

بأقىص قدٍر ممكٍن من الكفاءة يف أثناء املباريات.

، وبسبب اســتخدام األجهزة الرياضية املتطوِّرة؛ كان هناك املزيُد من البيانات  ولُحْســن الحظِّ

التي مكَّنَت الدكتور Dan من التحليل.  فقد كانت الالعبات يستخدمن ُسرْتات تحتوي عىل أجهزة 

االستشــعار ميكن من خاللها قياُس األحامل الداخلية؛ مثل رضبات القلب، ودرجة حرارة الجسم، 

وُمعدالت التنفس عالوًة عىل ُسرْتات التسارع التي تقيُس األحامل الخارجية، مثل العدو ملسافات 

والرسعــات وكذلك التســارع والتباطؤ.  ومن ثم التعرُّف عىل الالعبات الــاليت يُعِطني أقىص جهٍد 

خالل التدريبات ومن لَْسَن كذلك.
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وينصبُّ تركيُز جونســون حاليًّا عىل األبحاث التي تساعده يف التنبؤ بإصابات الالعبات وكيفية 

الوقايــة منها )الشــكل 1-6(.  وميكن أن توفِّر تدريبات بســيطة مثل الوقوف عىل ســاق واحدة 

اق األخرى مع وجود فرق نقاط أكرث من 10٪ رؤى  وجلوس القرفصاء واختبار إمساك ساق ثم السَّ

مفيدة لجونســون حول نقاط قوة وضعف الجســم كام يف شــكل 1-7.  فإذا أُِصيبَت العبة خالل 

املباراة، ميكن للمدرب إجراُء اختبار جانبي لرد فعل تحفيزي عىل جهاز محمول، والتي تضيُف إىل 

بروتوكوالت الصدمات التقليدية.  وتظهر أجهزة استشــعار النوم َمْن الذي يحتاج إىل الحصول عىل 

راحة كافية )أو الذين سهروا طوال الليل(.  كام استعان د. دان مبخترب التصوير بالرنني املغناطييس 

يف الحرم الجامعي للقيام مبسح الدماغ الدوري إلظهار أيُّ الرياضيني ُعرضًة لإلصابة بإصابات الدماغ.

شكل 1-6: مناذج إصابات كرة القدم(٥)

واقع  أوراق  إنتاج  يتم   .NCAA ،الكارثية الرياضية  اإلصابات  بحوث  لتقارير  القومي  املركز  للسيدات،"  القدم  كرة  "إصابات   )5(

القومية  الرابطة  بالتعاون مع  الرياضية والوقاية منها  الرياضية NCAA بواسطة مركز Datalys ألبحاث اإلصابات  اإلصابات 

لرياضة الجامعات وإصابات رياضة STOP. تصدر يف: 

https://www.ncaa.org/sites/default/�les/NCAA_W_Soccer_Injuries_WEB.pdf

 )تم الوصول إليها يف نوفمرب 2016(

شكل 1-٧: اختبار قرفصاء الساق الواحدة 

- اختبار قوة الجسم األساسية



الفصل األول

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري ٣٨

أسئلة على هذه األمثلة:

1- ما العوامل الثالثة التي قد تكون جزًءا من PM لتجديد تذكرة املوسم؟

2- ما األساليب التي ميكن أن تستخدمها ِفرق كرة القدم للقيام بتحليل الخصم؟

3- كيــف ميِكن لألجهزة القابلة لالرتداء تحســني صحة وســالمة الالعب؟  وما أنــواع التحليالت 

الجديدة التي ميكن أن يستخدمها املدربون؟

4- ما استخدامات التحليالت األخرى التي ميكنك تصورها يف األلعاب الرياضية؟

ماذا يمكننا أن نتعلَّم من هذه المقالة القصيرة:

بعيــًدا عن ُمحلِّيل األعامل يف املكاتــب األمامية واملدربني وخرباء األداء؛ فإن هناك العديَد من 

األشــخاص اآلخرين يف األلعاب الرياضية يســتخدمون البيانات، بدًءا مــن العبي الجولف الذين 

يقيســون ظروف الرتبة واألرض لبطوالت PGA وحكام البيسبول وكرة السلة الذين يتم تقييمهم 

بناًء عىل قراراتهم الصحيحة وغري الصحيحة التي يجرونها.  ويف الواقع؛ يصعب العثور عىل مجال 

من مجاالت الرياضة ال يتأثر بتوفُّر املزيد من البيانات، وخاصًة من أجهزة االستشعار.

إنَّ املهارات التي ســتتعلمها يف هذا الكتــاب لتحليل األعامل تنطبق عىل الرياضة.  فإذا كنَت 

ترغب يف التعمق يف هذا املجال؛ فإننا نشــجعك عىل االطالع عىل قســم تحليالت الرياضة بشبكة 

جامعــة ترياداتا )TUN(، وهي مصدٌر مجاين للطالب وأعضاء هيئــة التدريس.  ويف هذا املوقع؛ 

سوف تجد وصفاً ملا يجب قراءته ملعرفة املزيد عن التحليالت الرياضية، ومجموعات من األماكن 

التي ميكنك العثور بها عىل مجموعات البيانات املتاحة للجمهور للتحليل؛ فضاًل عن أمثلة ملشاريع 

الطالب يف تحليالت الرياضة ومقابالت املهنيني الرياضيني الذين يســتخدمون البيانات والتحليالت 

للقيام بوظائفهم.

1-2 بيئات األعمال المتغيرة واالحتياجات المتطوِّرة لدعم القرار والتحليالت:

ح املقالة االفتتاحية كيف ميكن للصناعة بأكملها أن تستخدم تحليالت لوضع تقارير عامَّ  توضِّ

يحــدث، والتنبؤ مبا ميكــن أن يحدث، ومن ثم اتخاذ القرارات أيضاً لتحقيق أفضل اســتفادة من 

)4( Sources: Business Scenario Investigation BSI: �e Case of Precision Football )video(. )Fall 2015(. 
Appears on http://www.teradatauniversitynetwork.com/About-Us/Whats-New/BSI-Sports-Analytics-
Precision-Football//, Fall 2015. )Accessed September 2016(.
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الوضع القائم.  وتتطلَّب هذه الخطوات من املنظمة جمع وتحليل املخزون الضخم من البيانات.  

ومن االستخدامات التقليدية يف وظائف كشوف املرتبات وإمساك الدفاتر، توغلت النظم املحوسبة 

اآلن يف مجاالت إدارية معقدة ترتاوح بني تصميم وإدارة املصانع اآللية إىل تطبيق أساليب تحليلية 

لتقييم عمليات االندماج واالستحواذ املقرتحة.  ويعرف جميع املديرين التنفيذيني تقريبًا أن تقنية 

املعلومات ذات أهمية حيوية ألعاملهم ويستخدمون تقنيات املعلومات عىل نطاق واسع.

وقد انتقلت تطبيقات الحاســوب من أنشطة معالجة املعامالت ورصدها إىل تحليل املشكالت 

وتطبيقات الحلول، وتمَّ القياُم بالكثري من األنشطة باستخدام التقنيات املستندة إىل السحابة، التي 

تم الوصول إليها يف كثريٍ من الحاالت من خالل األجهزة املتنقلة.  إن أدوات التحليل وذكاء األعامل 

مثل مســتودع البيانات، والتنقيــب يف البيانات، واملعالجة التحليليــة الفورية )OLAP( ولوحات 

املعلومات، واســتخدام األنظمة القامئة عىل السحابة لدعم القرار؛ هي أهمُّ عنارص اإلدارة الحديثة 

يف الوقت الحارض.  وأصبح من املحتمل أن يكون لدى املديرين أنظمة معلومات وشبكات )سلكية 

أو السلكية( عالية الرسعة ملساعدتهم يف مهمتهم األكرث أهميًة وهي اتخاذ القرارات.  ويف كثريٍ من 

الحاالت، يتمُّ تنفيذ مثل هذه القرارات آلياً بشكل روتيني؛ مام يلغي الحاجة إىل أيِّ تدخل إداري.

نات املادية والربمجيات والشــبكات؛ ســاهمت  وباإلضافــة إىل الزيادة الواضحة يف قدرات املكوِّ

بعض التطورات بشكٍل واضح يف تسهيل زيادة دعم القرارات والتحاليل بعدة طرق، منها:  

- التواصل والتعاون الجامعي:  يتمُّ اتخاذ العديد من القرارات اليوم من ِقبل املجموعات التي قد 

يكون أعضاؤها يف مواقع مختلفة.  وتستطيع املجموعات التعاون والتواصل بسهولة باستخدام 

أدوات التعــاون وكذلك الهواتف الذكية يف كلِّ مكان.  ويكتســب التعــاون أهميًة خاصة عىل 

امتداد سالســل التوريد؛ إذ يجُب عــىل الرشكاء تبادل املعلومات مــع املورِّدين والعامل بصفة 

مســتمرة.  وقد يكون تجميــع مجموعة من صانعــي القرار، وخاصًة الخــرباء، يف مكاٍن واحد 

ن عملية التعاون يف مجموعٍة ما ومتكِّن  باهظ التكلفة.  وبالتايل ميكن لنظم املعلومات أن تحسِّ

أعضاءهــا من التواجد يف مواقــع مختلفة )لتوفري تكاليف الســفر(.  واألهم من ذلك؛ أن هذا 

التعاون يف سالســل التوريد يسمح للمصنِّعني مبعرفة أمناط التغري يف الطلب يف الوقت املناسب، 

ات السوق بشكل أرسع. وبالتايل يتفاعلون مع تغريُّ

)5( «إصابات كرة القدم للسيدات» املركز القومي لتقارير بحوث اإلصابات الرياضية الكارثية، NCAA.  يتم إنتاج أوراق واقع اإلصابات 

الرياضية NCAA بواسطة مركز Datalys ألبحاث اإلصابات الرياضية والوقاية منها بالتعاون مع الرابطة القومية لرياضة الجامعات 

.https://www.ncaa.org/sites/default/�les/NCAA_W_Soccer_Injuries_WEB.pdf.  :تصدر يف  .STOP وإصابات رياضة

)تم الوصول إليها يف نوفمرب 2016(.



الفصل األول

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري 40

- تحســني إدارة البيانات: تنطوي العديُد من القرارات عىل حســابات ُمعقدة تعتمد عىل بيانات 

ن البيانات النص  مخزنة يف مستودعات مختلفة يف أماكن داخل ورمبا خارج املنظمة.  وقد تتضمَّ

والصوت والرســومات والفيديو، وقد تكون هــذه الصيغ بلغات مختلفة.  ويف كثريٍ من األحيان 

يكــون مــن الرضوري نقل البيانات برسعــة من مواقع بعيدة.  ومن خــالل أنظمة اليوم ميكن 

البحث عن البيانات الالزمة وتخزينها ونقلها برسعة وبتكلفة اقتصادية وأمان وشفافية.

- إدارة مستودعات البيانات العمالقة والبيانات الضخمة:  تحتوي مستودعات البيانات الضخمة، 

مثل تلك التي تديرها Walmart، عىل كميات هائلة من البيانات.  وتتوفَّر أساليب خاصة، مبا يف 

ذلك الحوســبة املتوازية، وHadoop/Spark ومثيالتها لتنظيم البيانات والبحث فيها والتخلص 

منهــا.  وتتناقص تكاليف تخزين والتنقيب يف البيانات برسعة، هذه التقنيات تندرُج تحت فئٍة 

واســعة من البيانات الضخمة التي تمَّ جمعها من مصادر متنوعة وبأشكال مختلفة، جمع تلك 

البيانات يعطي رؤية كاملة لألداء التنظيمي هذه الرؤية مل تكن ممكنًة يف املايض.

- الدعــم التحليــيل:  ومع املزيِد من تقنيات البيانات والتحليل، ميكــن تقييُم املزيد من البدائل، 

وميكن تحســني التنبــؤات، وميكن إجراء تحليــل املخاطر برسعة، كام ميكن جمــع آراء الخرباء 

)وبعضهــم يف مواقع نائية( برسعة وبتكلفة منخفضة.  وميكن اســتخالص الخربة حتى بشــكٍل 

مبارش من النظم التحليلية.  وباســتخدام هذه األدوات، يســتطيُع صانعو القرار إجراء محاكاة 

معقــدة، والتحقق من العديــِد من الســيناريوهات املحتملة، وتقييم اآلثــار املتنوعة برسعة 

واقتصادية.  وهذا بالطبع هو محور عدة فصول يف هذا الكتاب.

- التغلُّــب عىل الحدود املعرفية يف معالجة وتخزيــن املعلومات:  وفقاً لـ )Simon )1977؛ إذ إنَّ 

للعقل البرشي قــدرًة محدودًة عىل معالجة وتخزين املعلومات.  ويجد الناُس أحياناً صعوبًة يف 

اسرتجاع واســتخدام املعلومات دون أخطاء بسبب حدودهم املعرفية.  ويشري مصطلُح الحدود 

املعرفيــة إىل أن قدرة الفرد عىل حلِّ املشــكالت تكون محدودًة عندمــا تكون هناك حاجة إىل 

مجموعة واســعة من املعلومات واملعرفة املتنوعة.  فالنظم املحوســبة متكِّن الناس من التغلُّب 

عىل حدودهم اإلدراكية من خالل الوصوِل الرسيع ومعالجة كميات هائلة من املعلومات املخزنة.

- إدارة املعرفة:  وقد جمعت املنظامُت مستودعاٍت هائلًة من املعلومات عن عملياتها الخاصة، والعمالء، 

واإلجراءات الداخلية، وتفاعالت املوظفني، وما شابه ذلك.  من خالل االتصاالت املهيكلة وغري املهيكلة 

التــي تجري بني مختلف أصحــاب املصالح.  وأصبحت نظم إدارة املعرفة بالنســبة للمديرين مصادر 

للدعم الرسمي وغري الرسمي التخاذ القرارات، وإن كانت ال تسمى أحياناً بنظم إدارة املعرفة.  التقنيات 

مثل تحليل النصوص وIBM Watson جعلت من املمكن استخراج قيمة من هذه املستودعات.
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- الدعم يف أيِّ مكاٍن ويف أيِّ وقت:  وباســتخدام التقنية الالســلكية، ميكن للمديرين الوصول إىل 

املعلومات يف أيِّ وقٍت ومن أيِّ مكان، وتحليل وتفســري ذلك، والتواصل مع املعنيني.  ورمبا كان 

هذا أكرب تغيري حدث يف الســنوات القليلة املاضية.  فالرسعة التي تحتاُج إىل معالجة املعلومات 

وتحويلها إىل قرارات قد غريت بالفعل توقعات املســتهلكني والرشكات عىل حدٍّ سواء.  وقد أدَّى 

كلُّ ذلك إىل اســتخدام الدعم املحوســب للقرارات منذ أواخر الســتينيات، وبصفة خاصة منذ 

منتصــف التســعينيات.  وقد أتاح منــو التقنيات املتنقلة ومنصات وســائل التواصل االجتامعي 

واألدوات التحليلية مستًوى مختلفاً من دعم نظم املعلومات )IS( للمديرين.  وال ميتد هذا النمو 

يف توفري الدعم املعتمد عىل البيانات ألي قراٍر إىل املديرين فحســب ولكن أيضاً إىل املستهلكني.  

وسنقوم أوالً بدراسة ملحة عامة عن التقنيات التي متَّت اإلشارة إليها عىل نطاق واسع باسم ذكاء 

األعامل.  من هذا املنطلق سوف نقوم بتوسيع آفاقنا لتقديم أنواع مختلفة من التحليالت.

أسئلة مراجعة على القسم 2-1:

1- اذكر بعض االتجاهات الرئيســة املوجهة بالنظام والتي عزَّزَت عملية ُصنع القرار التي تدعمها 

نظم املعلومات ”IS“ إىل مستوى جديد؟

2- اذكر بعض قدرات نظم املعلومات التي ميكن أن تسهِّل اتخاذ القرارات اإلدارية.

3- كيف ميكن للحاسوب املساعدة يف التغلُّب عىل الحدود اإلدراكية لإلنسان؟

1-٣ تطوُّر دعم القرار المحوسب لعلم البيانات/ التحليالت:

يُبنيِّ الجدول الزَّمني الوارد يف الشــكل )1-8( املصطلحات املستخدمة لوصف التحليالت منذ 

الســبعينيات.  وخالل الســبعينيات؛ كان الرتكيُز األســايس لنظم املعلومات يف دعم القرارات عىل 

تقديم تقارير دورية منظمة ميِكن للمدير استخداُمها يف اتخاذ القرارات )أو تجاهلها(.  وقد بدأت 

األعامل يف إنشاء تقارير روتينية إلبالغ صانعي القرار )املديرين( مبا حدث خالل فرتة سابقة )يوم، 

التطوير  من  عاماً   24 بعد  تقاعد  والذي  املساهمة،  بتلك   Dave Schrader الدكتور  قام  لقد  واالعتامدات:   املصدر 

والتسويق املتقدمني يف ترياداتا، وقد ظل يف مجلس املستشارين بشبكة جامعة ترياداتا؛ ليقيض فرتة تقاعده يف مساعدة 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس عىل معرفة املزيد عن التحليالت الرياضية.  تم تصميم صور كرة القدم )األشكال 3-1

و1-5( بواسطة طالب الدراسات العليا Peter Liang وJacob Pearson بجامعة أوكالهوما الحكومية، كجزء من مرشوع 

مها كلٌّ من الربوفيسور  طاليب يف ربيع عام 2016م.  وتمَّ اقتباُس صور التدريب )األشكال 1-6 و1-7( من الصور التي قدَّ

Gary Wilkerson من جامعة تينييس يف تشاتانوجا والربوفيسور Ashish Gupta من جامعة أوبورن.
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أو أســبوع، أو شهر، أو ربع سنة(.  وعىل الرغم من أنه كان من املفيِد معرفة ما حدث يف املايض؛ 

فــإنَّ املديرين كانوا بحاجٍة إىل أكرث من ذلك؛ ألنهم يحتاجــون إىل مجموعٍة متنوعة من التقارير 

يــات املتغرية للرشكة  عــىل مســتويات مختلفة من التفصيل لفهــم ومعالجة االحتياجات والتَحدِّ

ى هذه بُنظُم املعلومات اإلدارية )MIS(.  يف أوائل السبعينيات،  بشــكٍل أفضل.  وعادًة ما تُســمَّ

وقــد طرح Scott-Morton املفاهيم الرئيســة لنظام دعم القــرار DSS.  وقد ُعرفت نظم دعم 

القرار DSSs بأنها «أنظمة حاسوبية تفاعلية، تساعد ُصناع القرار عىل استخدام البيانات والنامذج 

لحلِّ املشــكالت غري املهيكلة» Gorry و )Scott - Morton )1971.  وفيام ييل تعريف كالســييك 

:Scott-Morton )1978( و Keen مه آخر لـ DSS، والذي قدَّ

تجمع نظم دعم القرار بني املوارد الفكرية لألفراد مع قدرات الحاسب؛ لتحسني 

نوعية القرارات.  وهو نظام دعٍم قائٍم عىل الحاسوب لصناع القرار اإلداريني الذين 

يتعاملون مع املشكالت شبه الهيكلية.

شكل 1-٨: تطور دعم القرار وذكاء األعامل والتحليالت

الحظ أنَّ مصطلح «نظام دعم القرار»، مثل نظام املعلومات اإلدارية والعديد من املصطلحات 

األخــرى يف مجال تقنية املعلومات، هو تعبرٌي خاٍل من املحتوى )مبعنى أنه يعني أشــياء مختلفة 

ألشخاص مختلفني(.  ولذلك؛ ال يُوَجد تعريف مقبول عامليًا لنظام دعم القرار.

وخــالل األيــام األوىل من التحليــالت؛ غالبًا ما يتــمُّ الحصول عىل البيانات مــن خرباء املجال 

باســتخدام العمليات اليدوية )أْي: املقابالت واالســتقصاءات( لبناء النامذج الرياضية أو املعرفة 

القامئة عىل َحلِّ مشكالت التحسني املقيَّدة.  وكانت الفكرة هي تحقيق األفضل باملوارد املحدودة.  

ى منــاذج دعم القرار هذه باســم بحوث العمليــات )OR(.  ولقد متَّت معالجة  وعادًة ما تُســمَّ

املشــكالت التي كانت معقدًة إىل درجة مل يكن ميكن حلها عىل النحو األمثل )باستخدام أساليب 
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الربمجة الرياضية الخطية أو غري الخطية( باســتخدام أســاليب االســتدالل مثــل مناذج املحاكاة.  

م ھذه التحالیل الوصفية الحقاً يف ھذا الفصل وبتفاصیل أکرث يف الفصل السادس(. )سنقدِّ

ويف أواخــر الســبعينيات وأوائل الثامنينيات؛ وباإلضافة إىل منــاذج بحوث العمليات الناضجة 

التي كانت تُســتَخَدم يف العديد من الصناعات والنظم الحكومية؛ ظهرت مجموعٌة جديدٌة ومثريٌة 

ت هــذه األنظمة بحرص معارف  مــن النامذج، مثل: نظــم الخرباء القامئة عىل القواعد.  وقد برشَّ

الخرباء يف شكل تســتطيع الحواسيب معالجته )من خالل مجموعة من القواعد أو االستدالالت(؛ 

بحيث ميكُن استخدام هذه القواعد للتشاور بنفس الطريقة التي يستخدمها خرباُء املجال لتحديد 

مشــكلة مهيكلــة ووصف الحلِّ األكرث احتاماًل.  وقد ســمحت النظم الخبــرية ESs بتوفري الخربة 

النادرة عندما يلزم األمر؛ وذلك باستخدام نظام دعم القرار DSS «الذ�».  

ولقــد َشــِهَدت الثامنينيات تغرًيا كبرًيا يف طريقة اســتحواذ املنظامت عــىل البيانات املتعلقة 

مة  باألعامل التجارية.  وكانت املامرسة القدمية تتمثل يف وجود عدة نظم معلومات ُمفكَّكة ُمصمَّ

خصيًصــا لتجميع بيانات املعامــالت ملختلف الوحدات أو الوظائف التنظيمية )مثل: املحاســبة، 

والتســويق، واملبيعــات، والتمويل، والتصنيــع(.  ويف الثامنينيات؛ تمَّ دمُج هــذه األنظمة كنظم 

معلومات عىل مســتوى املؤسســة التي نســميها اآلن نظم تخطيط موارد املؤسسة )ERP(.  وتمَّ 

استبداُل مخططات متثيل البيانات القدمية املتسلسلة وغري املعيارية بأنظمة إدارة قواعد البيانات 

العالئقية )RDBM(.  وقد أتاحت هذه النظم تحسني الحصول عىل البيانات وتخزينها، فضاًل عن 

العالقات بني حقول البيانات التنظيمية مع انخفاض ملحوظ يف تكرار املعلومات.

وبرزت الحاجُة إىل نظم إدارة قواعد البيانات العالئقية )RDBM( ونظم تخطيط موارد املؤسسة 

)ERP( عندما أصبحت ســالمة البيانات واتســاقها مشكلًة؛ مام أعاق بشكٍل كبريٍ فعالية املامرسات 

التجارية.  وبتخطيط موارد املؤسســات؛ يتمُّ جمُع كلِّ البيانات من جميع أركان املؤسســة ودمجها 

يف مخطــط ثابٍت؛ بحيث يكون لكلِّ جزٍء من املنظمة حقُّ الوصول إىل نســخة واحدة من الحقيقة 

متى لزم األمر.  وباإلضافة إىل ظهور أنظمة تخطيط موارد املؤسسات، أو رمبا بسبب هذه األنظمة؛ 

أصبح إعداد تقارير األعامل مامرسة تجارية حسب الطلب، أو حسب الحاجة.  وميكن لصناع القرار 

أن يُقرِّروا متى يحتاجون أو يريدون إنشاء تقارير متخصصة لتقيصِّ املشكالت والفرص التنظيمية.

ويف التســعينيات، أدَّت الحاجــة إىل إعداد تقارير أكــرث تنوًعا إىل تطويــر أنظمة املعلومات 

التنفيذيــة )تمَّ تطويُر نظــم املعلومات التنفيذيــة EISs ونظام دعم القــرار خصيًصا للمديرين 

مت هذه األنظمة عىل شــكِل لوحات بيانية  التنفيذيــني واحتياجاتهم من اتخاذ القرار( وقد ُصمِّ
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ابة برصيًا مع الرتكيز عىل أهمِّ العنارص  وبطاقــات قياس؛ بحيــث ميكن أن تكون مبثابة عروض جذَّ
التــي ميكــن لصانعي القرار من خاللها تتبُّع مؤرشات األداء الرئيســة.  ولجعــل هذا التقرير أكرث 
تنوًعا مع الحفاظ عىل سالمة املعامالت لنظم املعلومات التجارية؛ كان من الرضوري إنشاء طبقِة 
البيانات املتوســطة املعروفة باسم مســتودعات البيانات )DW( كمستودع لدعم تقارير األعامل 
وُصنــع القرار تحديــًدا.  وخالل وقٍت قصري جــًدا؛ اعتمدت معظُم الرشكات الكبرية واملتوســطة 
الحجم مستودَع البيانات كمنصة لُصنع القرار عىل مستوى املؤسسة.  وحصلت لوحاُت املعلومات 
ــَنت كفاءة أنظمة  وبطاقــات األداء عىل بياناتها من مســتودعات البيانات )DW(؛ وبذلك تحسَّ

.)ERP( املعامالت التجارية التي يُشار إليها يف معظمها بأنظمة تخطيط موارد املؤسسة

ويف الِعقِد األول من القرن العرشين؛ بدأ يُطلَق عىل األنظمة القامئة عىل مستودعات البيانات 
اسم «أنظمة ذكاء األعامل».  ومع ازدياد كمية البيانات الطولية املرتاكمة يف مستودعات البيانات؛ 
كان ال بُدَّ أن تواكب قــدرات األجهزة والربمجيات االحتياجات املتطورة والرسيعة التغريُّ لصانعي 
القرار.  وبســبب السوق التنافسية املعوملة؛ يحتاج صانعو القرار إىل استيعاب املعلومات الحالية 
يف قالب ســهل الفهم ملعالجة مشــكالت األعامل واالستفادة من فرص السوق يف الوقت املناسب.  
ويف حــني يتمُّ تحديث البيانات يف مســتودعات البيانات بشــكٍل دوري؛ فإنهــا ال تعكس أحدث 
ـب عىل هذه املشــكلة املتعلقة بوقت الوصول إىل املعلومــات؛ طوَّر ُمورِّدو  املعلومــات.  وللتغلـُّ
مســتودعات البيانات نظاًما لتحديث البيانات بشكٍل أكرث تواترًا؛ مام أدَّى إىل االستيداع يف الوقت 
املناسب للبيانات، والذي يختلف عن املنهج السابق يف التخزين من خالل اعتامد سياسة تحديث 
البيانــات عىل أســاس التحديث املطلوب لعنارص البيانات )أْي: ليــس كلُّ عنارص البيانات تحتاج 
إىل تحديث بشــكٍل فوري(.  إنَّ ُمســتودَعات البيانات ضخمٌة جداً وهي ميزة هائلة.  وأصبح من 
الرضوري «استخراج» البيانات الخاصة بالرشكة؛ من أجل «اكتشاف» املعلومات الجديدة واملفيدة 
لتحسني عمليات ومامرسات األعامل، ومن ثم ُمصطلَحْي التنقيب يف البيانات والتنقيب يف النص.  

ومــع تزايِد حجم البيانــات وأصنافها؛ ظهرت الحاجة إىل املزيِد مــن التخزين وقوة املعالجة.  
وعىل الرغم من أنَّ الرشكات الكبرية لديها الوســائل الالزمة ملعالجة هذه املشــكلة؛ فإنَّ الرشكات 
الصغــرية الحجم تحتاج إىل منــاذج أعامل أكرث قابليًة لإلدارة املالية.  وقــد أدَّت هذه الحاجة إىل 
هة نحو الخدمة والربامج والبنية التحتية كخدمة تحليل الخدمات.  وبالتايل؛  مناذج الخدمات املوجَّ
متكََّنت الرشكات الصغرية من الوصول إىل إمكانيات التحليالت حسب الحاجة، وتدفع فقط مقابل 

ما استخدموه، بدالً من االستثامر املايل يف موارد األجهزة والربامج الحاسوبية.  

ومنذ عام 2010م وحتى اآلن، ونحن نشهد نقلًة نوعيًة أخرى يف طريقة رَْصد البيانات واستخدامها.  

وبسبب انتشاِر استخدام اإلنرتنت عىل نطاٍق واسع؛  ظهرت وسائُل جديدة لتوليد البيانات مثل بطاقات 
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تعريف تــرددات الراديو [RFID]، وعدادات الطاقة الرقمية، وســجالت النقر عرب اإلنرتنت، واألجهزة 
ات املراقبة الصحية القابلة لالرتداء، ورمبا كان أكرثها أهميًة الشبكات االجتامعية  املنزلية الذكية، وُمعدَّ
والتــي أدَّت إىل ظهور بيانات غــري مهيكلة، هذه البيانات غنية باملحتــوى؛ ولكنها صعبة التحليل من 
ناحية الربمجيات واألجهزة عىل َحدٍّ ســواء.  ويف اآلونة األخرية؛ ظهر مصطلح البيانات الضخمة ليسلِّط 
يات التي جلبتها لنا هذه البيانات الجديدة.  وقد تمَّ تطويُر العديد من التحســينات  الضوء عىل التَحدِّ
يف كلٍّ من األجهزة )فعىل سبيل املثال: املعالجة املتوازية عىل نِطاق واسع مع الذاكرة الحسابية الكبرية 
Hadoop( والربمجيات/ الخوارزميات، مثل )جًدا ونظم الحوســبة متعددة املعالجات املتوازية للغاية

مع MapReduce وNoSQL( والتي تمَّ تطويرها للتغلُّب عىل تحديات البيانات الضخمة.

ومــن الصعب التنبؤ مبا ســوف يحدث خالل العقــد القادم يف مجال التحليــالت، وما املصطلحات 
الجديدة التي ســتظهر؛ لقد قلََّص الزمــُن الفجوة بني مناذج أنظمة املعلومات والتحليالت، وسيســتمر 
يف املســتقبل القريب رغم أنَّ التحليالت ليســت جديدًة؛ ولكن شعبيتها تزايدت بشكٍل ملحوظ مؤخرًا 
وبفضــل التزايــد الهائل يف البيانــات الضخمة؛ أصبحت طــرق جمع وتخزين هــذه البيانات، وأدوات 
الربمجيــات البديهية، والرؤى التي تعتمد عىل البيانات أكرث ســهولًة لرجال األعامل من أيِّ وقٍت مىض.  
لذلك، ويف خضم املنافسة العاملية، أصبحت الفرصة كبريًة التخاذ قرارات إدارية أفضل باستخدام البيانات 
والتحليــالت لزيادة اإليرادات مع خفــض التكاليف من خالل إخراج منتجات أفضل، وتحســني تجربة 
العمالء، واكتشــاف االحتيال قبل حدوثه، وتحسني تفاعل العمالء من خالل االستهداف واإلنتاج حسب 
طلــب العميل مع قوة التحليــالت والبيانات.  ويتزايد عدُد الرشكات التي تقوم حالياً بتدريب موظفيها 

عىل أدوات تحليل األعامل؛ من أجل تحقيق أكرث فعالية وكفاءة يف عمليات صنع القرارات اليومية.

ويركِّــز القســم التايل عىل إطار عمل ذكاء األعامل.  وعىل الرغم مــن أن معظم الناس يتفقون عىل أن 
ذكاء األعامل قد تطور إىل تحليالت وعلم البيانات؛ فإن العديد من املورِّدين والباحثني ال يزالون يستخدمون 
ى ذكاء األعامل.   هذا املصطلح.  لذلك يويل القســم 1-4 اهتامًما بهذا التاريخ من خالل الرتكيز عىل ما يُســمَّ

م التحليالت وسوف نستخدم ذلك كعالمة لتصنيف جميع املفاهيم ذات الصلة. وبعد القسم التايل، نقدِّ

أسئلة مراجعة على القسم 1-٣:

1- اذكر ثالثة من املصطلحات التي سبقت التحليالت.

ى نظم املعلومات اإلداريــة ونظام دعم القرار ونظم  2- ما الفرق األســايس بني النُّظُم التي تُســمَّ
املعلومات التنفيذية؟

3- هل تطوَّر نظاُم دعم القرار إىل ذكاء أعامل أو العكس؟
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1-4 إطار عمل ذكاء األعمال:

لقد تمَّ تنفيُذ مفاهيم دعم القرار الواردة يف القسمني 1-2 و1-3 بشكٍل تدريجي، تحت أسامء 

مختلفــة من ِقبل العديد من املورِّدين الذين قاموا بإنشــاء أدوات وأســاليب لدعم القرار.  وكام 

لُوِحظ يف القسم 1-3، ومع منوِّ النظم عىل نطاق املؤسسة؛ متكَّن املديرون من الوصول إىل تقارير 

ى  ســهلة االســتخدام متكِّنهم من اتخاذ القرارات برسعة.  وبدأت هذه األنظمة، التي كانت تُسمَّ

عموًمــا نظم املعلومــات التنفيذية EISs، تقدم تصوًرا إضافيًــا، وتنبيهات، وقدرات لقياس األداء.  

وبحلول عام 2006م؛ ظهرت املنتجات والخدمات التجارية الرئيسة تحت مصطلح ذكاء األعامل.

تعريفات ذكاء األعمال:

ذكاء األعــامل )BI( هو مصطلٌح شــامل يجمع بــني البنيات واألدوات وقواعــد البيانات واألدوات 

التحليليــة والتطبيقات واملنهجيــات.  ويتزايد عدُد الرشكات التي تقوم حاليــاً بتدريب موظفيها عىل 

أدوات تحليــل األعامل؛ من أجل تحقيق أكرث فعالية وكفاءة يف عمليات ُصنع القرارات اليومية وهناك 

نــوٌع من االرتباك حول ذكاء األعامل ناتج مــن موجة االختصارات والكلامت الطنانة املرتبطة به )عىل 

سبيل املثال: إدارة أداء األعامل [BPM](.  فالهدف الرئيس لذكاء األعامل؛ هو متكني الوصول التفاعيل 

ويف بعض األحيان بشكٍل فوري إىل البيانات، لتمكني معالجة البيانات، وإعطاء مديري األعامل واملحلِّلني 

القــدرة عىل إجراء التحليالت املناســبة.  ومن خالل تحليــل البيانات التاريخيــة والحالية، واملواقف، 

والعروض، يستطيع ُصناع القرار الحصول عىل رؤى قيِّمة متكِّنهم من اتخاذ قرارات أفضل وأكرث استنارة.  

وتستند عملية ذكاء األعامل إىل تحويل البيانات إىل معلومات، ثم إىل قرارات، وأخريًا إىل إجراءات.

لمحة تاريخية عن ذكاء األعمال:

لقد ِصيَغ مصطلُح ذكاء األعامل من ِقبل مجموعة Gartner يف منتصف التســعينيات ومع ذلك، 

وكام يشرُي التاريخ يف القسم السابق؛ فإنَّ هذا املفهوم أقدم من ذلك بكثري، وله جذوره يف نظم تقارير 

MIS يف السبعينيات.  وخالل تلك الفرتة؛ كانت نظم التقارير ثابتة، وكانت ثنائية األبعاد، ومل تكن لديها 

قدرات تحليلية.  ويف أوائل الثامنينيات؛ ظهر مفهوم نظم املعلومات التنفيذية EISs، وقد وســع هذا 

متها  املفهوم الدعم املحوســب لدى كبار املديرين واملديرين التنفيذيني.  ومن بني اإلمكانات التي قدَّ

التقارير الديناميكية املتعددة األبعاد )املخصصة أو حسب الطلب( التنبؤ وتحليل االتجاهات، وتحليل 

التفاصيــل، والوصول إىل الحالة، وعوامل النجــاح الحرجة.  وقد ظهرت هذه امليزات يف العرشات من 
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املنتجات التجارية حتى منتصف التســعينيات، ثم ظهرت نفس القدرات وبعض اإلمكانات الجديدة 

تحت اســم ذكاء األعــامل.  والیوم؛ یحتــوي ذكاء األعامل الجيد القائم عىل أســاس نظام املعلومات 

املؤسسیة علی جمیع املعلومات التي یحتاجھا املسؤولون التنفیذیون يف مجال املعلومات.  لذلك، تم 

تحويل املفهــوم األصيل لنظام املعلومات التنفيذي EIS إىل ذكاء األعامل.  وبحلول عام 2005؛ بدأت 

ح الشكل  أنظمة ذكاء األعامل لتشمل قدرات الذكاء االصطناعي بجانب قدرات تحليلية قوية.  ويُوضِّ

1-9 مختلف األدوات واألســاليب التي ميكن إدراجها يف نظام ذكاء األعامل، ويوضح كذلك تطور ذكاء 

األعامل، وتبني األدوات املعروضة يف الشــكل قــدرات ذكاء األعامل وتتوفر هذه القدرات يف منتجات 

ذكاء األعامل األكرث تطوًرا.  وبعضها اآلخر متخصص يف بعض منها فقط.

بنية ذكاء األعمال:

تتكوَّن بنية نظام ذكاء األعامل من أربعِة مكوِّنات رئيسة هي:  

1- مستودعات البيانات مع بيانات مصدرها.

2- تحليــالت األعــامل، وهــي مجموعــة أدوات معالجة وتنقيــب وتحليل البيانــات املوجودة 

يف مستودعات البيانات.

3- نظام إدارة األعامل ملراقبة وتحليل األداء.

(Bi) شكل 1-٩: تطور ذكاء األعامل
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4- واجهة مستخدم )عىل سبيل املثال: لوحة املعلومات(.  

ويوضح الشكل 1-10 العالقة بني هذه املكونات.

أصول ومحركات ذكاء األعمال:

من أين أتت الطرق الحديثة ملســتودع البيانات وذكاء األعامل؟  وما هي جذورها؟ وكيف تؤثر 

تلك الجذور عىل الطريقة التي تدير بها املنظامت هذه املبادرات اليوم؟  إن االستثامرات الحالية يف 

تقنية املعلومات تخضع ملزيٍد من التدقيق من حيث تأثريها عىل خط األساس واحتامليتها.  وينطبق 

اليشء نفسه عىل مستودعات البيانات وتطبيقات ذكاء األعامل التي تجعل هذه املبادرات ممكنة.

وتضطر املنظامت إىل اســتيعاب بياناتها وفهمها وتســخريها لدعم القرارات لتحسني العمليات 

التجارية.  فالقوانني والتنظيامت )مثل: قانون ساربينز - أوكسيل لعام 2002( تتطلب اآلن من سري 

األعامل توثيق عملياتهم التجاريــة والتوقيع عىل قانونية املعلومات التي يعتمدون عليها وتقديم 

تقرير إىل حاميل األسهم.  وعالوًة عىل ذلك؛ أصبحت أوقات دورة األعامل مضغوطًة للغاية وأرسع 

وأكرث استنارًة وأصبحت هناك حاجة التخاذ قرار أفضل، وبالتايل، زاد احتياُج املديرين إىل املعلومات 

الصحيحة يف الوقت املناسب ويف املكان املناسب.  وهذا هو شعار النهج الحديث لذكاء األعامل.

ويجــب عــىل املنظامت أن تعمل بــذكاء مع االهتــامم البالغ بإدارة مبــادرات ذكاء األعامل 

التــي تَُعدُّ جانبًا رضوريًا من جوانب األعامل.  وليس مثريًا للدهشــة أن تنارص املنظامت بشــكٍل 

متزايــد ذكاء األعامل يف تجســيدها الجديد كتحليالت.  وتعرض حالــة عملية 1-1 أحد تطبيقات 

source: based on w.eckerson smart companies in the 21st century the secrets of creating. successful 
business intelligent sollutions. the data warehousing inistilute.seattle . wa.2003..p.32.iiiuslration 5

شكل 1-10: بنية عالية املستوى لذكاء األعامل 
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ذكاء األعامل الذي ســاعد العديد من رشكات الطــريان، وكذلك بالطبع، الرشكات التي تقدم هذه 

الخدمات لرشكات الطريان.  

حالة عملية 1-1

رشكة Sabre تساعد عمالءها من خالل لوحات املعلومات والتحليالت

تَُعــدُّ Sabre واحــدًة من الــرشكات العاملية الرائدة يف صناعة الرحالت الســياحية.  

وتقــوم الرشكــة بتوفــري الخدمات لألشــخاص والــرشكات.  وهــي تخدُم املســافرين 

ووكالء الســفر والــرشكات ومــورِّدي خدمــة الســفر من خــالل أربع رشكات رئيســة 

 ،Sabre Airline Solutionsو  ،Sabre Travel Networkو  ،Travelocity هــي:  

و Sabre Hospitality Solutions.  وتشــكِّل البيئة االقتصادية العاملية املتقلبة الحالية 

تحديات تنافســية كبــرية لصناعة الطــريان.  وللُمّيض قُدًما يف املنافســة، اعرتفت رشكة 

Sabre Airline Solutions بــأن املديرين التنفيذيــني يف رشكات الطريان يحتاجون إىل 

أدوات ُمحّسنة إلدارة قراراتهم التجارية والتخلُّص من اإلجراءات التقليدية واليدوية التي 

تســتغرق وقتًا طوياًل لجمع املعلومات املالية وغريها من املعلومات الالزمة للمبادرات 

القابلة للتطبيق.  وهذا يتيح دعم القرار يف الوقت املناســب لرشكات الطريان يف جميع 

أنحاء العــامل لتحقيق أقىص قدٍر من العائدات عىل املعلومــات من خالل أفكار قيادية 

وذكاء قابل للتطبيق، وقيمة للعمالء من البيانات املتنامية.

 )ETDW( بتطويــر مســتودع بيانات ســفريات املؤسســة Sabre قامــت رشكــة

باســتخدام ترياداتا لالحتفاظ ببيانات الحجوزات الهائلة.  ويتمُّ تحديث مستودع بيانات 

سفريات املؤسسة بشــكٍل فوري تقريبًا بدفعات تعمل كل 15 دقيقة، ولجمع البيانات 

من جميع األعامل التابعة لرشكة Sabre.  وتســتخدم Sabre مستودع بيانات سفريات 

املؤسسة إلنشاء لوحات املعلومات التنفيذية التي توفر رؤى تنفيذية لحظية باستخدام 

  .Oracle Goldengatو Oracle Data Integrator ذكاء األعامل مع Cognos منصــة

وتوفر لوحات املعلومات التنفيذية للمديرين وُصناع القرار رفيعي املستوى من رشكات 

الطريان والعمالء حاًل آليًّا ســهل االســتخدام يجمع بني مقاييس األداء الحساسة بطريقة 

موجــزة وتقديم نظــرة ثاقبة رسيعة بدرجة 360 عن صحة رشكــة الطريان.  ويف إحدى 

رشكات الطــريان، توفر لوحات املعلومات التنفيذية لرشكــة Sabre لإلدارة العليا صورًة 

يوميــًة ولحظية ملؤرشات األداء الرئيســة يف تطبيٍق واحد تحل محــل العملية التي يتم 

إجراؤها مرًة واحدًة يف األســبوع والتي تســتغرق 8 ســاعات لتوليد التقرير نفسه من 



الفصل األول

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري ٥0

مصــادر البيانــات املختلفة.  إن اســتخدام اللوحات ال يقترص عــىل العمالء الخارجيني 

بل تستخدمها Sabre أيضاً لتقييمها لألداء التشغييل الداخيل.

وتســاعد لوحات املعلومــات عمالء Sabre عىل الفهم الواضــح للبيانات من خالل 

ن قدراٍت تفاعلية، يستبدل العروض التقدميية املسطحة  شاشات العرض املرئية التي تتضمَّ

ويســمح مبراجعة أكرث تركيزًا للبيانات بأقل جهد ووقت.  هذا يُســهِّل حوار الفريق من 

خالل إتاحة البيانات/ املقاييس املتعلقة بأداء املبيعات للعديد من املســتفيدين، مبا يف 

ذلــك التذاكر، واملقاعد املباعة والطريان، واألداء التشــغييل مبا يف ذلك البيانات املتعلقة 

بحركة الطريان والتتبُّع، وحجوزات العمالء، واملخازن، واإليرادات عرب توزيع رشكة طريان 

متعددة القنوات.  وتوفر أنظمة لوحة املعلومات البنية التحتية القابلة للتوســع، ودعم 

واجهة املستخدم الرسومية، وتكامل البيانات، والتجميع الذي مُيكِّن املديرين التنفيذيني 

يف رشكات الطــريان من أن يكونوا أكرث إيجابيًة يف اتخاذ إجراءات تؤدي إىل آثار إيجابية 

عىل الصحة العامة لرشكات الطريان التابعة لهم.

وباســتخدام ETDW الخــاص بها، تســتطيع Sabre كذلك تطويــر حلول تحليلية 

وإعــداد تقارير أخرى تســتنُد إىل الويب، والتي تتيح الحصول عــىل البيانات من أجل 

الحصــول عىل رؤى العمــالء من خالل تحليل امللفات الشــخصية للعمــالء وتفاعالت 

مبيعاتهم من أجل حساب قيمة العمالء.  وهذا يتيح تقسيامً أفضل للعمالء وإحصاءات 

للخدمات ذات القيمة املضافة.

أسئلة للمناقشة:

1- ما هي التقارير التقليدية؟  وكيف يتمُّ استخدامها يف املنظمة؟

2- کیف یمکن استخدام التحلیالت لتحویل التقاریر التقلیدیة؟

3- كيف ميكُن للتقارير التفاعلية أن تساعد الرشكات يف ُصْنع القرار؟

ما الذي الذي ميكننا أن نتعلمه من هذه الحالة العملية؟

ح هذه الحالة العملية أن املنظامت التي استخدمت تقاريرها يف وقٍت سابق فقط  تُوضِّ

لتتبــع أعاملها الداخلية وتلبية متطلبات التوافق التــي وضعتها الحكومة تتجه اآلن نحو 

توليد معلومات ذكية قابلة للتطبيق من بيانات معامالتها التجارية.  وقد أصبحت التقاريُر 

أكرث اتســاًعا؛ إذ تحاول املنظامت اآلن تحليل بيانات املعامالت املؤرشفة؛ لفهم التوجهات 

واألمناط الخفية الكامنة التي متكِّنها من اتخاذ قرارات أفضل من خالل اكتساب رؤى حول 
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املجاالت التي تنطوي عىل مشكالت وحلها ملتابعة فرص السوق الحالية واملستقبلية.  وقد 

تطورت التقارير إىل تقارير تفاعلية عرب اإلنرتنت، وهو ما ميكِّن املســتخدمني من الحصول 

عىل بيانات رسيعة وإنشــائها، مبســاعدة أدوات التصوير التي لديها القدرة عىل االتصال 

بقاعدة البيانات؛ مام يوفر إمكانيات التعمق يف البيانات امللخَّصة.

Source: Teradata.com, “Sabre Airline Solutions,” Terry, D. )2011(, “Sabre Streamlines 

Decision Making,” http://www.Teradatamagazine.com/v11n04/Features/Sabre-

Streamlines-Decision-Making/)Accessed July 2016(.

استعمال الوسائط المتعددة في ذكاء األعمال:

ن شــبكة جامعة ترياداتا TUN مقاطع الفيديــو )عىل ِغرار الربنامج التلفزيوين CSI(؛ لتوضيح  تتضمَّ

مفاهيــم التحليــالت يف مختلف الصناعــات.  ويُطلَق عليها اســم «مقاطع فيديو تقيصِّ ســيناريوهات 

د الفصل الدرايس ببعض األســئلة للمناقشــة.   األعامل BSI».  وهي ليســت ملجرد التســلية؛ ولكنها تزوِّ

http://www.teradatauniversitynetwork.com/ إىل:  االنتقــال  يُرَجــى  للمبتدئــني،  وبالنســبة 

www.youtube.com/ أو   Library/Items/BSI-�e-Case-of-the-Misconnecting-Passengers

watch?v=NXEL5F4_aKA ومشــاهدة الفيديو الذي يظهر عىل يوتيــوب.  وعليك أن تفرتض قيامك 

ح أن يفقد  بــدور مركــز خدمة العمالء املهنية.  وقد بــدأت الرحلة القادمة يف وقٍت متأخــر، ومن املرجَّ

العديد من الركاب رحالتهم.  وهناك مقاعُد يف رحلة مغادرة واحدة ميكن أن تستوعب اثنني من الركاب 

األربعــة.  فأيُّ من الركاب يجب أن تُعطَى إليه األولويــة؟  ويتمُّ إعطاؤك معلومات حول مالمح العمالء 

والعالقات برشكة الطريان.  وهنا قد تتغرُي قراراتك عندما تتعلم املزيد عن ملفات التعريف لهؤالء العمالء.

شــاهد الفيديو وأوقفه كلــام لزم األمر، وأجب عن األســئلة التي ينبغي أن يُعطَــى فيها األولوية 

للمستفيدين.  ثم استأنِف مشاهدة الفيديو؛ للحصول عىل مزيٍد من املعلومات.  وبعد اكتامل الفيديو، 

دة يف:  ميكنك مشاهدة الرشائح املتعلقة بهذا الفيديو وكيف تمَّ إعداد التحليل عىل رشيحة ُمحدَّ

www.slideshare.net/teradata/bsi-how-we-did-it-the-case-of-the-misconnecting-passengers.

وتوفِّر هذه الرحلة املتعددة الوســائط مثاالً عىل كيفية مســاعدة املعلومات اإلضافية املتاحة 

من خالل مرشوع مستودع البيانات DW يف ُصنع القرار.

عــىل الرغم من أن البعض يســاوي بني نظــام دعم القرار وذكاء األعــامل؛ فإنَّ هذه األنظمة 

ليســت يف الوقت الحارض متساويًة.  املثري لالهتامم أن نالحظ أن بعض الناس يعتقدون أن نظام 

دعــم القرار DSS هو جزٌء من ذكاء األعامل وإحــدى أدواتها التحليلية.  ويعتقد آخرون أنَّ ذكاء 
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األعــامل هو حالة خاصة من أنظمة دعم القــرار التي تتناول يف الغالب إعداد التقارير والتواصل 

والتعاون )شــكل من أشــكال أنظمة دعم القــرار املوجهة بالبيانات(.  و�َّة تفســري آخر قال به 

)Watson، 2005( هــو أن ذكاء األعــامل ما هو إال نتيجة لتطوُّر مســتمر، وعىل هذا النحو؛ فإن 

نظــام دعم القرار هــو أحد عنارص ذكاء األعــامل األصلية.  وعالوًة عىل ذلــك، وكام هو ُمبنيَّ يف 

القسم التايل وما بعده؛ نجد أنه ويف العديد من الدوائر، تم دمُج ذكاء األعامل من خالل تحليالت 

مصطلحات جديدة أو علم البيانات.

معالجة العمليات مقابل المعالجة التحليلية:

لتوضيح الخصائص الرئيســة لذكاء األعامل؛ سنقوم أواًل ببيان أن ذكاء األعامل ال يَُعدُّ معالجًة 

للمعامــالت.  إننا جميًعا عىل دراية بأنظمة املعلومات التي تدعم معامالتنا، مثل أجهزة الرصاف 

اآليل، والودائــع املرصفية، وفحص النقود يف متجر البقالة، وما شــابهها.  وتشــارك أنظمة معالجة 

العمليــات هــذه باســتمرار يف التعامل مــع التحديثات فيام ميكن أن نســميه قواعــد البيانات 

التشــغيلية.  فعىل ســبيل املثال: يف عملية الســحب من أجهزة الــرصاف اآليل، نكون بحاجٍة إىل 

ح أن  تقليل رصيدنا املرصيف وفقاً لذلك؛ يف حني أنَّ اإليداع البنيك يضيف إىل الحساب.  ومن املرجَّ

تظهر مشرتيات متجر البقالة يف حساب املتجر من خالل إجاميل املبيعات لهذا اليوم، وينبغي أن 

تعكس تخفيضاً مناســباً يف املخزون من األصناف التي اشــرتيناها وهكذا.  وتعالج أنظمة معالجة 

العمليات الفورية هذه )OLTP( نشــاط الرشكة املعتاد واملســتمر.  وعىل النقيض من ذلك؛ فإن 

مستودع البيانات يكون عادًة نظاًما متميزًا يوفِّر التخزين للبيانات التي سيتم استخدامها للتحليل.  

والقصد من هذا التحليل؛ هو إعطاء اإلدارة القدرة عىل تنظيف البيانات للحصول عىل معلومات 

عــن األعامل، وميكن اســتخدامها لتوفري الدعم التكتييك أو التنفيذي للقــرار؛ إذ مُيِكن للمديرين 

م تعريًفا أكرث  املبارشين، عىل ســبيل املثال، اتخاذ قرارات أرسع و/أو أكرث اســتنارة.  وســوف نقدِّ

تقنيًة ملســتودع البيانات يف الفصل الثاين، ولكن يكفي أن نقول بأن مســتودعات البيانات تهدف 

  .)OLAP( إىل العمــل مع البيانات املعلوماتية املُســتَخَدمة يف نظم املعالجــة التحليلية الفورية

ويتمُّ تخزين معظم البيانات التشــغيلية يف نظم تخطيط موارد املؤسســة )ERP( ويف أشــقائها 

التكميليني، مثل إدارة سلســلة التوريد )SCM( أو نظــام إدارة العمالء )CRM( املخزَّنة يف نظام 

معالجة العمليات الفورية OLTP، وهو نوٌع من معالجة الحاســوب حيث يســتجيب الحاسوب 

فوًرا لطلبات املســتخدمني.  ويَُعدُّ كلُّ طلب معاملًة، وهو ســجٌل محوسب لحدٍث منفصل، مثل 

اســتالم املخزون أوامر العميل.  وبعبــارٍة أخرى؛ تطلب املعاملة مجموعــًة من اثنني أو أكرث من 

تحديثات قاعدة البيانات التي يجب أن تكتمل بطريقة كلِّ يشء أو ال يشء.
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ااًل ملعالجة العمليات يجعله غري فعال بالنسبة  إن التصميَم الذي يجعل نظام OLTP هذا فعَّ

للتقارير واالســتعالمات والتحليالت الخاصة باملستخِدم النهايئ.  ويف الثامنينيات، أشار العديُد من 

املســتخدمني من رجال األعامل إىل إطاراتهم الرئيسة عىل أنها «ثقوب سوداء» ألن كلَّ املعلومات 

دخلــت إليهــا، ولكن مل يرجع أيٌّ منهم عىل اإلطالق.  ويجــب أن يربمج موظفو تقنية املعلومات 

جميــع طلبات تقديم التقارير، يف حني أنه ميكن إصدار التقارير «املســبقة أو األكرث اســتخداماً» 

وحدها عىل أســاس مجدول، إن االستعالم الفوري املخصص مستحيل تقريبًا.  وعىل الرغم من أن 

نظــم تخطيط موارد املؤسســات القامئة عىل العميل/ الخادم يف التســعينيات كانت أكرث مالءمًة 

إلعداد التقارير؛ فإنها ما زالت بعيدة كلَّ البعد عن االستخدام املرغوب فيه من ِقبل املستخدمني 

النهائيني وغري التقنيني ألمور مثل إعداد التقارير التشغيلية والتحليل التفاعيل وما إىل ذلك.  ولحلِّ 

هذه القضايا؛ تمَّ إنشاء مفاهيم مستودع البيانات وذكاء األعامل.

م صورًة متامســكًة  وتحتــوي مســتودعات البيانات عىل مجموعٍة واســعٍة من البيانات التي تقدِّ

ألوضاع األعامل يف وقٍت واحد.  وكانت الفكرة هي إنشاء بنية تحتية لقاعدة البيانات التي كانت دامئًا 

ــن جميع املعلومات من أنظمة OLTP، مبا يف ذلــك البيانات التاريخية،  عىل شــبكة اإلنرتنت وتتضمَّ

الة لالستفســار والتحليل ودعــم القرار.  إنَّ فصل  ولكــن أُِعيــد ترتيبها وتنظيمها بطريقة رسيعة وفعَّ

OLTP عن التحليل ودعم القرار متكِّن من االستفادة من ذكاء األعامل وهو ما وصفناه يف وقٍت سابق.

التخطيط المناسب والتوافق مع إستراتيجية األعمال:

أوالً وقبل كلِّ يشء، يجب أن تكون األســباب األساسية لالستثامر يف ذكاء األعامل متوافقًة مع 

إســرتاتيجية أعامل الرشكة.  إنَّ ذكاء األعامل ليس مجرد مامرسة تقنية لقسم نظم املعلومات؛ بل 

يجب أن يكون وســيلًة لتغيري الطريقة التي تقوم بها الرشكة التجارية من خالل تحسني عملياتها 

التجارية وتحويل عمليات ُصنع القرار؛ لتكون قامئًة إىل َحدٍّ كبري عىل البيانات.  ويشري العديُد من 

استشــاريي ومامريس ذكاء األعامل الذين يشاركون يف مبادرات ذكاء األعامل الناجحة إىل أن إطار 

التخطيط هو رشٌط مسبٌق رضوري.  يقوم أحد إطارات العمل الذي تم تطويره بواسطة مجموعة 

جارتــرن )Gartner )2004 بتحليل وتخطيط وتنفيذ مكونات األعامل واملنظمة والوظائف والبنية 

التحتيــة.  وعىل مســتوى األعامل واملســتويات التنظيمية؛ يجب تحديُد األهداف اإلســرتاتيجية 

والتشــغيلية مع مراعــاة املهارات التنظيمية املتاحة لتحقيق تلــك األهداف.  ويجب عىل اإلدارة 

العليا أن تنظر يف قضايا الثقافة التنظيمية التي تحيط مببادرات ذكاء األعامل وحفز تلك املبادرات 

واإلجراءات املتعلقة مبشاركة أفضل مامرسات ذكاء األعامل املتبعة يف اإلدارة العليا داخل الرشكة، 

مــع َوْضع الخطط الالزمة إلعــداد املنظمة من أجل التغيري.  ومن بــني الخطوات األوىل يف هذه 
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العملية تقييم تنظيــم نظام املعلومات ومجموعات مهارات الفئات املحتملة من املســتخدمني، 

ومــا إذا كانت الثقافة قابلًة للتغيري.  ومن خالل هــذا التقييم، وعىل افرتاض وجود مربر/ رضورة 

للُمِيض قُُدًما، ميكن للرشكة إعداد خطة عمل مفصلة.  و�َّة مســألة حاســمة أخرى لنجاح تنفيذ 

نظم املعلومات وهي َدْمج العديد من مشــاريع ذكاء األعامل )حيث تستخدم معظم املؤسسات 

العديد من مشــاريع ذكاء األعامل( فيام بينها من جانب ومع أنظمة تقنية املعلومات األخرى يف 

املنظمة ورشكائها التجاريني من جانٍب آخر.

من الحكمة البدُء يف استخدام ذكاء األعامل وإنشاء مركز كفاءة ذكاء األعامل إذا كانت إسرتاتيجية 

الرشكة تتامىش بشــكٍل صحيح مع أسباب مبادرات مستودعات البيانات وذكاء األعامل، وإذا كان نظام 

املعلومات قادًرا أو بإمكانه القيام بدوره يف مثل هذا املرشوع، وإذا كان مجتمع املستخدمني املستهَدف 

:)Gartner، 2004( موجوداً ولديه الدافعية؛ حينها بإمكان املركز أن يقدم الخدمات التالية

ح كيف يرتبط ذكاء األعامل باإلسرتاتيجية وتنفيذ اإلسرتاتيجية. - ميِكن للمركز أن يُوضِّ

- ميِكن أن يعمل املركُز عىل تشجيع التفاعل بني مجتمعات مستخدمي األعامل املحتملني وتنظيم نظم املعلومات.

- ميِكن للمركز أن يعمل كمستودع وُموزِّع ألفضل مامرسات ذكاء األعامل بني مختلف خطوط األعامل.

- ميِكن للمركز تأسيُس معايري للتميُّز يف مامرسات ذكاء األعامل وتشجيعها من خالل الرشكة.

- ميِكن أن تتعلَّم منظامت نظم املعلومات الكثري من خالل التفاعل مع مجتمعات املســتخدمني، 

مثل املعرفة حول مجموعة متنوعة من األدوات التحليلية املطلوبة.

- ميكِّن مســتخدمي األعامل التجارية ومنظامت نظم املعلومات من فهٍم أفضل للسبب الذي يستوجب 

أن تكون ِمنصة مستودع البيانات مرنًة مبا فيه الكفاية لتوفري متطلبات العمل املتغرية.

- ميِكن أن تساعد حاميل األسهم املهمني، مثل املديرين التنفيذيني رفيعي املستوى؛ عىل فهم كيف 

. ميِكن أن يلعب ذكاُء األعامل دوًرا مهامًّ

ومن عنارص ذكاء األعامل األخرى الناجحة قدرته عىل توفري بيئة فاعلة سنعرضها فيام ييل:

ذكاء األعمال الفوري وعند الطلب أصبح متاحاً:

لقــد تزايدت الحاجُة إىل الوصول الفوري إىل املعلومات املشــتتة بنــاًء عىل الطلب من أجل 

ســد الفجوة بني البيانات التشغيلية واألهداف اإلســرتاتيجية، وهو األمر الذي أصبح أكرث إلحاًحا.  

ى تطبيقات ذكاء األعامل الفورية.  ومن شأن إدخال  ونتيجًة لذلك؛ ظهرت فئٌة من املنتجات تُسمَّ

تقنيــات جديــدة لتوليد البيانات، مثل تقنية RFID وغريها من أجهزة االستشــعار، أن يؤدي إىل 
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ترسيع هذا النموِّ وتلبية الحاجة إىل ذكاء األعامل بشــكٍل فوري.  وتســتخدم أنظمة ذكاء األعامل 

التقليديــة قــدًرا كبريًا من البيانــات الثابتة التي تمَّ اســتخراجها وتنقيتها وتنزيلها إىل مســتودع 

البيانــات إلنتاج التقارير والتحليالت.  ومع ذلك؛ فإن الحاجة ليســت مجــرد إعداد التقرير؛ ألن 

املستخدمني يحتاجون إىل مراقبة األعامل، وتحليل األداء، وفهم ملاذا تحدث األمور.  وهذا ميِكن أن 

يساِعد املستخدمني، الذين يحتاجون أن يعرفوا )تقريبًا بشكل فوري( معلومات عن التغيريات يف 

البيانات أو توفُّر التقارير ذات الصلة، والتنبيهات، واإلخطار بشــأن األحداث واالتجاهات الناشئة 

يف تطبيقــات وســائل التواصل االجتامعــي.  وباإلضافة إىل ذلك؛ ميِكن برمجــة تطبيقات األعامل 

للعمل عىل ما تكتشفه أنظمة ذكاء األعامل هذه يف الوقت املناسب.  علی سبیل املثال: قد یقوم 

)SCM( بتقدیــم طلٍب تلقايئ؛ للحصــول علی املزید من «األدوات» عندمــا یکون املخزون أقلَّ 

مــن َحدٍّ معین أو حينام يقوم نظام خدمة العمالء بتنبيــه ممثل خدمة العمالء وموظف مراقبة 

االئتامن للتحقق من عملية عرب اإلنرتنت قيمتها تجاوزت 10000 دوالر.

من الطرق التي يســتخدمها ذكاء األعامل لتوفري البيانات يف الوقت املناسب منوذج مستودع 

البيانات الذي تســتخدمه أنظمة ذكاء األعــامل التقليدية.  ويف هذه الحالة؛ توفِّر املنتجات التي 

مهــا مــورِّدو منصة ذكاء األعامل املبتكرة حاًل موجًها بالخدمة وبشــكل فوري تقريبًا، والذي  يقدِّ

يقوم بتعبئة مستودع البيانات )DW( بشكٍل أرسع مام يقوم به التحديث الدوري التقليدي من 

 )BAM( ى بإدارة نشاط األعامل اســتخراج/ نقل/ تنزيل )انظر الفصل 3(.  الطريقة الثانية تُسمَّ

فيتــمُّ اســتخدامه من ِقبل مورِّدي BAM و/أو مورِّدي وســطاء BAM مًعــا )مثل: Savvion أو 

برنامج Iteration أو Vitria أو webMethods أو Quantive أو Tibco أو Vineyard(.  وهو 

يتجاوز مســتودع البيانات متاًما ويســتخدم خدمات الويب أو غريها من وسائل الرَّصد الكتشاف 

األحــداث التجارية الرئيســة.  وميكن َوْضع أجهزة مراقبة الربنامــج )أو وكالء الذكاء( عىل خادم 

منفصل يف الشــبكة أو يف قواعد بيانات تطبيقات العمليات نفسها، وميكنهم استخدام األساليب 

القامئة عىل العمليات؛ من أجل قياس العمليات التشغيلية بشكٍل استباقي وبذكاء.

تطوير أو حيازة أنظمة ذكاء األعمال:

م اليوم العديــُد من املورِّديــن أدواٍت متنوعًة البعض منها مربمٌج بشــكٍل كامٍل ويُطلَق  يقــدِّ

عليها Shells، وكلُّ ما يجُب عىل املستخِدم فعله هو إدخال األرقام الخاصة به، وميكن رشاء هذه 

األدوات أو تأجريها.  وللحصول عىل قامئة باملنتجات والعروض التوضيحية واملزيد من املعلومات 

عــن املنتجــات الحالية، انظر أدلة املنتج عىل موقع معهد مســتودعات البيانات tdwi.org.  وما 

عليك إال أن تقوم بتسجيل املستخِدم مجانًا.  ويتمُّ إنشاء جميع تطبيقات ذكاء األعامل تقريبًا مع 
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shells والتي يوفرها املورِّدون أنفســهم الذين يقومون بإنشاء حلٍّ مخصص للعميل أو العمل مع 

مورِّد آخر يستعني مبصادر خارجية.  إنَّ املشكلة التي تواجهها الرشكات هي اختيار البديل:  الرشاء 

أو اإليجــار أو اإلنشــاء.  ولكلٍّ من هــذه البدائل ِعدة خيارات، ومن بني املعايري الرئيســة التخاذ 

القرار؛ هو التحليل وتحليل التكلفة واملنافع.

الضبط وتحليل التكاليف والمنافع:

مع زيادة عدد تطبيقات ذكاء األعامل املحتملة؛ تنشــأ الحاجة إىل ضبطها وتحديد أولوياتها.  

وهذه ليســت مهمة سهلة بســبب العدد الكبري من الفوائد غري املبارشة؛ إذ يجُب تحديد الفوائد 

املبــارشة وغري املبارشة.  وبطبيعة الحــال؛ فإنَّ ذلك يحدث عندما تكون معرفة تطبيقات مختلفة 

يف املنظامت األخرى ودراســات الحالة مفيدة للغاية.  عىل ســبيل املثال: يوفر معهد مستودعات 

البيانات )tdwi.org( ثروة من املعلومات عن املنتجات والتطبيقات والتطبيقات املبتكرة.  وميكن 

أن تكون هذه املعلومات مفيدًة يف تقدير الفوائد املبارشة وغري املبارشة.

أمن وحماية الخصوصية:

هذه مسألٌة مهمٌة للغاية يف تطوير أيِّ نظام محوسب، وخاصًة ذكاء األعامل الذي يحتوي عىل 

البيانات التي قد يكون لها قيمة إسرتاتيجية.  وكذلك يجُب حامية خصوصية املوظفني والعمالء.

تكامل األنظمة والتطبيقات:

باســتثناء بعض التطبيقــات الصغرية؛ يجب تكامل جميع تطبيقــات ذكاء األعامل مع أنظمة 

أخرى، مثل: قواعد البيانات، واألنظمة القدمية، ونظم املؤسســة )خاصًة ERP وCRM( والتجارة 

اإللكرتونيــة )البيع والرشاء(؛ بل وأكرث من ذلــك.  وباإلضافة إىل ذلك؛ فإن تطبيقات ذكاء األعامل 

ترتبط عادًة باإلنرتنت ويف أحيان كثرية بنظم معلومات رشكاء األعامل.

وعــالوًة عــىل ذلك؛ تحتــاج أدوات ذكاء األعامل أحيانًا إىل التكامل والدعــم فيام بينها.  وقد 

دفعت الحاجة إىل التكامل مورِّدي الربامج إىل إضافة قدراتهم باستمرار إىل منتجاتهم.  إن العمالء 

الذين يشرتون حزمة الربمجيات املتكاملة يتعاملون مع مورٍِّد واحٍد فقط وال يحتاجون إىل التعامل 

مع أنظمة أخرى.  ولكنهم قد يفقدون َميْزة إنشاء نظم تتألف من مكوِّنات «من ساللة أفضل».

أسئلة مراجعة على القسم 4-1:

1- عرِّف ذكاء األعامل.
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2- اذكر مع الرشح املكونات الرئيسة لذكاء األعامل.

.OLTP 3- عرِّف

.OLAP 4- عرِّف

.Gartner 5- اذكر بعض مجاالت التنفيذ التي تناولها تقرير

6- اذكر بعض عوامل النجاح األخرى لذكاء األعامل.

1-٥ نظرة عامة على التحليالت:

نات الفردیة الســابقة لتقنیات دعم القرار  لقــد حلَّت کلمــة التحليالت إىل َحدٍّ كبري محل املکوِّ

املحوســبة التــي کانت متوفرًة تحت تســميات مختلفة يف املــايض.  ويف الواقع؛ فــإن العديد من 

املامرسني واألكادمييني اآلن يستخدمون كلمة التحليالت بداًل من ذكاء األعامل.  وعىل الرغم من أن 

العديد من املؤلفني واالستشــاريني عرَّفوها بشــكٍل مختلف قليالً؛ فقد يُنظر إىل التحليالت عىل أنها 

عملية َوْضع قرارات قابلة للتطبيق أو توصيات التخاذ إجراءات بناًء عىل رؤى متولدة من البيانات 

التاريخية.  ووفقاً ملعهد بحوث العمليات وعلوم اإلدارة )INFORMS(؛ فإنَّ التحليالت متثل مزيجاً 

من تقنيات الحاسوب، وتقنيات علم اإلدارة، واإلحصاءات لحلِّ مشكالت حقيقية.  وبطبيعة الحال؛ 

فقد اقرتحت منظامت أخرى كثرية تفســرياتها ودوافعها للتحليالت.  فعىل سبيل املثال: اقرتح معهد 

دة من النظم الحاسوبية وتوفر هذه التقارير  SAS �انية مستويات من التحليالت تبدأ بتقارير موحَّ

صة بتفاصيل  وصفاً ملا يحدث داخل املنظمة، وقد مكَّنتنا التقنيات اإلضافية من إنشاء تقارير ُمخصَّ

ر التايل يف إعداد التقارير إىل طلبات البحث من نوع املعالجة التحليلية الفورية  أكرث.  ويعود التطوُّ

التي تسمح للمستخِدم باالستكشاف بشكٍل أعمق وتحديد مصادر معينة للمشكالت أو الفرص.  

التقنيات املتاحة اليوم لديها القدرة عىل إصدار تنبيهات لصناع القرار حينام يسوء األداء عىل 

ســبيل املثال، وقد تكون هذه التنبيهات للمســتهلك فيام يتعلق بالطقس أو قضايا أخرى.  ولكن 

ميكن عىل ِغرار ذلك إنشاء التنبيهات يف سياق إعدادات معينة عندما تكون املبيعات أعىل أو أقل 

من مســتوى معني خالل فــرتة زمنية معينة أو عندما يكون املخــزون ملنتج معني منخفضاً.  وكلُّ 

هذه التطبيقات تكون ممكنًة من خالل تحليل البيانات التي يتمُّ جمعها من ِقبل منظمٍة ما، وقد 

يســتلزُم هذا التحليل تحليالً إحصائياً لفهم األمناط بشــكٍل أفضل.  وميكن بعد ذلك اتخاذ خطوة 

أخرى لتطوير التنبؤات أو مناذج للتنبؤ بكيفية استجابة العمالء لحملة تسويقية معينة أو عروض 

خدمات/ منتجات مســتمرة.  وعندما تكون لــدى املنظمة رؤية جيدة ملا يحدث وما قد يحدث، 

ميكنها أيضاً أن تســتخدم أساليب أخرى إلصدار أفضل القرارات يف ظل الظروف القامئة.  وتُصنَّف 
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م  عىل �انية مستويات للتحليالت وملزيٍد من التفاصيل باإلمكان النظر يف العرض التوضيحي املقدَّ

.)sas.com/news/sascom/analytics_levels.pdf(  :عىل الرابط SAS من معهد

ــَدت هذه الفكرة املتمثلة يف دراســة البيانات بشــكٍل كامل لفهــم ما يحدث، وما  ولقد جسَّ

ســيحدث، وكيفية تحقيق أفضل اســتفادة منها يف اقرتاح ثالثة مســتويات مــن التحليالت.  وتمَّ 

تحديُد هذه املســتويات الثالثة )املعلوماتية/ املجتمعية/ التحليلية( عــىل أنها وصفية، وتنبؤية، 

وتوجيهية.  يعرض الشكل 1-11 عرضاً بيانياً ألنواع التحليل الثالثة، ويشري إىل أن هذه املستويات 

الثالثة مســتقلٌة إىل َحدٍّ ما، وأن كالً منها يؤدي إىل اآلخر.  كام يشــري إىل وجوِد بعض التداخل عرب 

هذه األنواع الثالثة من التحليالت.  وســواًء كانت مســتقلًة أو متداخلًة؛ فــإن الطبيعة املرتابطة 

ملختلف أنواع التحليالت واضحٌة، وسيتم رشح املستويات الثالثة يف األقسام التالية.

الشكل 1-11: أنواع التحليالت الثالثة 

التحليالت الوصفية:

تشرُي التحليالت الوصفية )أو التقارير( إىل معرفة ما يحدث يف املنظمة وفهم بعض االتجاهات 

واألســباب الكامنــة وراء مثل هذه التجــارب.  ينطوي ذلك عىل توحيد مصــادر البيانات وتوفر 
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جميــع البيانات ذات الصلة يف شــكٍل يتيُح إعداد التقارير والتحليالت املناســبة، عادًة ما يكون 

تطوير هذه البنية األساســية للبيانات جزًءا من مستودعات البيانات.  ومن هذه البنية األساسية 

للبيانات ميكننا تطويُر التقارير املناسبة، واالستعالمات، والتنبيهات، واالتجاهات باستخدام أدوات 

وأساليب إعداد التقارير املتنوعة.

من التقنيات املهمة التي تشكِّل العباً أساسيًّا يف مجال التحليالت الوصفية؛ التصويُر باستخدام 

أحدث أدوات التصوير يف الســوق، والتي متكِّننا من اســتخراج رؤى قوية من عمليات منظامتنا.  

.)dssbibook.com(

حالة عملية 2-1

ع أعاملها باستخدام التحليل املريئ، وإمكانيات إعداد التقارير الفورية رشكة سيلفاريس (Silvaris) توسِّ

صني يف صناعة  ســت رشكة Silvaris يف عام 2000م من ِقبل فريــٍق من املتخصِّ تأسَّ

Silvaris ُّم التقني يف قطاع الخشــب ومواد البناء.  وتَُعد أخشــاب الغابات لتوفري التقدُّ

أوَل منصــٍة للتجارة اإللكرتونية يف الواليات املتحدة األمريكية خصيصاً ملنتجات الغابات، 

ويقع مقرُّها الرئيس يف ســياتل، واشــنطن.  وهي رشكة رائدة يف مجال توفري املنتجات 

الخشبية الصناعية وفائض مواد البناء.

م خدمات لوجيســتية دوليــة إىل أكرث من 3500 تقــوم Silvaris ببَيْــع منتجاتها وتُقدِّ

لة باملعامالت؛ أنشأت منصة تداول عرب اإلنرتنت  عميل.  وإلدارة مختلف العمليات ذات الصِّ

بحقوق ِملكية لتتبع تدفق املعلومات املتعلِّقة باملعامالت بني التجار واملحاســبة واالئتامن 

والخدمات اللوجســتية.  وقد أتاح ذلك للرشكة تبادل املعلومات بشــكٍل فوري مع عمالئها 

Silvaris والرشكاء.  ولكن نظراً للتغريُّ الرسيع يف أسعار املواد؛ أصبح من الرضوري أن تحصل

عىل عرٍض فوري للبيانات دون الحاجة إىل نقل وتنسيق البيانات يف تقرير منفصل.

وبــدأت Silvaris باالســتعانة برشكة تابلوه )Tableau(؛ لقدرتهــا عىل التواصل مع 

 )Tableau( البيانات الحية وتصويرها.  وبســبب لوحات املعلومات التي أنشأتها تابلوه

 )Tableau( باســتخدام تابلــوه Silvaris والتي تتســم بســهولة الفهم والــرشح؛ بدأت

ألغراض إعداد التقارير.  وســاعد ذلك Silvaris يف سحب املعلومات برسعة من البيانات 

وتحديد القضايا التي تؤثر عىل أعاملها.  ونجحت Silvaris يف إدارة الطلبات عرب اإلنرتنت 

مقابل الطلبات األخرى مبســاعدة التقارير التي أنشأتها تابلوه )Tableau(.  واآلن؛ تقوم 

Silvaris بتتبُّع الطلبات عرب اإلنرتنت املقدمة من ِقبل العمالء وتعرف متى ترسل دفعات 
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تجديــد للعمالء الذين يقومون بالرشاء عرب اإلنرتنت.  وأيضاً ميكن ملحليل Silvaris توفري 

الوقــت من خالل توليد لوحات معلومات بدالً من كتابــة مئات الصفحات من التقارير 

.)Tableau( باستخدام تابلوه

أسئلة للمناقشة:

1- ما التحدي الذي واجهته Silvaris؟

2- كيف حلَّت Silvaris مشكلتها باستخدام تصوير البيانات مع تابلوه )Tableau(؟

ماذا ميكننا أن نتعلَم من هذه الحالة العملية:

تحتــاج العديــُد من الصناعات إىل تحليل البيانات بشــكٍل فــوري.  ويتيح التحليُل 

الفوري للمحللني تحديد القضايا التي تؤثر عىل أعاملهم.  ويكون التصويُر أحيانًا أفضل 

طريقــة لبــدء تحليل تيارات البيانات الحيــة.  وتَُعدُّ تابلــوه )Tableau( إحدى أدوات 

تصويــر البيانــات ذات القدرة عىل تحليل البيانات الحيــة دون نقل البيانات الحية إىل 

تنسيق تقارير منفصل.

Sources: Tableau.com, “Silvaris Augments Proprietary Technology Platform with 

Tableau’s Real-Time Reporting Capabilities,” http://www.tableau.com/sites/default/

�les/case-studies/silvarisbusiness-dashboards_0.pdf )accessed July 2016(; Silvaris.

com, “Overview,” http://www.silvaris.com/About/)accessed July 2016(.

حالة عملية 1-٣

رشكة سيمنس (Siemens) تقلِّل التكلفة باستخدام تصوير البيانات

رشكــة ســيمنس )Siemens( هي رشكة أملانية مقرُّها يف برلــني، أملانيا، وهي إحدى 

كــربى الــرشكات يف العامل التــي تركِّز عىل مجــاالت الكهربــاء، والســيارات، والرقمنة.  

وتحقق إيرادات سنوية تبلغ 76 مليار يورو.

ويتــمُّ تنفيذ مجموعــة التحليالت املرئية لرشكة ســيمنس )Siemens( بحلــول التقارير 

الشــاملة واالستشــارات فيام يتعلق بجميع احتياجات ذكاء األعامل الداخلية لرشكة سيمنس 

ياً متمثــالً يف توفري حلول إعداد التقارير إىل  )Siemens(.  وكانــت هذه املجموعة تواجه تََحدِّ

منظمة سيمنس )Siemens( بالكامل عرب األقسام املختلفة مع الحفاظ عىل التوازن بني قدرات 

الحوكمــة والخدمة الذاتية، وكانت رشكة ســيمنس )Siemens( بحاجــٍة إىل ِمنصة مُتكِّنها من 

تحليل الحاالت املتعددة الســتطالعات آراء العمالء، والعمليات اللوجيســتية، وإعداد التقارير 
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املالية.  وكان ال بد أن تكون هذه املنصة سهلة االستخدام ملوظفيها؛ حتى يتمكَّنوا من استخدام 

هذه البيانات للتحليل واتخاذ القرارات.  وباإلضافة إىل ذلك؛ يجُب أن تتكامل املنصة بســهولٍة 

مع أنظمة سيمنس )Siemens( الحالية، وأن متنح املوظفني تجربة استخدام سلسة.

بدأت الرشكة يف االســتعانة برشكة Dundas BI، وهي مورٌد عاملي رائٌد لحلول ذكاء 

 )Siemens( األعامل وحلول التمثيل البرصي للبيانات، وقد ســمح ذلك لرشكة ســيمنس

بإنشــاء لوحــات معلومــات تفاعلية مكََّنت رشكة ســيمنس )Siemens( من اكتشــاف 

املشــكالت مبكرًا، وبالتايل توفري قدٍر كبريٍ من املال.  وســاعدت لوحات املعلومات التي 

طوَّرتها Dundas BI رشكة ســيمنس )Siemens( عىل اإلجابة عن أسئلة مثل كيف تؤثر 

معدالت العرض املختلفة يف املواقع املختلفة عىل العملية؛ مام ســاعدها عىل تقليل زمن 

دورة األعامل مبقدار 12٪ وتكلفة الخردة بنسبة ٪25.

أسئلة للمناقشة:

1- ما التحديات التي واجهتها مجموعة سيمنس )Siemens( للتحليالت املرئية؟

 )Siemens( رشكة سيمنس Dundas BI 2- كيف ساعدت أداة تصوير البيانات من

يف خفض التكلفة؟  

ماذا مُيِكننا أن نتعلم من هذه الحالة العملية:

تحتاج العديُد من املنظامت إىل أدوات متكِّنها من تحليل بياناتها املتوفرة يف أقســام 

متعددة، هذه األدوات تســاعد يف تحســني أداء عمل املنظامت، وَجْعل عملية اكتشاف 

البيانات شفافًة بالنسبة للمستخدمني؛ لتمكينهم من تحديد مشكالت األعامل بسهولة.

Sources: Dundas.com, “How Siemens Drastically Reduced Cost with Managed BI 

Applications,” http://www.dundas.com/resource/getcasestudy?caseStudyName=09-03-

2016-Siemens٪2FDundas-BI-Siemens-Case-Study.pdf )accessed July 2016(; Wikipedia.

org, “SIEMENS,” https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens )accessed July 2016(; Siemens.

com, “About Siemens,” http://www.siemens.com/about/en/)accessed July 2016(.

التحليالت التنبؤية:

تهدف التحليالت التنبؤية إىل تحديِد ما ميكن أن يحدث يف املستقبل، وتعتمد هذه التحليالت 

عىل األســاليب اإلحصائية باإلضافة إىل األســاليب األخرى التي تمَّ تطويرهــا حديثًا والتي تندرج 

تحــت الفئــة العامة التنقيب يف البيانــات.  وتهدف هذه التقنيات إىل القــدرة عىل التنبؤ مبا إذا 
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كان من املرجح أن ينتقل العميُل إىل املنافســني، ومــاذا يجب عىل العميل رشاؤه بعد ذلك وبأيِّ 

مقدار، وما هي العروض الرتويجية التي قد يستجيُب لها العميل، وما إذا كان هذا العميل جديراً 

بالثقة االئتامنية أم ال، وما إىل ذلك.  العديُد من التقنيات تُستخَدم يف تطوير تطبيقات التحليالت 

التنبؤية مبا يف ذلك خوارزميات التصنيف املختلفة.  فعىل ســبيل املثال، وكام ســرنى يف الفصلني 

الرابــع والخامس، ميكننا اســتخدام تقنيات التصنيف مثل االنحدار اللوجســتي، ومناذج شــجرة 

القرارات، والشــبكات العصبيــة للتنبؤ مبدى جودة الصور املتحركة أمام شــباك التذاكر.  وميكننا 

أيضاً استخداُم خوارزميات التجميع لتقسيم العمالء إىل مجموعات مختلفة؛ حتى يكون باإلمكان 

دة لهم.  وأخرياً؛ ميكننا استخداُم أساليب الرتابط يف املجتمعات  استهدافهم بعروض ترويجية ُمحدَّ

لتقديــر العالقات بني الســلوكيات الرشائية املختلفة، أْي: إذا اشــرتى أحد العمــالء منتًجا ما؛ فام 

الذي قد يشرتيه العميل أيضاً؟  ميكن أن يساعد هذا التحليل بائع التجزئة يف التوصية أو الرتويج 

للمنتجات ذات الصلة.  عىل سبيل املثال؛ فإن أيَّ بحٍث عن منتج عىل Amazon.com ينتج عنه 

أن يقرتح بائُع التجزئة أيضاً منتجات مشــابهة أخرى قد يهتم بها العميل.  وســنقوم بدراسة هذه 

ح الحالة العملية 1-4 إحدى هذه  األساليب وتطبيقاتها يف الفصول من الثالث إىل السادس.  وتوضِّ

التطبيقات يف األلعاب الرياضية.

حالة عملية 4-1

تحليل اإلصابات الرياضية

إن أيَّ نشــاٍط ريايض يكون ُعرضًة لوقوع إصابات وإذا مل يتم التعامل مع اإلصابات 

ر الفريق.  وميِكن أن يساعد استخدام التحليالت لفهم اإلصابات  بشكٍل صحيح؛ فقد يترضَّ

يف الحصــول عــىل إحصاءات قيِّمة من شــأنها متكني املدربني وأطبــاء الفريق من إدارة 

تكوين الفريق، وفهم قدرات الالعبني، واملســاعدة يف نهايــة املطاف يف اتخاذ القرارات 

األفضل بشأن الالعبني الذين رمبا يكونوا متاحني للعب يف أيِّ وقت.

ويف دراســٍة اســتطالعية؛ قامــت جامعة أوكالهومــا الحكومية بتحليــل اإلصابات 

الرياضية بكرة القدم األمريكية باســتخدام التقارير والتحليالت التنبؤية.  واتبع املرشوع 

منهجية CRISP-DM )التي سنعرضها يف الفصل الرابع(؛ لفهم مشكلة تقديم توصيات 

بشــأن إدارة اإلصابات، وفهم عنارص البيانات املختلفــة التي تم جمعها حول اإلصابات 

وتنظيــف البيانات وتطوير تصويرات لجذب اســتدالالت مختلفة وبناء تحليالت إدارة 

األداء لتحليل فرتة التئام الجروح، وقواعد تسلسل الرسم؛ للتنبؤ بالعالقات بني اإلصابات 

ومختلف أجزاء الجسم املصابة باإلصابات.
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وتتألــف مجموعــُة بيانات اإلصابات من أكرث من 560 ســجل إصابة يف كرة القدم، 

والتــي تمَّ تصنيفها يف إطــار املتغريات الخاصة باإلصابة إىل:  الجزء من الجســم/ موقع 

دة، نوع اإلصابة، بداية اإلصابة وتواريخ  الجســم/ الشكل الجانبي، واإلجراء املتخذ، والشِّ

الشفاء، واملتغريات الخاصة بالالعب/ الرياضة إىل:  بطاقة تعريف الالعب، ومركز الالعب 

يف امللعب، والنشاط، والبداية وموقع املباراة.  وتمَّ حساُب وقت الشفاء من اإلصابة لكلِّ 

سجل؛ إذ تمَّ تصنيفها إىل مجموعات مختلفة من الفرتات الزمنية:  0-1 شهر، 1-2 شهر، 

2-4 أشهر، 4-6 أشهر، و6 أشهر- 24 شهرًا.

وتمَّ إنشــاُء تصويرات مختلفة؛ الســتنتاج معلومات من مجموعة بيانات اإلصابات التي 

م  ر فرتة الشــفاء املرتبطة مبراكز الالعبني وشــدة اإلصابات وفرتة الشــفاء، والعالج املقدَّ تصــوِّ

والفرتة الزمنية للشفاء املرتبطة بها، واإلصابات الكبرية التي تصيُب أجزاء الجسم، وما إىل ذلك.

وتــمَّ بنــاُء منــاذج الشــبكات العصبيــة لــكلِّ فئة مــن فئات الشــفاء باســتخدام 

IBM SPSS Modeler.  وكان مــن املتغريات املتوقعة:  الحالة الراهنة لإلصابة، الشــدة، 

جزء الجسم، موقع الجسم، نوع اإلصابة، النشاط، موقع الحدث، اإلجراء املتخذ، واملوقف.  

وكان نجاُح تصنيف فئة الشفاء جيداً جداً؛ إذ كانت الدقة 79٫6٪.  وبناًء عىل التحليل تم 

اقرتاح العديِد من توصيات األعامل؛ منها استخداُم املزيد من ُمدخالت املختصني من بداية 

اإلصابة بدالً من الســامح ملوظفي غرفــة التدريب بفحص الالعبني املصابني.  وتمَّ تدريُب 

الالعبني يف املراكز الدفاعية لتجنب اإلصابة، ومامرسة التدريب عىل آليات فحص السالمة.

أسئلة للمناقشة:

1- ما هي أنواع التحليالت املطبَّقة يف تحليل اإلصابات؟

2- كيف تساعد التصويراُت يف فهم البيانات وتقديم رؤى إىل البيانات؟

3- ما هي مشكلة التصنيف؟

4- ما الذي ميكن اشتقاقه عن طريق إجراء تحليل تتابعي؟

ما الذي مُيِكننا تعلُّمه من هذه الحالة العملية؟

وبالنســبة أليِّ مــرشوع تحليالت؛ من املهمِّ دامئاً فهم نطاق األعــامل والحالة الراهنة 

ــع للمورد الوحيد وهو البيانات التاريخية.  وغالباً  ملشــكلة األعامل من خالل تحليل ُموسَّ

ما توفر عمليات التصوير املريئ أداًة رائعًة الكتســاب األفكار األوَّلية للبيانات، والتي ميِكن 

تحســينها بشكٍل أكرب اســتناًدا إىل آراء الخرباء لتحديد األهمية الجوهرية لعنارص البيانات 

لة باملشكلة.  كام تساعد املعلومات املرئية يف توليد أفكار ملشكالت غامضة، والتي  ذات الصِّ
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ميكن متابعتها يف بناء رؤى إدارة األداء، والتي ميكن أن تساعد املنظامت يف ُصنع القرار.

Source: Sharda, R., Asamoah, D., & Ponna, N. )2013(. “Research and Pedagogy in 

Business Analytics: Opportunities and Illustrative Examples.” Journal of Computing 

and Information Technology, 21)3(, 171182-.

التحليالت التوجيهية:

ى الفئة الثالثة من التحليالت بالتحليالت التوجيهية، والتي تهدف إىل التعرُّف عىل ما يجري  تُسمَّ
باإلضافة إىل التوقعات املحتملة واتخاذ القرارات؛ لتحقيق أفضل أداء ممكن.  وقد متَّت دراسة هذه 
املجموعة من األســاليب تاريخيًّا تحت ِمظلة التقارير التشغيلية أو علوم اإلدارة، وتهدف بشكٍل عام 
د.  وقد تكون  إىل تحســني أداء النظام.  والهدف هنا هو تقديم قرار أو توصية بخصوص إجراء ُمحدَّ
د لكلِّ مشكلة، أو مبلغ معني  هذه التوصيات عىل شــكل )نعم/ ال( التخاذ قرار مرتبط بشــكٍل ُمحدَّ
)عىل سبيل املثال: سعر بنٍد معني أو سعر الشحن(، أو مجموعة كاملة من خطط اإلنتاج.  وقد تُعرَض 
القرارات عىل صانع القرار يف تقرير أو ميكن اســتخدامها مبارشًة يف نظام قواعد القرار اآليل )كام هو 
الحال يف أنظمة تســعري رشكات الطريان(.  وبالتايل؛ ميكن أيضاً تســمية هــذه األنواع من التحليالت 
م الحالة العملية 1٫5 مثاالً عىل مثل هذه التطبيقات  بتحليــالت القرار أو التحليالت املعيارية.  وتُقدِّ

التحليلية املسبقة، وسوف نتعرف عىل بعض جوانب التحليل التوجيهي يف الفصل السادس.

حالة عملية 1-٥

رشكة ســتيل بار (Steel Bar) املتخصصة تســتخدم التحليــالت لتحديد تواريخ تنفيذ 

التزاماتها وفقاً للموارد املتاحة

 )Steel Bar( هذه الحالــة العملية مرتبطٌة بنا جميعاً؛ فقد كانت رشكة ســتيل بار

ال ترغب يف الكشــف عن اســمها )أو حتى مجال عملها الدقيق( تواجه مشــكلة كربى 

تتمثــل يف اتخاذ القرارات بشــأن مخزون املواد الخام الذي تســتخدمه إلرضاء العمالء؛ 

صة لعمالئهــا.  وقد تقوم بتقطيع  إذ تقــوم هذه الرشكة بتوفري قضبــان حديدية ُمخصَّ

دة، وقد تحتوي عىل مواد فريدة ومتطلبات تشطيب؛  القضبان إىل أشكال أو أحجام ُمحدَّ

إذ تقــوم الرشكة بــرشاء املواد الخام من جميــع أنحاء العامل وتخزينها يف مســتودعها، 

وعندما يتصل عميٌل محتمل بالرشكة لطلب عرض أسعار القضبان املتخصصة وما يرتبط 

بذلك من بيانات )التكوين، أصل املعدن، الجودة، األشــكال، األحجام... إلخ(، وعادًة ما 

يكون لدى مندوب املبيعات قليٌل من الوقت لتقديم مثل هذا السعر مبا يف ذلك التاريخ 

الذي ميكن فيه تسليم املنتج وبطبيعة الحال، األسعار، وما إىل ذلك، ومن ثم يجُب اتخاذ 
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د يف الوقت املناسب التواريخ التي  قرارات بشأن الوفاء بااللتزامات التاريخية، والتي تُحدِّ

ميكن أن يتمَّ تسليُم املنتجات التي طلبها العمالء.  ويُطلَب من مندوب املبيعات اتخاُذ 

مثــل هذه القرارات من خالل تحليل التقارير حــول املخزون املتاح للمواد الخام.  وقد 

تكون بعض املواد الخام املتوفرة قد التزم املندوب بالفعل بتسليمها؛ تلبيًة لطلب عميل 

آخر.  وبالتايل؛ قد ال يكون املخزون املوجود يف املخزن متاحاً بالفعل.  ومن ناحيٍة أخرى؛ 

قد تكون هناك مواد خام من املتوقع تســليمها يف املستقبل القريب، وميكن استخدامها 

م من هذا العميل املحتمل.  وأخرياً؛ قد تكون هناك فرصة أيضاً  أيضــاً لتلبية طلٍب ُمقــدَّ

لتحصيل رســوم عىل طلٍب جديٍد عن طريق إعــادة تخصيص املخزون الذي تمَّ االلتزاُم 

به مســبقاً لتلبية هذا الطلــب الجديد مع تأجيل الطلب الذي تــمَّ االلتزاُم به بالفعل.  

وبالطبع؛ فإنه يجب أن تســتند هذه القرارات عىل تحليِل التكلفة والعائد لتأخري طلب 

ســابق.  وبالتايل؛ يجب أن يتمكن النظام من ســحب البيانات بشكٍل لحظي من بيانات 

عة، واملواد الخام الواردة، وقيود اإلنتاج، وما إىل ذلك. املخزون، والطلبات املجمَّ

ولدعــم هذه القرارات الصادرة بناًء عىل الوعــد وفقاً للمتاح؛ تمَّ تطويُر نظام دعم 

القــرار DSS الفوري؛ من أجل تخصيٍص أمثل للمخــزون املتاح ولدعم تحليل ماذا - لو 

اإلضايف.  ويســتخدم نظام دعم القرار مجموعًة من منــاذج الربامج املختلطة والتي يتمُّ 

حلُّها باستخدام الربامج التجارية.  كام أدرجت الرشكة نظام دعم القرار يف نظام تخطيط 

موارد املؤسسة الخاصة بها لتسهيل استخدامها لتحليالت األعامل.

أسئلة للمناقشة:

1- ملاذا تَُعدُّ إعادُة تخصيص املخزون من عميٍل إىل آخر؛ قضيًة رئيسًة للمناقشة؟

2- كيف ميكن أن تساعد أنظمة دعم القرار يف اتخاذ هذه القرارات؟

Source: Pajouh Foad, M., Xing, D., Hariharan, S., Zhou, Y., Balasundaram, B., 

Liu, T., & Sharda, R. )2013(. “Available-to-Promise in Practice: An Application of 

Analytics in the Specialty Steel Bar Products Industry.” Interfaces, 43)6(, 503517-. 

http://dx.doi.org/10.1287/inte.2013.0693 )accessed July 2016(.

التحليالُت المطبَّقة على المجاالت المختلفة:

لة  لقد أنتجت تطبيقاُت التحليالت يف قطاعات الصناعة املختلفة العديَد من املجاالت ذات الصِّ
أو عىل األقل التعبريات الشــائعة اليوم.  ومن املألوف تقريباً أن نربط كلمة تحليالت بأيِّ صناعة 
أو بيانات وباإلضافة إىل التصنيف العام لتحليالت النص، والتي تهدف إىل الحصول عىل قيمة من 
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النص )ســيتم دراســتها يف الفصل الخامس(، أو تحليالت الويب والتي تهــدف إىل تحليل بيانات 

الويب؛ فقد تمَّ تطويُر العديد من التحليالت املتعلقة مبشــكلة أو صناعة معينة.  كام تمَّ تطويُر 

التحليالت الخاصة بالعديد من املهن/ املجاالت الخاصة بالصناعة أو املســائل الخاصة باملشكالت.  

ومن أمثلة هذه املجاالت تحليالُت التسويق، وتحليالت التجزئة، والنظريات االحتيالية، وتحليالت 

ــلوكية، وما  النقل، والتحليالت الصحية، والتحليالت الرياضية، وتحليالت املواهب، والتحليالت السُّ

م القســم 1-1 عبارة التحليالت الرياضية.  وميكن أيضاً تســمية  إىل ذلك.  فعىل ســبيل املثال: قدَّ

م القســم التايل التحليالت  الحالة العملية 1-1 دراســة حالة يف تحليالت رشكات الطريان، وســيُقدِّ

الصحيــة وتحليالت الســوق عىل نطاٍق واســع.  ومبعنــى دقيق يتمُّ تصنيــُف أيِّ تحليل منهجي 

للبيانــات يف قطــاٍع معني عىل أنه تحليالت «)امأل الفراغات(».  وعىل الرغم من أن هذا قد يؤدي 

دة  إىل زيــادة حجــم مفهوم التحليالت؛ فإنَّ الفائــدة هي أن املزيَد من النــاس يف صناعات ُمحدَّ

سيدركون قوة وقدرات التحليالت.  كام يدفع إىل الرتكيز عىل املتخصصني الذين يطوِّرون ويطبِّقون 

مفاهيــم التحليــالت يف قطاع رأيس.  وعىل الرغم من أنَّ العديد من األســاليب لتطوير تطبيقات 

التحليالت قد تكون شــائعًة؛ فإنَّ هناك مشــكالت فريدة يف كلِّ رشيحة عمودية تؤثر عىل كيفية 

جمــع البيانــات، ومعالجتها، وتحليلها، وتنفيــذ التطبيقات.  وهكذا؛ فــإنَّ التمييز بني التحليالت 

املستندة إىل الرتكيز العمودي؛ مفيٌد للنموِّ اإلجاميل لالنضباط.

التحليالت أو علم البيانات:

حتى يف الوقت الذي يحظى فيه مفهوُم التحليالت مبزيٍد من االهتامم يف دوائر الصناعة واألوساط 

األكادميية؛ تمَّ إدخاُل مصطلٍح آخر وأصبح شائعاً وهو مصطلح علم البيانات، واملامرسون لهذا العلم 

 )D. J. Patil( يُطلق عليهم «علامء بيانات»، وأحياناً يُنَســب إنشــاء مصطلح علم البيانات إىل باتيل

ـيل البيانات وعلامء  مــن LinkedIn.  وكانت هناك بعض املحــاوالت لوصف االختالفات بني ُمحلـِّ

emc . com / collateraliaboutinews/emc-data-science- :البيانات )عىل ســبيل املثــال انظــر

study-wp.pdf(.  ومن هذه اآلراء أنَّ محلَل البيانات هو مجرد مصطلح آخر للمهنيني الذين كانوا 

يقومون بعمليات ذكاء األعامل يف شــكِل تجميع البيانات وتنظيفها وإعداد التقارير، وأحياناً بعض 

التصوير، وتشمل مجموعات مهاراتهم، وشملت مجموعات مهاراتهم إكسل Excel، وبعض معارف 

SQL، وإعــداد التقارير.  وميكنك التعرُّف عــىل هذه القدرات عىل أنها تحليالت وصفية أو تقارير.  

وعىل النقيض من ذلك؛ فإنَّ عامل البيانات مسؤوٌل عن التحليل التنبؤي والتحليل اإلحصايئ، واألدوات 

التحليليــة والخوارزميــات األكرث تقدماً.  وقــد يكون لديه معرفٌة أعمــق بالخوارزميات وقد تحت 

تصنيفات مختلفة كالتنقيب يف البيانات، أو اكتشاف املعرفة، أو تعلُّم اآللة.  وقد يحتاج بعض هؤالء 
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الباحثــني إىل معرفة برمجة أكرث عمقاً؛ ليكونوا قادرين عــىل كتابة الكود لتنظيف/ تحليل البيانات 

  .R واللغات اإلحصائية مثل ،Python أو Java يف اللغــات الحالية املعتمدة عىل الويب، مثل لغــة

كــام يحتاج العديُد من محــرتيف التحليالت إىل بناء خربٍة كبرية يف النمذجــة اإلحصائية، والتجريب، 

والتحليل.  ومــرًة أخرى؛ ينبغي أن يدرك قراؤنا أن هذه املصطلحات تندرُج تحت مظلة التحليالت 

التنبؤية والتوجيهية.  ومع ذلك؛ تشتمل أيضاً التحليالت التوجيهية عىل خربات أكرث أهميًة يف تقارير 

ح أن يطلق عىل أولئك  التشغيل مبا يف ذلك األمثلية واملحاكاة وتحليل القرار وما إىل ذلك.  ومن املرجَّ

الذين يعملون عىل هذه الحقول علامء البيانات بدالً من محرتيف التحليالت.  

إنَّ وجهة نظرنا يف التمييز بني التحليالت وعامل البيانات تكُمُن يف درجة املعرفة واملهارات الفنية 

ل تسمية  أكرث من الوظائف.  ويبدو أنَّ برامَج علوم الحاسوب واإلحصاء والرياضيات التطبيقية تفضِّ

علــم البيانات، مع االحتفاظ بتســمية التحليالت الخاصة باملهنيني العاملني بشــكٍل أكرب.  وكمثاٍل 

آخر عىل ذلك؛ اقرتح املتخصصون يف الفيزياء التطبيقية اســتخدام علم الشــبكة كمصطلٍح لوصف 

التحليالت التي تتعلق مبجموعات من الناس؛ كالشــبكات االجتامعية، وشــبكات سالسل التوريد، 

وما إىل ذلك. انظــر: /http: / / barabasi  . com / networksciencebook لالطالع عىل كتاب درايس 

متطوِّر حول هذا املوضوع.

وإذا رصفنا النظَر عن االختالف الواضح يف مجموعة املهارات الذي ميتلكها َمْن يقومون بإجراء 

تحليالت وصفية وإعــداد التقارير فقط مقابل أولئك الذين ينخرطون يف القيام بأنواع التحليالت 

الثالثــة؛ فإن التمييز بــني مصطلح التحليالت وعلم البيانات يصبــح غامضاً.  ونالحظ أن خريجي 

برامج التحليالت لدينا يكونون مســؤولني عن مهاّم تتوافق بشــكٍل أكرب مع مهام علامء البيانات، 

وليس مجرد فقط تقديم تقارير تحليلية.  هذا الكتاب يهدف بوضوٍح إىل إدخال قدرات ووظائف 

جميــع أنواع التحليالت، والتي تشــمل علــم البيانات وليس مجرد تقاريــر التحليالت، ومن اآلن 

فصاعداً سنستخدُم التحليالت وعلم البيانات بشكٍل متبادل.

أسئلة مراجعة على القسم 1-٥:

1- عرِّف التحليالت.

عة املُستَخَدمة يف التحاليل الوصفية؟ 2- ما هي التحليالت الوصفية؟  وما هي األدوات املتنوِّ

3- كيف تختلف التحليالت الوصفية عن التقارير التقليدية؟

4- ما هو مستودع البيانات؟  وكيف ميِكن لتقنية مستودعات البيانات املساعدة يف متكني التحليالت؟

5- ما هي التحليالت التنبؤية؟  كيف ميكن للمنظامت استخداُم التحاليل التنبؤية؟
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6- ما هي التحليالت التوجيهية؟  ما هي أنواع املشكالت التي ميِكن حلُّها عن طريق التحليالت التوجيهية؟

7- عرِّف النمذجة من منظور التحليالت.

8- هل من الجيد اتباع التسلسل الهرمي للتحليالت الوصفية والتنبؤية قبل تطبيق التحليالت التوجيهية؟

9- كيف ميكن أن تساعد التحليالت يف اتخاذ القرار املوضوعي؟

1-6 أمثلة على التحليالت في مجاالت مختارة:

عة لهذا الكتاب ســنتطرَّق للعديد من أمثلة تطبيقات التحليالت، وهذا هو  يف الفصــول املتنوِّ

أحد الطرق الرئيســة املُستَخَدمة يف هذا الكتاب )التعرض - Exposure(.  يف هذا القسم سنلقي 

الضــوء عىل مجالني من املجاالت املهمة لتطبيــق التحليالت والتي حققت نجاحاً ملحوظاً؛ وهام: 

الرعاية الصحية، وبيع التجزئة.

:Humana تطبيقات التحليالت في الرعاية الصحية - أمثلة

عىل الرغم من أنَّ تحليالت الرعاية الصحية تُغطِّي مجموعًة واسعًة من التطبيقات من الوقاية 

الة وَمْنــع االحتيال؛ فإننا نركِّز عىل بعــض التطبيقات التي تمَّ  إىل التشــخيص إىل العمليــات الفعَّ

تطويرُهــا يف رشكــة تأمني صحي رئيســة، ووفقاً ملا ذكــره موقع الرشكة عــىل اإلنرتنت:  «تتكامل 

إســرتاتيجية الرشكة لتقديم الرعاية، وتجربة األعضاء، والرؤى اإلكلينيكية ورؤى املستهلك؛ بهدف 

تشجيع املشاركة، وتغيري السلوك، والتواصل اإلكلينييك االستباقي والتعايف».  وينطوي تحقيُق هذه 

األهداف اإلســرتاتيجية عىل اســتثامرات كبرية يف تقنية املعلومات بشكٍل عام، والتحليالت بشكٍل 

خاص.  إنَّ Brian LeClaire هو نائب الرئيس ورئيس قسم املعلومات يف Humana، وهي رشكة 

تأمني رئيســة يف الواليات املتحدة.  وحاصٌل عىل الدكتــوراه يف MIS من جامعة أوكالهوما.  وقد 

دافع عن التحليالت كمؤثٍر تنافيس يف Humana كام شــارك يف إنشــاء مركٍز للتميُّز يف التحليالت.  

ووصــف املشــاريع التالية بأنها أمثلة عىل مبادرات Humana يف نطــاق التحليالت التي يقودها 

.Humana رئيس التحليالت اإلكلينيكية يف Vipin Gopal

مثال1:  منع حوادث سقوط كبار السن - مدخل تحليلي:

تَُعدُّ اإلصابة نتيجًة للســقوط خطراً صحيًّا كبرياً لكبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عاًما؛ 

فهــم أكرث مــن ثلث من يصابون يف حوادث ســقوط كلِّ عام)1(.  إن حوادث الســقوط هي أيضاً 

العامــل الرئيس لكلٍّ من اإلصابات القاتلة وغري املميتة بالنســبة لكبار الســن؛ إذ يؤدي ذلك إىل 

زيادة خطر اإلعاقة بنسبة تصل إىل ٪50)2(.
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وتُشــكِّل تكاليــُف هذه اإلصابــات عبئاً كبرياً عىل نظــام الرعاية الصحيــة بالواليات املتحدة 

األمريكية؛ إذ بلغت التكاليُف املبارشة للسقوط بنحو 34 مليار دوالر يف عام 2013م وحده.  ومع 

ارتفاع النســبة املئوية لكبار الســن يف الواليات املتحدة؛ فمن املتوقع أن تتزايد حوادث السقوط 

والتكاليــف املرتبطة بها.  ووفقاً ملراكــز التحكم يف األمراض والوقاية منها )CDC(؛ فإنَّ «حوادث 

السقوط هي مشكلٌة صحيٌة عامة ميكن منعها إىل َحدٍّ كبري»)3(.

وتَُعدُّ Humana ثاين أكرب مورد لربنامج Medicare Advantage الذي يشمُل حوايل 3٫2 مليون 

عضو، معظمهم من كبار الســن.  إنَّ الِحفاظ عىل أعضائها البارزين ومساعدتهم يف العيش بأمان 

يف منازلهم؛ هو هدٌف تجاري رئيس؛ إذ يَُعدُّ منُع حوادث الســقوط مكســباً مهامً.  ومع ذلك؛ مل 

تكن هناك منهجيٌة صارمٌة لتحديد األفراد األكرث عرضًة للسقوط والذين تَُعدُّ جهود الوقاية مفيدًة 

لهم.  وعىل عكس الحاالت الطبية املزمنة مثل السكري والرسطان؛ فإنَّ السقوط ليس حالًة طبيًة 

واضحة املعامل.  وباإلضافة إىل ذلك؛ ال يتم اإلبالغ عن حاالت الســقوط عادًة يف بيانات املطالبات؛ 

نظراً ألن األطباء مييلون يف الغالب إىل ترميز نتائج الســقوط، مثل: الكســور واالضطرابات.  وعىل 

الرغم من وجود العديِد من التقييامت التي تتمُّ إدارتها إكلينيكيًّا لتحديِد وجود املتعرثين؛ فإنها ال 

تِصل إال لعدٍد محدوٍد من الحاالت وتفتقر إىل طاقة فعلية كافية.  وعىل هذا النحو؛ فهناك حاجٌة 

إىل طريقٍة مســتقبلية دقيقة لتحديد األفراد األكرث ُعرضًة لخطر السقوط؛ حتى يتمكنوا من اتخاذ 

إجراءات اســتباقية ملنع الســقوط.  وقد أجرى التحليل اإلحصايئ لرشكة Humana عملية تطوير 

منوذج تنبؤي بحوادث السقوط.  وهذا هو أول تقرير رسمي شامل يستفيُد من املطالبات الطبية 

والصيدليــة اإلدارية، والبيانــات اإلكلينيكية، واألمناط اإلكلينيكية املؤقتة، ومعلومات املســتهلك، 

د. وغريها من البيانات لتعريف األفراد املُعرَّضني لخطر السقوط يف نطاق زمني ُمحدَّ

تَُعــدُّ طريقة يب أم فالز )PM Falls( حالياً عنرصاً أساســياً لقــدرة رشكة هيومانا )Humana( عىل 

تحديد كبار الســن الذين بإمكانهم االســتفادة من التدخالت للتخفيف من ســقوطهم.  تحديد كبار 

ن الذين ميكنهم االستفادة من تدخالت التخفيف من السقوط.  وقد أظهر برهاٌن مبدأيٌّ للمفهوم  السِّ

مع مســتهليك Humana، الذين ميثلون الـ 2٪ األعىل ضمن مخاطر السقوط؛ أنَّ عدَد املستفيدين من 

خدمات العالج الطبيعي قد ارتفع، مشــرياً إىل أنَّ املســتهلكني يتخذون خطواٍت فعالًة لتقليل مخاطر 

الســقوط.  وهناك مبادرٌة ثانيٌة تســتخدم طريقــة PM Falls لتحديد األفــراد املُعرَّضني للخطر حتى 

يخضعوا لربامج املراقبة عن بُعد.  وباســتخدام PM، متكََّنت Humana من تحديد 20,000 مســتهلك 

تعرَّضــوا لخطر الســقوط، وهم الذين اســتفادوا من هــذا الربنامج.  ويرتدي املســتهلكون الذين تمَّ 

تحديدهم جهازاً يكتشف السقوط وينبِّه املستهلك طُوال اليوم وعىل مدار األسبوع للمساعدة الفورية.
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وحصــل هذا العمل عىل جائزة Analytics Leadership من ِقبل كلية Kelly إلدارة األعامل 

بجامعة Indiana يف عام 2015؛ وذلك لتبنِّيه أساليب التحليل يف بيئة العمل.

مثال2:  هدف هيومانا الجريء - تطبيق التحليالت لتحديد المقاييس المناسبة:

يف عــام 2014م؛ أعلنت رشكة Humana عن هدف املنظمة الجريء لتحســني صحة املجتمعات 

املحلية بنسبة 20٪ بحلول عام 2020م من خالل تسهيل األمر لتحقيق أقىص درجات الصحة.  وميِكن 

تعريف املجتمعات التي تخدمها Humana بطرق عديدة، جغرافياً )الوالية، املدينة، الحي(، وحسب 

املنتج )برنامج Medicare Advantage، الخطط القامئة عىل صاحب العمل، الخدمات املشرتاة بشكٍل 

فردي(، أو عن طريق امللف اإلكلينييك )رشوط األولوية مبا يف ذلك مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، 

CHF [فشــل القلب االحتقــاين]، CAD [مرض الرشيان التاجي]، COPD )مرض االنســداد الرئوي 

املزمن( أو ”االكتئاب“.  إنَّ فهم صحة هذه املجتمعات وكيفية تتبُّعها مبرور الوقت؛ أمٌر بالغ األهمية 

ليس فقط لتقييم الهدف؛ ولكن أيضاً يف صياغة إسرتاتيجيات لتحسني الصحة العضوية يف مجملها.

ي أمام منظمة التحليالت يتمثل يف تحديد مقياٍس يُربز جوهر الهدف الجريء؛ ألن  وكان التَحدِّ

مقاييس التأمني الصحي التقليدية املقاسة موضوعيًّا، مثل القبول يف املستشفيات أو زيارات غرف 

الطــوارئ لكلِّ 1000 شــخص لن تنهض هذه املهمة الجديــدة.  وكان الهدف هو تحديُد املقياس 

ــنها يف املجتمــع؛ ولكن يجب أن يكون مرتبطــاً بأعامل رشكة هيومانا  الــذي يحافظ عليها ويُحسِّ

)Humana(.  ومــن خالل تقييامت تحليلية صارمــة؛ اختارت Humana يف نهاية املطاف ”األيام 

الصحية“؛ وهو عبارة عن اســتبيان من أربعة أســئلة، عن جودة الحياة، وقد تمَّ تطويره من ِقبل 

مهم نحو تحقيق الهدف الجريء. مركز التحكم يف األمراض لتتبع وقياس تقدُّ

د يرتبط ارتباطاً كبرياً مبقاييس الصحة واألعامل؛  كان من الرضوري التأكُّد من أن املقياس املُحدَّ

ن  ــن يف األيام الصحية إىل تحســني الصحة، وإىل نتائج أعامل أفضل، وتتضمَّ بحيث يؤدي أيُّ تحسُّ

األمثلة التالية كيفية ارتباط ”األيام الصحية“ مبقاييس االهتامم:

- يظهر األفراد الذين لديهم أيام غري صحية أكرث اســتخداماً وأمناط تكلفة عالية.  لكلِّ 5 أيام غري 

صحية إضافية هناك:

( زيادة قدرها 82 دوالراً يف متوسط التكاليف الطبية والصيدلية الشهرية. أ (

)ب( زيادة قدرها 52 دخوالً للمستشفيات لكلِّ 1000 مريض.

)جـ( زيادة 0٫28 يوماً يف متوسط مدة البقاء.
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- األفراد الذين يُظهرون ســلوكيات ســليمة وظروفهم املزمنة تُدار بشكٍل جيد لديهم عدد أيام غري صحية 

أقل، عىل ســبيل املثال: األفراد املصابون مبرض الســكري لديهم عدُد أيام غري صحية أقل إذا حصلوا عىل 

كرية وباملثل، إذا كان هناك تحكم يف مستويات السكر يف الدم. فحص الدهون السيئة أو فحص العني السُّ

ن ليس لديهم  - األفــراد الذين يعانون مــن األمراض املزمنة لديهم عدد أيام غري صحيــة أكرث ممَّ

CAD ،[فشل القلب االحتقاين] CHF ،حاالت مزمنة ومنها:  مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم

[مرض الرشيان التاجي]، COPD )مرض االنسداد الرئوي املزمن( ”أو االكتئاب“.

م نحو تحقيق  ومنذ ذلك الحني، اعتمدت Humana األيام الصحية كمقياس لها لقياس التقدُّ

هدفها الجريء.

مثال٣:  نماذج تنبؤية لتحديد أعلى نسبة من المخاطر في شركة تأمين صحي:

تنطبــق قاعدة 80/20 بشــكٍل عام عــىل الرعاية الصحية، وتعني أنَّ حــوايل 20٪ من املرىض 

يستهلكون 80٪ من موارد الرعاية الصحية؛ بسبب حالتهم الصحية املتدهورة أو املزمنة.

إنَّ تحديد األعضاء املناســبني أمٌر حاسٌم يف التسجيل يف الرعاية الصحية، ويف السنوات األخرية تمَّ 

لني األعىل مخاطر يف املستقبل.  كام تمَّ تطويُر العديد  تطويُر أنظمٍة إلدارة األداء تقوم بتحديد املُسجَّ

من أنظمة إدارة األداء هذه مع االعتامد الكبري عىل بيانات املطالبات الطبية، والتي تنتج عن الخدمات 

الطبية التي يســتخدمها املسجلون.  بســبب التأخر املوجود يف تقديم بيانات املطالبات ومعالجتها، 

هنــاك تأخر مامثل يف تحديد األعضاء املعرضني ملخاطر عالية للتســجيل يف الربامج الرسيرية، وهذه 

املســألة ذات أهميٍة خاصًة عندما ينضمُّ أعضاء ُجُدد إىل رشكة تأمني صحي كون ليس لديهم تاريخ 

م الطلب الذي يعتمُد عىل املطالبات  مطالبات صحي مع رشكات تأمني أخرى.  ميكن أن يستغرق ُمقدِّ

يف املتوسط 9-12 شهراً بعد تسجيل أعضاء ُجُدد لتحديدهم لإلحالة إىل الربامج اإلكلينيكية.

يف أوائــل الِعقد الجاري جذبت رشكــة هيومانا العديَد من األعضاء الُجــُدد من خالل منتجات 

ميدكري إدفانتج )Medicare Advantage(، وبالتايل احتاجت إىل طرٍق أفضل إلدارة األعضاء.  وعىل 

هــذا النحو؛ أصبح من املهمِّ للغاية تطوير نهج تحلييل آخــر لتحديد األعضاء الجدد ذوي املخاطر 

العالية بشكٍل رسيعٍ ودقيق لإلدارة اإلكلينيكية، للحفاظ عىل صحة هذه املجموعة وخفض التكاليف.

وقــد قام فريق التحليــالت اإلكلينيكية التابع لـــ Humana بتطوير منــوذج التنبؤ باألعضاء 

د برسعة األفراد املعرَّضني للخطر، وسيغريِّ قريباً تسجيلهم الجديد  الجدد )NMPM( والذي سيُحدِّ

للربنامج مع Humana، بدالً من االنتظار حتى يصبح تاريخ املطالبة الكايف متاحاً لتجميع امللفات 

اإلكلينيكيــة والتنبؤ مبخاطر الصحة املســتقبلية.  وقد تمَّ تصميُم منوذج التنبــؤ باألعضاء الُجُدد 
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يات الفريدة املرتبطة باألعضاء الُجُدد، وهو أســلوٌب جديٌد استفاد من مجموعات  ملواجهة التَحدِّ

البيانات األوسع نطاقاً ودمجها بخالف بيانات املطالبات الطبية، مثل بيانات تقييم املخاطر الصحية 

التي تم اإلبالغ عنها ذاتياً واملؤرشات املبكرة من بيانات الصيدلة، واســتخدام أساليب التنقيب يف 

مة الكتشــاف النمط، وِسجل املســتهلك يوميًّا يف Medicare Advantage استناًدا  البيانات املتقدِّ

د الوظائف  إىل أحــدث بيانات Humana حتى اآلن.  وقد تمَّ نرُش النموذج من خالل فريٍق ُمتعدِّ

من التحليالت وتقنية املعلومات والعمليات؛ لضامن تكامل التشغيل وتكامل األعامل بسالسة.

ومنذ أن تمَّ تطبيُق منوذج التنبؤ باألعضاء الجدد يف يناير 2013؛ فقد استطاعوا بشكٍل رسيعٍ تحديَد 

األعضاء ذوي املخاطر العالية من أجل تســجيلهم يف برامج تعليمية إكلينيكية.  وقد تمَّ إبراُز النتائج 

  .Humana اإليجابية التي تحققت من خالل هذا النموذج يف العديد من اتصاالت القيادات العليا من

ويف الربــع األول من عام 2013، أعلــن Bruce Broussard، الرئيس التنفيذي لرشكة Humana، عن 

ــن يف عمليات التقييــم اإلكلينييك“، والتي أدَّت إىل  ”الزيــادة التي طرأت عىل األعضاء الجدد والتحسُّ

تســجيل 31000 عضو جديد يف الربامج اإلكلينيكيــة، مقارنًة بـ 4000 عضو يف نفس الربنامج عن فرتة 

ســابقة مــن العام، بزيادة قدرهــا 675٪.  باإلضافة إىل زيادة حجم التســجيل يف الربنامج اإلكلينييك؛ 

دهم منوذج التنبؤ باألعضاء الجدد  لني الذين َحدَّ أظهرت دراســات النتائج أن املستهلكني الُجُدد املسجَّ

قد تمَّ تحويلهم إىل الربامج اإلكلينيكية يف وقٍت أقرب، مع أكرث من 50٪ من الحاالت املحوَّلة التي تم 

تحديدها خالل األشــهر الثالثة األوىل بعد التســجيل الجديد يف Medicare Advantage، وقد شارك 

املستهلكون الذين تمَّ تحديدهم أيضاً مبعدل أعىل واستمروا لفرتة أطول يف الربامج.

ح هذه األمثلة كيفية قيام املنظمة باستكشاف تطبيقات التحليل وتطبيقها لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.   توضِّ

وسنعرض يف الفصول القادمة من هذا الكتاب العديد من األمثلة األخرى لتطبيقات الرعاية الصحية.

تحليالت سلسلة قيمة البيع بالتجزئة:

يَُعدُّ قطاع البيع بالتجزئة؛ هو املكان الذي قد ترى فيه معظم تطبيقات التحليالت، وهو مجاٌل 

تكون فيه القيم كبريًة ولكن هوامش الربح عادًة تكون ضئيلًة، وفيه تتغري أذواق العمالء وتفضيالتهم 

يات يف سبيل  بشكٍل متكرِّر؛ مام يجعل املتاجر - املبارشة أو عرب اإلنرتنت - تواجه العديَد من التَحدِّ

النجاح.  وهيمنة السوق يف وقٍت واحٍد ال تضمن نجاًحا مستمرًا؛  لذا فإنَّ االستثامر يف تعلُّم الكثري 

عــن املورِّدين والعمالء واملوظفني وكلِّ املســاهمني الذين يدفعون سلســلة قيمة بيع التجزئة إىل 

النجاح واستخدام تلك املعلومات التخاذ قراراٍت أفضل كان هدفاً لصناعة التحليالت لفرتة طويلة.  

وحتى قراء التحليالت العارضني يعرفون استثامرات Amazon الهائلة يف التحليالت لتقوية سلسلة 

القيمة التابعة لهم.  وباملثل؛ استثمرت كلٌّ من Walmart وTarget وغريهام من كبار تجار التجزئة 
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ماليــني الــدوالرات يف التحليالت الخاصة بسالســل التوريد الخاصة بهــم.  ويتمتع معظم مورِّدي 

تقنيــة وخدمة التحليالت بحضوٍر كبريٍ يف تحليــالت بيع التجزئة، وتغطية ولو جزء صغري من هذه 

التطبيقات لتحقيق هدف التعرُّض الذي نحن بصدد دراسته ميكن أن متأل كتابًا كاماًل.  لذلك يُسلِّط 

هذا القســم الضوء فقط عىل بعــض التطبيقات املحتملة.  وقد تمَّ إجــراُء معظم هذه العمليات 

بواســطة العديد من تجــار التجزئة ويتمُّ توفريها مــن خالل العديد من ُمــورِّدي التقنية؛ ولذلك 

دة.  وتمَّ اقرتاُح  ففي هذا القســم ســوف نلقي نظرًة أكرث عموميًة بداًل من اإلشارة إىل حاالت ُمحدَّ

هــذه النظرة العامة من ِقبل Abhishek Rathi، املدير التنفيذي لـ vCreaTek.com، وهي رشكٌة 

لخدمات الربمجيات التحليلية ولديها مكاتُب يف الهند والواليات املتحدة واإلمارات العربية املتحدة 

وبلجيكا؛  إذ تقوم الرشكة بتطوير تطبيقات يف مجاالت متعددة، وخصوًصا تحليالت بيع التجزئة.

ويعرض الشكل )1-12( املكونات املختارة لسلسلة قيمة بيع التجزئة.  يبدأ الشكل باملورِّدين 

ح العديَد من نقاط قرار التخطيط اإلسرتاتيجي والتشغييل املتوسط؛  ويختتم بالعمالء؛ ولكنه يوضِّ

إذ ميكــن أن تلعَب التحليالت - الوصفيــة أو التنبؤية أو التوجيهية - دوًرا يف اتخاذ قراراٍت أفضل 

تعتمد عىل البيانات.  كام يوضح الجدول )1-1( أيضاً بعض املجاالت املهمة لتطبيقات التحليالت، 

وأمثلة عىل األســئلة الرئيســة التي ميكن أن تجيب عنها التحليالت، وبــكلِّ تأكيد، قيمة األعامل 

املحتملة املشتقة من إجراء مثل هذه التحليالت.  ثم يتم مناقشة بعض األمثلة فيام بعد.
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جدول 1-1:  أمثلة لتطبيقات التحليالت يف سلسلة قيمة بيع التجزئة

تطبيق 

التحليل
قيمة األعاملسؤال األعامل

تحسني 

املخزون

1- أيُّ املنتجات عليها طلٌب أعىل؟

الحركــة  بطيئــة  املنتجــات  هــي  مــا   -2

أو املتقادمة؟

1- توقع اســتهالك املنتجات رسيعة الحركة، 

وطلــب مخــزوٍن كاٍف منهــا؛ لتجنُّــب 

سيناريو نفاذ املخزون.

ل دوران املخــزون للمنتجــات  2- رفــع ُمعــدَّ

بطيئــة الحركة؛ من خــالل الجمع بينها يف 

طلب مرتفع.

مرونة 

السعر

1- ما مقدار صايف هامش الربح؟

2- مــا مقــدار الخصم املمكــن منحه عىل 

املنتج؟

1- تخفيض السعر لكلِّ منتج ميكن أن يقلل 

خسارة هامش الدوالر.

2- يتمُّ تحديُد السعر األمثل لحزمة املنتجات 

لتوفري هامش الدوالر

تحليل 

سلة 

السوق

1- مــا هــي املنتجــات التي يجــب دمجها 

إلنشاء عرض حزمة؟

2- هل يجــُب الجمــع بني املنتجــات بناًء 

عىل خصائــص الحركة البطيئة والرسيعة 

الحركة؟

3- هل يجب إنشاء حزمة من نفس الفئة أو 

خط فئة مختلف؟

د تحليُل التقارب االرتباطات الخفية  1- يُحدِّ

بني املنتجات، والتي ميكن أن تســاعد يف 

القيم التالية:

املنتج؛ •  َوْضــع إســرتاتيجية لحزمــة 

اســتناًدا إىل الرتكيز عىل املخزون أو 

الهامش.

عــن •   cross-sell عمليــات  زيــادة 

طريــق إنشــاء حزمــة مــن فئــات 

up-sell مختلفة أو زيــادة عمليات

من نفس الفئات.

رؤية 

املتسوق

َمْن من العمالء يشــرتي أيَّ املنتجات يف أيِّ 

مكان؟

عن طريــق تقســيم العمالء؛ ميكــن ملالك 

ــن  صة تحسِّ األعامل إنشــاء عــروض ُمخصَّ

تجربة العمالء، وتؤدي إىل االحتفاظ بهم.
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تطبيق 

التحليل
قيمة األعاملسؤال األعامل

تحليل 

تحوُّل 

العميل إىل 

املنافسني

1- َمْن هم العمالء الذين لن يعودوا؟

2- ما مقدار الخسارة يف األعامل؟

3- كيف ميِكن االحتفاظ بهم؟

4- مــا الرتكيبــة الســكانية للعميل صاحب 

الوالء؟

1- ميِكــن تحديــُد العالقــات بــني العمالء 

واملنتجــات التي تؤدي لتحــوُّل العمالء.  

وبالتــايل ميِكــن أن يتــمَّ الرتكيُز بشــكٍل 

أفضــل عىل جودة املنتج والســبب وراء 

هذا التحول.

2- باالعتــامد عــىل قيمــِة حيــاة العميــل 

ه؛  )LTV(؛ ميكن القياُم بالتســويق املوجَّ

مام يؤدي إىل االحتفاظ بالعميل.

تحليل 

القنوات

1- مــا هي قنــاة اكتســاب العمــالء ذات 

التكلفة األقل؟

2- ما هي قناة االحتفاظ األفضل بالعمالء؟

3- ما هي القناة األكرث ربحية؟

ميِكــن تحســنُي ميزانية التســويق بناًء عىل 

رؤية العائد األفضل عىل االستثامر.

تحليل 

الفروع 

الجديدة

1- ما هو املوقع الواجب اختياره؟

2- ما هو املخزون االفتتاحي الواجب اقتناؤه 

وما مقداره؟

1- ميِكن استخداُم أفضل املامرسات للمواقع 

والقنوات األخرى للبدء يف القفز.

2- ميِكن أن تساعَد املقارنة ببيانات املنافس 

يف إنشــاء عامــل متييــز/ USP لجــذب 

العمالء الجدد.

تصميم 

املتجر

1- كيــف يجــُب تخطيط املتجــر؛ من أجل 

الخطوط العليا األفضل؟

2- كيف ميكُن زيــادة تجربة العمالء داخل 

املتجر؟

1- فهم ارتباط املنتجات التخاذ قراٍر بشــأن 

تصميم املتجر وتوافقه بشكٍل أفضل مع 

احتياجات العمالء.

2- ميِكن تخطيُط نرش القوى العاملة لتفاعل 

العمالء بشــكٍل أفضــل وبالتــايل إرضاء 

تجربة العمالء.
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تطبيق 

التحليل
قيمة األعاملسؤال األعامل

تحليالت 

الفيديو

ــكانية التي تدخل املتجر  1- ما الرتكيبة السُّ

خالل فرتة ذروة املبيعات؟

2- كيــف ميِكــن تحديــُد العميــل صاحب 

أعــىل )LTV( عند مدخل املتجر؛ بحيث 

ميكن توفري تجربة شــخصية أفضل لهذا 

العميل؟

الرتويجيــة  العــروض  1- ميِكــن تخطيــُط 

واألحداث داخل املتجر بناًء عىل الرتكيبة 

السكانية للزيارات الواردة.

2- مشــاركة العميــل املُســتَهَدف والخصم 

الفوري يُعزِّزان تجربة العميل؛ مام يؤدي 

إىل زيادة االحتفاظ به.

عادًة ما يَعرف موقع بيع التجزئة عرب اإلنرتنت عمالءه مبجرد تســجيل دخول العميل، وبالتايل 

صة لتحســني التجربة.  وبالنســبة أليِّ متجر لبيع التجزئة؛  ميِكنهم تقديم صفحات/ عروض ُمخصَّ

فــإنَّ معرفة عميله عند مدخل املتجر ال يزال مُيثل تحديًــا كبريًا.  ومن خالل الجمع بني تحليالت 

ــارات الصــادرة من خالل برنامج الوالء، قد يتمكَّــن املتجُر من تحديد  الفيديو واملعلومات/ الشَّ

العميل عند املدخل نفسه، وبالتايل متكني فرصة إضافية لعمليات cross-sell أو up-sell.  وعالوًة 

عىل ذلك؛ ميكن توفري تجربة تسوق شخصية مبشاركة أكرث تخصيصاً خالل وقت العميل يف املتجر.

ابة أو فعاليــات ترويجية أو  ويســتثمر تجــاُر التجزئــة الكثرَي من املــاِل يف نوافذ عــرض جذَّ

صة أو تزيني املتجر أو إعالنات مطبوعة أو الفتات.  ولتعزيز فعالية هذه األساليب  رسومات ُمخصَّ

التسويقية؛ ميِكن للفريق استخداُم تحليالت املتسوقني من خالل مراقبة صور الدوائر التلفزيونية 

املغلقــة )CCTV( ملعرفة التفاصيل الدميوغرافية لحركة القدم داخل املتجر، وميِكن تحليُل صور 

ــن والجنس،  مة الســتخراج تفاصيل دميوغرافية، مثل: السِّ CCTV باســتخدام خوارزميات ُمتقدِّ

ومزاج الشخص الذي يتجول باملتجر.

إضافًة إىل ذلك؛  مُيِكن لبيانات حركة العميل داخل املتجر عند دمجها مع تصميم الرفوف أن تعطي 

ــاخنة/ املربحة داخل املتجر.  وعالوًة عىل ذلك؛ ميِكن  نظرًة ثاقبًة ملدير املتجر لتحديد مناطق البيع السَّ

ملدير املتجر استخداُم هذه املعلومات لتخطيط توزيع القوة العاملة لهذه املناطق يف أثناء فرتات الذروة.

وعادًة ما يتمُّ اســتخداُم تحليل ســلة السوق من ِقبل مديري األقسام لدفع بيع SKUs بطيئة 

مة من البيانات املتاحة؛ ميكــن أن يكون تقارُب املنتج يف  الحركــة.  وباســتخدام التحليالت املتقدِّ

أد� مســتوى من SKU لدفع عائدات االســتثامر عىل عروض الحزمة ألعىل.  وباإلضافة إىل ذلك؛ 
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فباستخدام أســاليب مرونة السعر؛ ميِكن أيضاً تخفيُض السعر لعرض الباقة؛ مام يقلل أيَّ خسارٍة 

يف هامش الربح.

وهكــذا، وباســتخدام بيانات التحليالت، ال ميكــن لتجار التجزئة الحصول عــىل معلومات عن 

عملياتهــم الحالية فحســب؛ بل ميِكن أيضــاً الحصوُل عىل مزيٍد من اإلحصــاءات لزيادة اإليرادات 

Data Science( وخفض التكلفة التشــغيلية لربح أعىل.  ويقرتح مــدوِّن يف علوم البيانات املركزية

Central( قامئًة شاملًة إىل َحدٍّ ما لتطبيقات تحليالت التجزئة الحالية واملحتملة، والتي ميِكن ملتاجر 

التجزئة الكربى مثل Amazon استخدامها.  وهذه القامئة متاحٌة عىل:
http://www.datasciencecentral.com/pro�les/blogs/20-data-science-systems-used-by-
ainazon-to-operate-its-business.

وكام ذكرنا ســابقاً؛ فإنَّ هناك العديَد من األمثلة عىل هذه الفرص املُدرَجة هنا؛ ولكنك سرتى 

العديَد من األمثلة عىل مثل هذه التطبيقات يف جميع أنحاء الكتاب.

أسئلة مراجعة على القسم 6-1:

1- ملاذا تستثمُر رشكة التأمني الصحي يف التحليالت عقب اكتشاف االحتيال؟  وملاذا من مصلحتهم 

التنبؤ باحتاملية سقوط املرىض؟

2- ما هي التطبيقات األخرى املشابهة للتنبؤ بالسقوط التي ميكنك تصورها؟

Humana(؟ 3- كيف تقنع عميل تأمني صحي جديداً بتبَنِّي أمناط حياة صحية )مثال 3

د عىل األقل ثالث فرٍص أخرى لتطبيق التحليالت يف سلســلة قيمة البيع بالتجزئة بخالف  4- َحــدِّ

تلك التي تمَّ تغطيتها يف هذا القسم.

5- مــا هــي متاجُر بيــع التجزئة التــي تعرفها التي تســتخدُم بعض تطبيقــات التحليالت، التي 

تمَّ تحديُدها يف هذا القسم؟

1-٧ مقدمة موجزة لتحليالت البيانات الضخمة:

ما هي البياناُت الضخمة؟

ى بتحليالت  أيُّ كتــاٍب عن التحليالت وعلم البيانات؛ يجُب أن يشــمل تغطيًة كبريًة ملا يُســمَّ

البيانات الضخمة.  وســنقوم بتغطيتها يف الفصل السابع؛ ولكننا هنا نعرُض مقدمًة موجزًة للغاية 
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عن بداية ظهورها.  إنَّ عقولنا تعمُل برسعة وفعالية عالية ومتنوعة يف معالجة كمياٍت كبرية من 

جميــع أنواع البيانات:  الصــور، والنصوص، واألصوات، والروائح، ومقاطــع الفيديو.  حيث تقوم 

مبعالجة جميع أشــكال البيانات املختلفة بســهولٍة نســبية.  غري أنَّ أجهزة الحاسوب ال تزال تجُد 

صعوبًة يف مواكبة وترية إنشــاء البيانات، فضالً عن تحليلها برسعة، وهذا هو الســبب يف أن لدينا 

مشكلة البيانات الضخمة.  إذاً، ما البياناُت الضخمة؟  ببساطة البيانات الضخمة؛ هي البيانات التي 

ال ميكن تخزينها يف وحدة تخزين واحدة.  وتشري البياناُت الضخمة عادًة إىل البيانات التي تأيت يف 

العديِد من األشــكال املختلفة:  مهيكلًة وغري مهيكلة، يف تيار، وما إىل ذلك.  إن املصادر الرئيســة 

ملثل هذه البيانات هي مقتطفات من مواقع الويب، واملنشورات مبواقع التواصل االجتامعي مثل 

Facebook، وبيانات من الزيارات أو من أجهزة االستشعار أو الطقس.  ويحتاج أيُّ محرك بحٍث 

عىل الويب، مثل Google، إىل بحث وفهرســة املليــارات من صفحات الويب ملنحك نتائج بحث 

مالمئة يف جزٍء من الثانية.  وعىل الرغم من أن هذا ال يتم بشكٍل لحظي؛ فإنَّ إنشاء فهرس لجميع 

صفحات الويب عىل اإلنرتنت ليس مهمة سهلة.  ولُحْسن الحظ؛ فقد متكََّنت رشكة Google، من 

حل هذه املشكلة.  فمن بني األدوات األخرى، استخدمت أساليب تحليل البيانات الضخمة.

وهنــاك جانبان إلدارة البيانات بهذا الحجم، وهام:  التخزين واملعالجة.  فإذا اســتطعنا رشاء 

ـف للغاية لتخزين كلِّ هذا يف مكاٍن واحد عىل وحــدٍة واحدة؛ فإنَّ جعل هذه  حــلِّ تخزين ُمكلـِّ

الوحدة تســمح بالخطأ قد يكون مكلفاً للغاية.  ومن ثم فقد تمَّ اقرتاُح حلٍّ عبقريٍّ يشــتمُل عىل 

تخزيــن هذه البيانات يف أجزاء مختلفة من أجهزة متصلة بشــبكة، وَوْضع نســخة أو اثنتني من 

هذه البيانات يف مواقع مختلفة عىل الشــبكة، من الناحيتني املنطقية واملادية.  وتمَّ استخدامه يف 

ى آنذاك بنظام ملفات Google(، وتمَّ تطويره وإصداره الحقاً  األصل يف Google )والذي كان يُسمَّ

.)Hadoop HDFS( باسم نظام امللفات املقسمة من Apache كمرشوع

ومع ذلك؛ فإن تخزين هذه البيانات ميثل نصف املشكلة فقط.  فالبيانات ال قيمة لها إذا كانت 

م قيمًة لألعامل، وليك توفــر قيمًة لألعامل؛ فال بد من تحليلهــا.  ولكن كيف ميكن تحليُل  ال تقــدِّ

هــذا القدر الهائل من البيانات؟  حيث ال ميِكن متريُر كافة الحســابات إىل جهاز حاســوب واحد.  

فهذا من شــأنه إنشــاُء قدٍر من أحامل البيانات عىل هذا الجهاز.  وقد تمَّ اقرتاُح حلٍّ عبقريٍّ آخر.  

وهو دفع الحوســبة إىل البيانات، بدالً من دفع البيانات إىل عقدة الحوسبة.  وقد كان هذا منوذًجا 

جديًدا وأسفر عن طريقة جديدة متاًما ملعالجة البيانات، وهذا ما نعرفه اليوم باسم منوذج برمجة 

MapReduce، الــذي جعل معالجة البيانات الضخمة حقيقــة.  وقد تمَّ تطويُر MapReduce يف 

.Hadoop MapReduce ى األصل يف Google.  وظهر إصداٌر الحق من ِقبل مرشوع Apache يُسمَّ
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HDFS واليــوَم عندما نتحدُث عن التخزين أو املعالجة أو تحليل البيانات الضخمة؛ فإننا نذكر

وMapReduce عند مستوى معني، وقد تمَّ اقرتاُح معايري وبرامج أخرى ذات ِصلة.  وعىل الرغم من 

أن مجموعة األدوات الرئيســة متاحة باملجان؛ فقد تمَّ إطالُق العديد من الرشكات لتقديم التدريب 

.Teradata Asterو Cloudera و HortonWorks أو الخدمات املتخصصة يف هذا املجال.  مثل

ى البيانات الضخمة  وعىل مدى السنوات القليلة املاضية حدث مزيٌد من التغري؛ فام كان يُسمَّ

أصبــح اآلن تطبيقات البيانات الضخمة.  وقد أضافت الحاجُة إىل معالجة البيانات القادمة رسعًة 

إىل املعادلــة.  ومن األمثلة عىل معالجة البيانات الرسيعة؛ التداول الخوارزمي.  والذي يســتخدم 

املنصــات اإللكرتونية القامئة عىل خوارزميات تداول األســهم يف الســوق املاليــة، والتي تعمل يف 

غضون امليكروثانية.  ومن األمثلة األخرى عىل املجموعة الواسعة من البيانات؛ هو تحليل املشاعر، 

والذي يســتخدم أشكاالً مختلفًة من البيانات من ِمنصات وسائل التواصل االجتامعي واستجابات 

العمــالء لقياس املشــاعر.  واليوَم، ترتبط البيانــات الضخمة بأيِّ نوٍع من البيانــات الكبرية التي 

ح الحالة العملية 1-6 تطبيق تحليالت البيانات  تتميــُز بخصائص الحجم والرسعة والتنوع.  وتوضِّ

الضخمة يف صناعة الطاقة.  وسوف ندرس تقنيات وتطبيقات البيانات الضخمة يف الفصل السابع.

أسئلة مراجعة على القسم 1-٧:

1- ما هي تحليالُت البيانات الضخمة؟

2- ما هي مصادُر البيانات الضخمة؟

3- ما هي خصائُص البيانات الضخمة؟

4- ما هي املعالجُة الفنية التي يتمُّ تطبيقها ملعالجة البيانات الضخمة؟

)1( http://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/falls/adultfalls.html.

)2( Gill, T. M., Murphy, T. E., Gahbauer, E. A., et al. )2013(. Association of injurious falls with disability 
outcomes and nursing home admissions in community living older persons. American Journal of 
Epidemiology, 178)3(, 418-425.

)3( Gates, S., Smith, L. A., Fisher, J. D., et al. )2008(. Systematic review of accuracy of screening instruments 
for predicting fall risk among independently living older adults. Journal of Rehabilitation Research 
and Development, 45)8(, 1105-1116.

Contributors: Harpreet Singh, PhD; Vipin Gopal, PhD; Philip Painter, MD.
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حالة عملية 6-1

رشكة Center Point للطاقة تستخدم التحليالت الفورية للبيانات الضخمة؛ لتحسني خدمة العمالء

تَُعدُّ رشكة Center Point للطاقة إحدى الرشكات الكربى لتوصيل الطاقة ويقع مقرُّها يف 

هيوستون، تكساس.  وتشمل أعاملها األساسية نقل وتوزيع الكهرباء، وتوزيع الغاز الطبيعي، 

ومبيعات وخدمات الغاز الطبيعي.  ولديها أكرثُ من خمسة ماليني عميل يف الواليات املتحدة.

وتســتخدم الرشكُة شــبكات الطاقة الذكيــة؛ لجمع املعلومــات الفورية عن صحة 

الجوانب املختلفة للشــبكة، مثل: العدادات واملحوالت واملفاتيح املُســتَخَدمة يف توفري 

الكهربــاء.  ويتمُّ تحليُل هذه املعلومات بشــكٍل فوري باســتخدام الطاقة مع تحليالت 

البيانات الضخمة؛ مام يتيُح تشــخيًصا دقيًقا وأرسع بكثري.  فعىل سبيل املثال: ميكن أن 

تتنبأ وتساعد يف منع انقطاع التيار الكهربايئ.

إضافًة إىل ذلك؛ تقوم الرشكة بجمع بيانات الطقس؛ مام يسمح بأن تساعد البيانات 

التاريخية يف التنبؤ بانقطاع التيار نتيجًة للعاصفة.  وتعمل هذه الرؤية كدليٍل إرشــادي 

لوضع املوارد الصحيحة قبل العاصفة؛ لتجنب حدوث االنقطاع.

ثانياً، ومن أجل أن تفهم عمالءها عىل نحٍو أفضل، تستخدم Center Point تحليل 

املشــاعر الذي يفحص رأي العميل عن طريق العاطفة )السعادة والغضب والحزن، وما 

إىل ذلك(، وتقوم الرشكة بتصنيف عمالئها بناًء عىل مشاعرهم ومن ثمَّ تكون قادرًة عىل 

البيع لعمالئها بطريقة تستند إىل شخصياتهم وتقدم تجارب أكرث قيمة للعمالء.  

ونتيجًة الســتخدام تحليالت البيانات الضخمــة، وفَّرت الرشكة 600٫000 جالون من 

الوقود يف العامني املاضيني؛ من خالل حلِّ ســتة ماليني طلب خدمة عن بُْعد.  باإلضافة 

إىل ذلك، وفَّرت الرشكة 24 مليون دوالر لعمالئها يف هذه العملية.

أسئلة للمناقشة:

1- كيف مُيِكن لرشكات الكهرباء التنبؤ بانقطاع ممكن يف موقع؟

2- ما هو تحليُل مشاعر العميل؟

صة لعمالئها؟ 3- كيف يساعُد تحليُل مشاعر العمالء الرشكات عىل تقديم خدمة ُمخصَّ
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ما الذي ميكننا تعلُّمه من هذه الحالة العملية:

باستخدام تحليالت البيانات الضخمة؛ ميكن لرشكات الطاقة َحلُّ مشكالت العمالء بشكٍل 

أفضل مثل انقطاع التيار واألعطال الكهربائية يف غضون فرتة زمنية أقرص مقارنًة بالعمليات 

السابقة.  كام ميِكن أن يساعد تحليُل املشاعر يف استهداف عمالئهم وفقاً الحتياجاتهم.

Sources: Sap.com, “A ‘Smart’ Approach to Big Data in the Energy Industry,” http://www.

sap.com/bin/sapcom/cs_cz/downloadasset.201310--oct-0920-.a-smart-approach-to-

big-data-in-the-energyindustry-pdf.html )accessed June 2016(; centerpointenergy.

com, “Electric Transmission & Distribution )T&D(,” http://www.centerpointenergy.

com/en-us/Corp/Pages/Company-overview.aspx )accessed June 2016(; YouTube.com, 

“CenterPoint Energy Talks Real Time big Data Analytics,” https://www.youtube.com/

watch?v=s7CzeSlIEfI )accessed June 2016(.

1-٨ نظرة عامة على النظام البيئي للتحليالت:

ــٌس إلمكانات التحليالت وتريد االنضامم  م؛ ُمتحمِّ أنــت اآلن عزيزي القارئ وبناًء عىل ما تقدَّ

إىل هــذه الصناعــة املتنامية.  ولكن َمْن هم الالعبون الحاليون ومــاذا يفعلون؟  وما املكان الذي 

يناسبك؟  إنَّ الهدَف من هذا القسم هو تحديُد قطاعاٍت مختلفة من صناعة التحليالت، وتقديم 

تصنيــٍف لألنــواع املختلفة مــن املشــاركني يف الصناعة، وتوضيــح أنواع الفــرص املتاحة ملحرتيف 

التحليــالت.  لقــد تَمَّ تحديُد أحد عرش نوًعا مختلًفا من الالعبني يف النظام البيئي للتحليالت.  كام 

أنَّ فهــَم النظام البيئي يعطي القارئ رؤيًة أوســع لكيفية تالقي الالعبني املختلفني.  وهناك غرٌض 

ــيص ذكاء األعامل أيضاً، وهو أن يكون عىل  ثانــوي لفهم النظام البيئي للتحليالت، الخاص مبتخصِّ

علٍم بالرشكات والعروض والفرص الجديدة يف القطاعات املتحالفة مع التحليالت.  ويُختتم القسم 

ببعض املالحظات عن الفرص املتاحة للمحرتفني للتحرُّك عرب هذه املجموعات.

يص تحليــل األعامل وعلامء البيانات  وعــىل الرَّغم مــن أن بعض الباحثني قد ميَّزوا بني ُمتخصِّ

)Davenport وPatil، 2012(، كــام أرشنا ســابقاً، بهدف فهم النظام البيئي الشــامل للتحليالت؛ 

فإننا نعاملهم كمهنة واحدة واسعة.  ومن الواضح أن احتياجات املهارات قد تختلف بني أخصايئ 

رياضيــات قــوي إىل مربمج إىل مصمم منــاذج إىل أخصايئ اتصاالت، ونعتقد أنَّ هذه املســألة قد 

تمَّ حلُّها عىل مســتوى أصغر/ فردي بدالً من املســتوى الكيل لفهم مجمــوع الفرص.  كام نتبنَّى 

تعريًفا واسًعا للتحليالت ليشمل جميع األنواع الثالثة وفقاً لـ INFORMS وهي الوصفية/ إعداد 

ح سابًقا. التقارير/ التصويرات، والتنبؤية والتوجيهية كام هو ُموضَّ
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ح الشــكُل 1-13 وجهة نظٍر واحدة للنظام البيئــي للتحليل.  إذ تتمثُل مكونات النظام  ويُوضِّ

البيئــي يف بتــالت زهرة التحليــالت.  وقد تمَّ تحديُد أحد عرش قطاًعا أو قســاًم رئيًســا يف مجال 

التحليــالت.  ويتمُّ تجميع مكونات النظام البيئي التحلييل يف ثالِث فئات متثلها البتالت الداخلية، 

والبتالت الخارجية، وبذرة )الجزء األوسط من( الزهرة.

وميكــن أن يُطلَق عىل البتالت الســتة الخارجية مــوردو التقنية.  وتــأيت إيراداتهم من تقديم 

التقنيــة، والحلول، والتدريب ملنظامت مســتخدمي التحليالت؛ حتى يتمكَّنــوا من توظيف هذه 

التقنيــات بأكرث الطــرق فعاليًة وكفاءًة.  وميِكــن تعريُف البتلة الداخليــة بصفة عامة كمرسعات 

التحليالت.  وتعمل أجهزُة الترسيع مع مورِّدي التقنية واملستخدمني.  وأخريًا؛ يشتمل جوهر النظام 

البيئــي عىل منظامت مســتخدمي التحليالت.  وهــذا هو العنرص األكرث أهميــة؛ إذ يتمُّ دفع كلِّ 

مجموعة من مجموعات صناعة التحليالت من ِقبل منظامت املستخدمني.

شكل 1-1٣: النظام البيئي للتحليالت

إنَّ استعارة اسم «زهرة» مناسٌب متاًما للنظام البيئي للتحليالت؛ إذ يتداخل العديُد من األشخاص 

بعضهــم مــع بعض.  عىل ِغرار كائن حــي مثل الزهرة، حيث تنمو كل هــذه البتالت وتذوب معاً.  

ونحن نســتخدُم مصطلحات املكونــات واملجموعات والبتالت والقطاعات بشــكٍل متبادٍل لوصف 

م  م فيام ييل كالً من القطاعات الصناعية كام ســنقدِّ الالعبني املختلفني يف مجال التحليالت.  وســنقدِّ

بعض األمثلة لالعبني يف كلِّ قطاع.  إن قامئة أســامء الرشكات املُدرَجة يف أيِّ بتلة ليســت شــاملة.  

فقامئة املمثلني للرشكات يف كلِّ مجموعة تهدف فقط إىل توضيح العرض الفريد للمجموعة لوصف 
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املواهب التي ميكن اســتخدامها أو توظيفها.  وكذلك؛ فإن ذكر اســم الرشكة أو قدرتها يف مجموعٍة 
دة ال يعني أنها النشــاط / العــرض الوحيد لتلك املنظمة.  والهــدف الرئيس؛ هو الرتكيُز عىل  ُمحــدَّ
القدرات التحليلية املختلفة داخل كلِّ عنٍرص من عنارص حيِّز التحليالت.  وتعمل العديُد من الرشكات 
يف قطاعات متعددة داخل صناعة التحليالت، وبالتايل توفر فرًصا للحركة داخل املجال أفقيًّا ورأسيًّا.

ولقــد قــام مــات تــراك )Matt Turck( - وهــو رشيــك بــرأس املــال مــع فرســت مارك 
)FirstMark( - بتطويــر نظــام بيئــي للتحليــالت يُركِّــز عــىل البيانــات الضخمــة، ويهــدف 
إىل تتبع الالعبــني الجــدد والقدامــى يف مختلف قطاعــات صناعــة البيانات الضخمــة.  وتُوَجد 
صــورة مرئيــة جميلة مــن تفســريه للنظــام البيئي وقامئة شــاملة مــن الرشكات عــىل موقعه:
http : / / mattturck.com/2016/02/01/Big-data-landscape/)accessed August 2016(

وسرنى أيضاً نظاًما بيئيًا مشابًها يف سياق إنرتنت األشياء )IoT( يف الفصل األخري.  

ُمورِّدو البنية التحتية لتوليد البيانات:

قــد يكون مــن األوىل أن نبدأ بالتعرُّف عــىل هذه املجموعات من خــالل مالحظة مجموعة 
جديــدة من الرشكات التــي متكِّن من توليد وجمع البيانات التي ميكن اســتخدامها لتطوير رؤى 
تحليلية.  وعىل الرغم من أنَّ هذه املجموعة ميِكن أن تشــمل جميع النقاط التقليدية من أنظمة 
مي التقنية لكلِّ خطوة يف سلســلة عمليات/ قيمة الرشكة،  البيــع، وأنظمة إدارة املخــزون، وُمقدِّ
ســننظر أساًســا يف الالعبني الجدد حيث كان الرتكيُز األســايس عىل متكني املنظمة من تطوير رؤى 
جديدة لعملياتها بداًل من تشــغيل عملياتها األساســية.  وبالتايل تشــمل هذه املجموعة رشكات 

إنشاء بنية تحتية لجمع البيانات من مصادر مختلفة.

ومــن املكونات الناشــئة ملثل هذه البنيــة التحتية هو جهاز االستشــعار.  حيث تقوم أجهزة 
االستشــعار بجمــع كمية هائلة من البيانــات مبعدل أرسع، وقد تمَّ اعتامُدهــا من ِقبل قطاعات 
مختلفــة، مثــل: الرعاية الصحية، والرياضة، والطاقة.  عىل ســبيل املثــال، البيانات الصحية التي 
تجمعها تستخدم أجهزة االستشعار بشكٍل عام لتتبُّع الحالة الصحية للمستخدمني.  وبعض أجهزة 
 ،Shimmerو ،Google و ،AliveCor االستشعار الرئيسة التي تقوُم بجمع املعلومات الصحية هي
وFitbit.  وباملثــل؛ فإنَّ صناعة الرياضة تســتخدم أجهزة استشــعار لجمــع البيانات من الالعبني 
وامليدان لتطوير اإلســرتاتيجيات وتحسني اللعب الجامعي.  ومن أمثلة الرشكات التي تنتُج أجهزة 
لة بالرياضة Sports Sensors، و Zepp، و Shockbox، وغريها.  كام تُستَخَدم  االستشعار ذات الصِّ
أجهزة االستشــعار إلدارة الزيارات.  ويســاعد ذلك يف اتخاذ إجراءات فورية للتحكُّم يف الزيارات، 

.Sensys Networkو ،Garminو ،Advantech B+B SmartWorx ومن مورِّدي هذه الخدمة
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وتلعُب أجهزة االستشــعار دوًرا رئيًسا يف إنرتنت األشــياء، وتَُعدُّ جزًءا أساسيًّا من الكائنات الذكية.  
وهي تجعُل االتصال بني آلٍة وأخرى ممكًنا.  والجهات الفاعلة الرئيسة يف البنية التحتية إلنرتنت األشياء؛ 
هي إنتل )Intel(، ومايكروســوفت )�Microso(، وجوجل )Google(، وآي يب إن )IBM(، وسيســكو 
)Cisco(، وســامرت بــني )Smartbin(، وســيكو برودكتــس )SIKO Products(، وأوميجا إنجنرينج 
)Omega Engineering(، وأبــل )Apple(، وإس إيــه يب )SAP(.  ورمبا تكــون هذه هي املجموعة 
األكرث تقنيًة يف النظام البيئي.  وسوف نســتعرُض النظام البيئي إلنرتنت األشــياء loT يف الفصل الثامن.  

دها هنا. ويف الواقع؛ يُوَجد تقريبًا نظاٌم بيئيٌّ عن كلِّ مجموعة من املجموعات التي نُحدِّ

ُمورِّدو البنية التحتية إلدارة البيانات:

تضمُّ هذه املجموعة جميَع املنظامت الرئيســة التي توفر األجهزة والربامج التي تفرسِّ األســاس 
الجوهــري لجميع حلــول إدارة البيانات.  ومن األمثلة الواضحة عىل ذلــك كبار الجهات التي توفر 
البنية التحتية لحوسبة قواعد البيانات، مثل: IBM، وDell، وHP، وOracle، وما إىل ذلك، ومورِّدو 
ات  م ِمنصَّ حلول التخزين، مثل EMC )والتي اشرتتها Dell مؤخرًا( وNetApp؛ والرشكات التي تقدِّ
مون  األجهزة والربمجيــات املحلية مثل IBM وOracle وترياداتا، ومورِّدو حلول البيانات الذين يقدِّ
أنظمًة مستقلًة إلدارة قواعد البيانات لألجهزة والربامج، مثل عائلة SQL Server من مايكروسوفت 
  .SAP صة مثل )�Microso(، ويندرُج تحت هــذه املجموعة أيضاً مورِّدو الربامج املتكاملة املتخصِّ
مي  كام تشــتمُل هــذه املجموعة عىل منظامت أخرى، مثــل مورِّدي أجهزة قواعــد البيانات ومقدِّ

ن يدعمون النظم البيئية لهذه الرشكات. الخدمات والدامجني واملطورين وغريهم، ممَّ

وتظهــر العديُد من الرشكات األخرى باعتبارها العبني أساســيني يف مجاالت ذات ِصلة، وذلك 
بفضل البنية التحتية للشبكة التي متكِّن الحوسبة السحابية.  وقد اشتهرت رشكات مثل )خدمات 
الويــب مــن Amazon(، و)IBM )Bluemix، وSalesforce.com بتقديم حلول مســتودعات 

حابة، والتي تمَّ اآلن اعتامدها من الرشكات املذكورة. البيانات والتحليالت الكاملة عرب السَّ

وهنــاك مجموعــٌة حديثٌة من الرشكات يف مجال البيانات الضخمــة تَُعدُّ هي كذلك جزًءا من 
هــذه املجموعة.  وال تقوم رشكاٌت مثــل Cloudera وHortonworks بالرضورة بتوفري األجهزة 
مون خدماِت البنية التحتية والتدريب؛ إلنشاء منصة البيانات الضخمة.   الخاصة بهم؛ ولكنهم يقدِّ
Flumeو ،Kaaو ،Spark و ،NoSQLو ،MapReduceو ،Hadoop وهذا يشــمل مجموعــات

وغريها من التقنيات املرتبطة بالتحليالت.  وبالتايل؛ ميكن أيضاً تجميعهم تحت إرشاف استشاريني 
أو مدربــني لتمكــني البنية التحتية.  إنَّ النظــم البيئية الكاملة لالستشــاريني وتكامل الربمجيات، 
مي خدمات القيمــة املضافة قد أفادت العديد من الالعبني  مــي التدريب وغريهم من ُمقدِّ وُمقدِّ
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الكبــار يف مجموعة البنية التحتيــة إلدارة البيانات.  وتعمل بعُض املجموعات املذكورة أدناه عىل 
تحديــد هؤالء الالعبني؛ ألن العديد منهــم ينتقُل إىل التحليالت؛ إذ إنَّ الصناعة تحوِّل تركيزها من 

معالجة املعامالت بكفاءة إىل اشتقاق القيمة التحليلية من البيانات.  

ُمورِّدو مستودعات البيانات:

توفِّر الرشكات التي تركِّز عىل مســتودعات البيانات التقنيــة والخدمات التي تهدُف إىل دمج 
البيانــات مــن مصادر متعددة.  وبالتايل متكنُي املنظامت من اســتخالص وتقديم قيمة من أصول 
البيانــات الخاصــة بها.  وتوفر العديَد مــن الرشكات يف هذا املجال األجهــزة الخاصة بهم لتوفري 
مســتودعات البيانات بكفــاءة واســرتجاعها ومعالجتها.  تَُعــدُّ رشكاٌت مثــل IBM و Oracle و

Teradata؛ من الالعبني األساســيني يف هذا املجال.  وتشــمُل التطورات األخرية يف هذا املجال أداء 
التحليالت عىل البيانات مبارشًة يف الذاكرة.  وهناك قطاُع منوٍّ كبري آخر هو مســتودع البيانات يف 
حابة، ومن أمثلة هذه الرشكات Snowflake و�Redshi.  وتعمل الرشكات يف هذه املجموعة  السَّ
بوضوح مع جميع الجهات األخرى يف القطاع؛ من أجل توفري حلول وخدمات مســتودع البيانات 
ضمن نظامها البيئي وبالتايل تصبح العمود الفقري لصناعة التحليالت.  لقد كانت صناعًة رئيســًة 

يف َحدِّ ذاتها، وبالتايل، مورِّد ومستهلك للمواهب التحليلية.

ُمورِّدو البرمجيات الوسيطة:

بــدأ مســتودُع البيانات بالرتكيز عــىل جلب جميع مخــازن البيانات إىل ِمنصة عىل مســتوى 
املؤسســة.  وأصبح إنشــاُء مغزى لهذه البيانات صناعًة يف َحدِّ ذاتها.  ويتمثل الهدُف العام لقطاع 
الربمجيات الوسيطة يف توفري أدوات سهلة االستخدام للتقارير أو التحليالت الوصفية، والتي تشكِّل 
جزًءا أساسيًّا من ذكاء األعامل أو التحليالت املُستَخَدمة يف املنظامت.  ومن أمثلة الرشكات يف هذا 
املجال Microstrategy، Plum، وغريها الكثري.  وقد تَمَّ االستحواُذ عىل عدٍد قليٍل من كبار الالعبني 
الذين كانوا وســطاء مســتقلني من ِقبل الرشكات يف أول مجموعتني.  فعىل ســبيل املثال، أصبحت 
Hyperion جزًءا من أوراكل واســتحوذت SAP عىل Business Objects، واستحوذت IBM عىل 
Cognos، وقــد كان هذا القطاُع مرادفًا ملورِّدي ذكاء األعامل الذين يقدمون إىل الصناعة خدماِت 
لوحة املعلومات والتقارير والتصوير؛ بناًء عىل بيانات معالجة املعامالت وقاعدة البيانات ومورِّدي 
مســتودعات البيانات.  وهكذا انتقلــت العديُد من الرشكات إىل هذا املجال عىل مرِّ الســنني، مبا 
مو خدمــات مرئية جديدة مثل تابلوه  يف ذلــك ُمورِّدو برامــج التحليالت العامة مثل SAS أو ُمقدِّ
TDWI. صة.  ويورد ســجُل املنتجات يف مي التطبيقات املتخصِّ )Tableau(، أو العديــد مــن ُمقدِّ
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org 201 مــورًدا فقــط يف هذه الفئة؛ وذلــك اعتباًرا من يونيــو 2016؛ لذلــك كان القطاع قويًّا.
ومــن    .)http: / / www.tdwidirectory.cona/category/business-intelligence-services(

الواضح أنَّ هذا هو القطاع الذي يحاول االنتقال إىل قطاع علم البيانات يف الصناعة.  

ُمورِّدو خدمة البيانات:

يتمُّ توليُد الكثري من البيانات التي تســتخدمها املنظمة للتحليالت داخليًّا من خالل عملياتها.  
ولكن هناك العديُد من مصادر البيانات الخارجية التي تلعب دوًرا رئيًسا يف اتخاذ القرار باملنظامت.  
وتشمل أمثلة مصادر البيانات هذه بيانات الرتكيبة السكانية، وبيانات الطقس، والبيانات التي تمَّ 
جمعهــا من ِقبل أطراف ثالثة، والتي ميكن أن متــدَّ املنظمة مبعلوماٍت مفيدة يف ُصنع القرار، وما 
إىل ذلــك.  وقد انتهز العديُد من الرشكات الفرصة لتطويــر آليات جمع وتكامل وتوزيع البيانات 
د وتســتنُد إىل عالقاتها القامئة  صــة.  وتركِّــز هذه الرشكات عادًة عــىل قطاع صناعي ُمحدَّ املتخصِّ
صــة وخدماتها لجمع البيانــات.  فمثالً؛ توفر رشكة  يف هــذه الصناعــة من خالل منصاتها املتخصِّ
Nielsen مصــادر بيانات لعمالئها حول ســلوك الــرشاء بالتجزئة للعمالء.  مثــاٌل آخر هو رشكة 
Ominiture والتي تجمع بيانات عن كلِّ أرسة يف الواليات املتحدة.  وقد طوَّرت رشكة ،Experian
تقنيًة لجمع نقرات الويب ومشــاركة هذه البيانات مع عمالئها.  وتَُعدُّ رشكة Comscore إحدى 
كــربى الــرشكات يف هذا املجال.  وتقوم Google بتجميع بيانــات ملواقع اإلنرتنت الفردية وتقوم 
 ،Equifax بعمــل ُملخص متاح من خــالل خدمات تحليالت جوجل.  ومن األمثلة األخرى رشكات
وTransUnion، وAcxiom، وMerkle، وEpsilon، وAvention.  وميكــن أن يشــمَل ذلك أيضاً 
هة مبواقع عمالئهــا.  وهناك مئات الرشكات  منظــامت مثل ESRI.org، والتــي توفر بيانات ُموجَّ
األخرى التــي تقوم بتطوير ِمنصات وخدمات متخصصة لجمع وتكامل ومشــاركة هذه البيانات 
مــع عمالئها.  وكام ذكرنا ســابًقا، يُوَجد العديُد من دامجي وُموزِّعــي البيانات الخاصة بالصناعة، 
وهــم دامئو الحركة لعرض خدمات التحليل الخاصة بهــم.  وبالتايل؛ يَُعدُّ هذا القطاُع أيضاً متزايد 

دة. صة ُمحدَّ االستخدام، ومورًدا محتماًل ملوهبة التحليالت، وخصوًصا مع خربة ُمتخصِّ

ُمطوِّرو البرامج التي تركِّز على التحليالت:
قامت الرشكاُت يف هذه الفئة بتطوير برامج التحليالت لالســتخدام العام مع البيانات التي تمَّ 

دة سابًقا )مبا  جمعها يف مســتودعات البيانات أو املتاحة من خالل إحدى املنصات األساسية املُحدَّ

يف ذلــك البيانات الضخمة(.  كام ميِكن أن تشــمل املخرتعني والباحثــني يف الجامعات وغريها من 

دة من تطبيقات التحليالت.  وميكننا تحديُد  املنظامت التي طوَّرت الخوارزميات وابتكار أنواع ُمحدَّ

كبار الالعبني يف هذا املجال باستخدام أنواع التحليالت الثالثة:  الوصفية، والتنبؤية، والتوجيهية.
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- إعداد التقارير/ التحليالت الوصفية:  لقد تَسنَّى القياُم بإعداد التقارير أو التحليالت الوصفية 

من خالل األدوات التي وفَّرها مشــغلو الربمجيات الوســيطة املشار إليها سابًقا، أو اإلمكانات 

SQL ــن مجموعُة أدوات مو الخدمــات املعنيون.  فمثالً؛ تتَضمَّ مها ُمقدِّ الفريــدة التــي يُقدِّ

Server BI التابعــة لرشكة مايكروســوفت )�Microso( إمكانيات إعداد التقارير فضالً عن 

التحليــالت التنبؤية.  ومن ناحيٍة أخرى؛ يتوفر برنامٌج متخصٌص من رشكاٍت أخرى مثل تابلوه 

م SAS أداة التحليالت املرئية ذات الســعة نفســها.   )Tableau( لتصويــر البيانات.  كام تُقدِّ

وهناك العديُد من أدوات التصوير املجانية أيضاً.  وقد تمَّ تطويُر مئات أدوات تصوير البيانات 

يف جميــع أنحاء العامل، وتركِّز العديُد من هذه األدوات عىل رؤية البيانات املتوفرة لصناعة أو 

مجال معني.  وألن التصويَر هو الطريق األســايس حتى اآلن الستكشــاف التحليالت يف مجال 

الصناعة؛ فقد َشــِهَد هذا القطاع منًوا أكرب.  ويتمُّ حاليًّا تأسيُس العديد من الرشكات الجديدة.  

فمثالً يركِّز برنامج Gephi املجاين واملفتوح املصدر عىل تصوير الشــبكات.  وســوف يظهر يف 

مي مثل هذه الربامج واألدوات. البحث عىل Google أحدث قامئة ملقدِّ

- التحليالت التنبؤية:  ولعلَّ هذه الفئة قد َشِهَدت أكرب منوٍّ يف العرص الحديث يف مجال التحليالت، 

وهنــاك عــدٌد كبرٌي من الــرشكات التي تركِّز عىل التحليــالت التنبؤية.  وقد تبَنَّــت العديُد من 

رشكات الربمجيات اإلحصائية، مثل SAS وSPSS، التحليالت التنبؤية يف وقٍت مبكر، كام طوَّرت 

إمكانيات الربامج، وكذلك مامرساُت الصناعة الستخدام أساليب التنقيب يف البيانات واألساليب 

IBM- اإلحصائية الكالســيكية للتحليالت.  ومن أمثلة األدوات املُســتَخَدمة للتحليالت التنبؤية

SPSS Modeler من IBM وEnterprise Miner من SAS.  ويشمل الالعبون اآلخرون يف هذا 

املجال رشكة KXEN و�Statso )التي اشــرتتها Dell مؤخــرًا( وSalford Systems، وكثرٌي من 

الرشكات األخرى التي قد تبيع برامجها عىل نطاق واسع أو تستخدمها يف مامرسات االستشارات 

الخاصة بها )املجموعة التالية من الرشكات(.

كام ظهرت ثالُث ِمنصات مفتوحة املصدر أخرى، وهي )R وRapidMiner وKNIME( كأدوات 

برمجية شائعة يف املجال الصناعي للتحليالت التنبؤية، ولديها رشكاٌت تدعم تدريب وتنفيذ هذه 

األدوات املجانيــة.  مثل رشكــة Revolution Analytics والتي تركِّز عــىل تطوير R والتدريب.  

ويكون تكامُل R ممكًنا مع معظم برامج التحليالت.  وتستخدم رشكة تدعى Alteryx امتدادات 

R إلعداد التقارير والتحليالت التنبؤية، غري أن قوتها تكُمُن يف تقديم عمليات حلول التحليالت إىل 

هام أيضاً  KNIMEو RapidMiner العمالء واملستخدمني اآلخرين بشكٍل مشرتك.  وباملثل؛ فإن
أمثلة ملورِّدي الربامج مفتوحة املصدر.  كام أن رشكات مثل Rulequest التي تبيع متغريات امللكية 
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  .Neural Network وهي رشكة برمجيات ،NeuroDimensions و Decision Tree مــن برامج
دة للتنقيب يف البيانات. صة حول أساليب ُمحدَّ هي أمثلٌة عىل الرشكات التي طوَّرت برامج ُمتخصِّ

م ُمورِّدو الربمجيات يف هذه الفئة أدواِت النمذجة والخوارزميات؛ من  - التحليالت التوجيهية:  يُقدِّ
ى برمجيات علم اإلدارة/ بحوث العمليات.  وكان  أجل تحسنٍي أمثل للعمليات التي عادًة ما تُسمَّ
لهذا املجال مجموعٌة خاصٌة من كبار مورِّدي الربمجيات.  فعىل ســبيل املثال، لدى IBM برامج 
الربمجة الخطية الكالســيكية، واملختلطة، والربمجة الصحيحة.  وقبل ِعدة ســنوات، استحوذت 
م خدماِت التحليــل التوجيهي والخدمات  IBM أيضــاً عىل رشكة تُدَعــى ILOG، والتي تقــدِّ
OR/MS لديهم أدوات SAS مو التحليالت مثــل ــل عروضها األخــرى.  وُمقدِّ التكميليــة لتُكمِّ

ى XPRESS توفِّر  الخاصة بهم - SAS/OR.  واســتحوذت رشكة FICO عىل رشكٍة أخرى تُسمَّ
 ،AIIMS برنامًجا للتحسني.  وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسة األخرى يف هذا املجال رشكات مثل
 ،NGDataو ،Maximalو ،Lindo Systemsو ،Gurobiو ،GAMS و Frontlineو ،AMPLو
وAyata وغريها الكثري.  إن التحديد والوصف التفصييل لعروض هذه الرشكات هو خارج نطاق 

ا كبريًا يف اآلونة األخرية. أهدافنا هنا.  ويكفي القول بأنَّ هذا القطاع الصناعي قد َشِهَد منوًّ

وبالطبــع؛ يُوَجد العديُد من األســاليب التــي تندرج تحت فئِة التحليــالت التوجيهية.  ولكلٍّ 
مي الخدمات.  فعىل ســبيل املثــال؛ يتمُّ تقديُم برامج املحاكاة  منها مجموعٌة خاصٌة بها من ُمقدِّ
مــن ِقبل الرشكات الكربى مثــل )Rockwell )ARENA وSlink، ويوفر Palisade األدوات التي 
م Frontline أدواٍت للتحســني باستخدام جداول  ن العديَد من فئات الربامج.  وباملثل، تقدِّ تتضمَّ
بيانــات Excel؛ باإلضافة إىل التحليالت التنبؤية.  وميِكن تنفيُذ تحليل القرار يف إعدادات متعددة 
األغراض باستخدام أدوات مثل Expert Choice.  وهناك أيضاً أدوات من رشكات مثل Exsys و

XpertRule وغريها إلنشاء قواعد بشكٍل مبارش من البيانات أو مدخالت الخرباء.

وتتطــوَّر بعــُض الرشكات الجديــدة لتجمع بني منــاذج التحليالت املتعددة يف مجــال البيانات 
الضخمة، مبا يف ذلك تحليل الشــبكات االجتامعية، والتنقيب يف تيار البيانات.  فعىل ســبيل املثال، 
تضمــن Teradata Aster إمكانيــات التحليــالت التنبؤية التابعة له يف معالجــة تدفقات البيانات 
الضخمة.  وقد قامت العديُد من الرشكات بتطوير محرِّكات معقدة ملعالجة األحداث )CEP( تتخذ 
 )Microso�( ومايكروسوفت IBM Infosphere Streams قرارات باستخدام بيانات التدفق، مثل
ا الرشكاُت الكربى األخرى التي متتلك منتجات  وStreamInsight وOracle Event Processor.  أمَّ
محــركات معالجــة األحــداث املعقــدة؛ فتشــمل Apache، وTibco، وlnformatica، وSAP، و

Hitachi.  وتجدُر اإلشارة مرًة أخرى إىل أنَّ مجموعات املورِّد لجميع فئات التحليالت الثالث ليست 
حرصيًة.  ويف معظم الحاالت؛ ميِكن للمورد أن يلعب يف مكونات متعددة من التحليالت.
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م بعد ذلــك «البتالت الداخلية» لزهــرة التحليالت.  وميِكن تســمية هذه املجموعات  ونقــدِّ
مرسعات التحليالت.  وعىل الرغم من أنهم قد ال يشــاركون يف تطوير التقنية مبارشًة؛ فقد لعبت 

هذه املنظامت دوًرا رئيًسا يف تشكيل هذه الصناعة.

دة أو عامة: ُمطوِّرو التطبيق: صناعة ُمحدَّ

تســتخدم املنظامُت يف هذه املجموعة معرفتها الصناعية، وخربتها التحليلية، وحلولها املتاحة للبنية 
مي برامج التحليل  عي البيانات وُمقدِّ التحتية للبيانات، ومســتودعات البيانات، والربامج الوسيطة ومجمِّ
صة لصناعة معينة.  وبالتايل؛ تتيح هذه املجموعة الصناعية إمكانية اســتخدام  اآليل لتطوير حلول ُمخصَّ
تقنية التحليالت يف صناعة معينة.  وبالطبع؛ قد تُوَجد مثل هذه املجموعات أيضاً يف منظامت مستخدمني 
Teradataو ،SASو ،IBM دة.  ومــن الواضح أنَّ معظم ُمورِّدي تقنية التحليالت األساســيني مثل ُمحــدَّ

د وتقديم خدمات استشارية تحليلية.  تقوم  دة أو عميل ُمحدَّ يتعرفون عىل فرصة االتصال بصناعة ُمحدَّ
دة بتطوير عروض تحليلية  مت بشكٍل تقليدي حلول بيانات/ تطبيقات لقطاعات ُمحدَّ الرشكاُت التي قدَّ
مي  م رشكة Cerner حلول الســجالت الطبية اإللكرتونية ملقدِّ خاصة بالصناعة.  فعىل ســبيل املثال، تقدِّ
م رشكة  الخدمات الطبية، وتشــمل عروضها اآلن العديَد من تقاريــر التحليالت واملرئيات.  وباملثل، تُقدِّ
IBM محرك كشــف االحتيال لصناعة التأمني الصحي، وتعمل مع رشكة تأمني الستخدام منصة تحليالت 
مي الخدمات الطبية ورشكات التأمني يف التشخيص وإدارة املرض.   Watson الشــهرية يف مســاعدة ُمقدِّ
م حلواًل تحليليًة  ومــن األمثلة األخرى عىل ُمورِّدي تطبيقات رأســية Sabre Technologies، التــي تُقدِّ

فر مبا يف ذلك تسعري التعريفات لتحسني اإليرادات وتخطيط اإلرسال. لصناعة السَّ

وتشــمل هذه املجموعة أيضاً الرشكاِت التي طوَّرت حلول تحليالت خاصة مبجالها وتســوقها 
عىل نطاٍق واسع لقاعدة العمالء.  وعىل سبيل املثال، تقوم Nike، وIBM، وSportvision بتطوير 
Acxioni تطبيقات يف التحليالت الرياضية لتحسني اللعب وزيادة نسبة املشاهدة.  ولقد طوَّرت

مجموعاٍت لكلِّ املنازل يف الواليات املتحدة تقريبًا اســتناًدا إىل البيانات التي تجمعها حول األرس 
 ،FICO( من مصادر مختلفة.  وتنتمي رشكات إعداد التقارير ذات الدرجات االئتامنية والتصنيف
م IBM والعديد من الرشكات األخرى حلول  وExperian... إلــخ( أيضاً إىل هذه املجموعة.  وتقدِّ

تحسني األسعار يف قطاع بيع التجزئة.

وميثــل هذا املجــال فرصًة رياديًة لتطوير تطبيقات خاصة بالقطــاع.  ويحاول الكثريون الذين 
يظهرون يف تحليالت الويب/ الشبكات االجتامعية/ املواقع أن يقوموا بتهيئة املستخدمني لالستهداف 
األفضل للحمالت الرتويجية يف الوقت املناســب.  ومن أمثلة هذه الرشكات وأنشطتها:  تقوم رشكة 
YRcom باســتخدام بيانات املوقع لتطوير ملفات تعريف املســتخدمني/ املجموعات واستهداف 
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إعالنات الجوال، ومســتخدمي ملفات تعريف Towerdata عىل أساس استخدام الربيد اإللكرتوين.  
وتهدف رشكة Qualia إىل تحديد املســتخدمني من خالل جميع اســتخدامات الجهاز، وتستهدف 
Simulmedia اإلعالنات التلفزيونية عىل أساس تحليل عادات مشاهدة التلفزيون لدى املستخدم.

دة للمستهلكني وكذلك  ولقد أنتج منوُّ الهواتف الذكية صناعًة كاملًة تركِّز عىل تطبيقات تحليالت ُمحدَّ
املؤسســات.  فعىل سبيل املثال: ميِكن لتطبيقات الهواتف الذكية مثل Shazam، أو Soundhound، أو 
Musixmatch تحديد أغنية عىل أســاس املشــاهدات القليلة األوىل، ثم السامح للمستخدم باختيارها 
بغرض التشغيل/ التنزيل/ الرشاء.  وتستخدم Waze معلومات املرور الفورية التي يشاركها املستخدمون.  
iPhone عىل Siri باإلضافة إىل بيانات املوقع لتحسني التنقل.  وتؤدي أدوات التعرُّف عىل الصوت مثل
تخصًصــا  األكــرث  التحليــالت  تطبيقــات  مــن  العديــد  إىل   Amazon Alexa و  Google Nowو
دة جــًدا يف التحليــالت املطبَّقة عــىل الصــور ومقاطع الفيديــو والصــوت والبيانات  ألغــراض ُمحــدَّ
األخــرى التــي ميِكــن التقاطها من خــالل الهواتــف الذكيــة و/أو أجهزة االستشــعار املتصلــة.  لقد 
،Uber :املشــرتكة، مثــل االقتصاديــة  الخدمــات  مــن مــورِّدي  أيضــاً  الذكيــة  الهواتــف  رفعــت 

و�Ly، وCurb، وOla.  إنَّ العديــد مــن هــذه الرشكات؛ هــي أمثلٌة للتحليالت التــي تؤدي إىل فرص 
أعــامل جديدة.  وتَُعدُّ وســائُل التواصل االجتامعي عرب اإلنرتنت مجااًل آخر ســاخًنا يف هذه املجموعة.  
ومام ال شــك فيه أن Facebook؛ هو الالعب األســايس يف مجال الشبكات االجتامعية عرب اإلنرتنت يليه 
Twitter وLinkedln.  وعــالوًة عــىل ذلك؛ فإنَّ الوصول العام إىل بياناتهم أدَّى إىل ظهور رشكاٍت أخرى 
متعددة تقوم بتحليل بياناتها.  فعىل ســبيل املثال: تقــوم Unmetric بتحليل بيانات Twitter، وتوفري 
الحلول لعمالئها، وباملثل، يُوَجد العديُد من الرشكات األخرى التي تركِّز عىل تحليل الشبكات االجتامعية.

هة يف مجال تطوير التطبيقات إنرتنت االشياء IoT.  وتقوُم العديُد من  ومن املجاالت املوجَّ
الــرشكات ببناء تطبيقات لصنع كائنات ذكية.  فمثاًل، طوَّرت رشكة SmartBin أنظمة املراقبة 
الذكية عن بُعد لقطاعات النفايات وإعادة التدوير، وتعمل العديُد من املنظامت األخرى عىل 
ادات الذكية والشــبكات الذكية واملدن الذكية والســيارات املتصلة والبيوت الذكية،  بناء العدَّ

وسالسل التوريد الذكية، والصحة املتصلة والتجزئة الذكية، وغريها من األشياء الذكية.

وينمو هذا النشــاط يف بداية األمر ليتحوَّل إىل مرحلة انتقالية كبرية بسبب مشكالت يف التمويل/ 

االستثامر واملشكالت األمنية/ الخصوصية.  وعىل الرغم من ذلك؛ فقد يكون قطاع مطوِّري التطبيقات 

هــو أكُرب مجاٍل للنمو داخل التحليالت يف هــذه املرحلة.  وتوفر هذه املجموعة فرصًة فريدًة ملحرتيف 

التحليالت الذين يبحثون عن املزيد من خيارات مهنة تنظيم املشاريع.
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ُمحلِّلو صناعة التحليالت والمؤثرون فيها:

وتشــمل املجموعــة التالية من صناعــة التحليالت ثالثــَة أنواٍع من املنظــامت أو املحرتفني؛ 

م املشــورة إىل مــورِّدي صناعة  املجموعــة األوىل هــي مجموعٌة مــن املنظامت املهنية التي تُقدِّ

التحليالت واملستخدمني.  تشمل خدماتهم تحليالت تسويقية وتغطية التطورات الجديدة وتقييم 

دة وتطوير التدريــب/ الورقات البيضاء وما إىل ذلك.  ومــن أمثلة هذه املجموعة  تقنيــات ُمحدَّ

  .McKinsey و ،Forresterمنظــامت مثــل مجموعة جارترن، ومعهــد مســتودعات البيانــات، و

والعديد من املنشــورات العامــة والفنية ومواقع الويب التي تغطــي صناعة التحليالت.  وتتميز 

مجموعة ماجيك كوادرانتــس التابعة ملجموعة جارترن بكونها مؤثرًة للغاية وتعتمد عىل عمليات 

املســح يف الصناعة.  وباملثل، يوفِّر محرتفو TDWI.org ملحــاٍت عامة ممتازة عن الصناعة، وهم 

يدركون متاًما االتجاهات الحالية واملستقبلية لهذه الصناعة.

م أيضاً بعًضا من الخدمات نفســها؛  وتضــمُّ املجموعة الثانية مجتمعات أو رشكات مهنية تقدِّ

ولكنها قامئٌة عىل أساٍس منظم.  فعىل سبيل املثال: يركِّز اآلن معهُد بحوث العمليات وعلم اإلدارة 

INFORMS، وهي رشكٌة مهنيــٌة، عىل تعزيز التحليالت.  وتركِّز مجموعة املصالح الخاصة لدعم 

القرار والتحليالت، وهي مجموعٌة فرعيٌة تابعٌة لرابطة نظم املعلومات، أيضاً عىل التحليالت.  كام 

أنَّ لدى معظم املورِّدين الرئيســيني )مثل: ترياداتا، وSAS( مجموعات املســتخدمني الخاصة بهم.  

ع هذه الكيانات اســتخداَم التحليالت ومتكِّن من مشــاركة الدروس املستفادة من خالل  وتشــجِّ

منشوراتها ومؤمتراتها، وقد توفر أيضاً خدمات التوظيف، وبالتايل، مصادر جيدة لتحديد املواهب.

ــا املجموعة الثالثة من املحلِّلني يف مجال التحليالت؛ فهي ما نســميه ســفراء التحليالت، أو  أمَّ

املؤثرين، أو القامئني بالدعاية.  وقد أبدى هؤالء املحلِّلون حامســهم للتحليالت من خالل حلقاتهم 

Steve الدراســية، وكتبهم ومنشــورات أخرى، وتشمل هذه املجموعة عىل ســبيل املثال ال الحرص

و  ،bill Franksو  ،Wayne Eckersonو  ،Charles Duhiggو  ،Tom Davenportو  ،Baker

Malcolm Gladwell، و�Claudia Imho، وbill Inman، وغريهــم.  ولدى كلِّ هؤالء الســفراء 

موا العديَد من العروض التقدميية لرتويج تطبيقات  مؤلفات )بعضها من الكتب األكرث مبيًعا( و/أو قدَّ

التحليالت.  وقد يكون هناك مجموعٌة أخرى من املؤثرين لذكرها هنا، وهم مؤلفو الكتب املدرسية 

عــن تحليالت ذكاء األعامل الذين يهدفون إىل مســاعدة املجموعة التاليــة إلنتاج محرتيف صناعة 

التحليالت.  ومن الواضح أنَّ األمر سيســتغرق بعض الوقت؛ ليك يصبح طالُب التحليالت عضًوا يف 

هذه املجموعة؛ ولكنه يستطيع العمل مع أعضاء من هذه املجموعة كالباحثني أو املتدربني.
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المعاهد األكاديمية ووكاالت االعتماد:

تســتمدُّ أيُّ صناعٍة كثيفِة املعرفة، مثل التحليالت؛ قوتَها األساسية من جذِب الطالب املهتمني 

بالتقنية واختيار هذه الصناعة كمهنٍة لهم.  وتلعُب الجامعات دوًرا رئيًســا يف َجْعل ذلك ممكًنا.  

م هذه املجموعة، الربامج األكادميية التي تُِعدُّ املهنيني لهذه الصناعة.  وهي تشمُل مكوناٍت  وتُقدِّ

مختلفــًة من كليــات إدارة األعامل، مثل نظم املعلومات والتســويق وعلوم اإلدارة، وما إىل ذلك.  

كام ميتدُّ إىل ما هو أبعد من املدارس التجارية لتشمل أقسام علوم الحاسب واإلحصاء والرياضيات 

والهندســة الصناعية يف جميع أنحاء العامل.  كام متتدُّ كذلك لتشمل ما يتجاوز ُمطوِّري الرسومات 

م الجامعات برامج البكالوريوس والدراسات  مون طرقًا جديدًة لتصوير املعلومات.  وتقدِّ الذين يُصمِّ

العليا يف التحليالت يف جميع هذه التخصصات، عىل الرغم من اختالف التسميات.  وقد اشتملت 

صني الحاليني من  إحدى نطاقات النموِّ الرئيسة يف برامج الشهادات عىل التحليالت؛ لتمكني املتخصِّ

إعادة تدريبهم وإعادة تنظيم أنفســهم يف وظائف التحليالت.  ومتكِّن برامج الشهادات املامرسني 

من اكتســاب الكفاءة األساســية يف برامج معينة عن طريق الحصول عىل عدٍد قليٍل من الدورات 

ن شــبكة جامعة ترياداتا قامئًة بربامج التحليالت،  م هذه الربامج.  وتتضمَّ املهمة باملدارس التي تقدِّ

والتي تشمُل 150 برنامًجا تقريبًا، وتتزايد يوميًّا.

وتســاعُد مجموعــٌة أخرى من الالعبني يف تطويــر الكفاءة يف التحليــالت.  وهذه هي برامج 

م كلُّ مورِّدي التقنية األساسية تقريبًا  دة.  ويقدِّ الشــهادات التي متنُح شهادة الخربة يف برامج ُمحدَّ

[أي يب إم )IBM(، ومايكروسوفت )�Microso( ومايكروسرتاتيجي )Microstrategy(، وأوراكل 

)Oracle(، وإس إيــه إس )SAS(، وتابلوه )Tableau( وترياداتا )Teradata(]؛ برامج الشــهادات 

الخاصة بها.  وتضَمن هذه الشــهاداُت أن يتمتع املوظفون املحتملون الُجدد مبســتًوى معني من 

Certi�ed Analytics برنامج شــهادة INFORMS م األدوات املهاريــة.  ومن ناحيٍة أخرى؛ تقدِّ

Professional، والــذي يهــدُف إىل اختبــار الكفاءة التحليلية العامة لشــخٍص مــا.  أي إنَّ هذه 

الشهادات متنح الطالَب الجامعيَّ مهاراٍت إضافيًة قابلًة للتسويق.

د الوقت فقط ما إذا كانت هذه  يَُعــدُّ منوُّ الربامج األكادميية يف التحليــالت أمرًا مذهاًل.  ويُحدِّ

املجموعة تفرط يف زيادة الســعة التي ميكن أن تســتهلكها املجموعــات األخرى.  ولكن يف هذه 

املرحلة.  يبدو أن الطلَب يفوق املعروض من خريجي التحليالت املؤهلني، وهذا هو املكاُن األكرث 

وضوًحا للعثور عىل مستخدمي التحليالت املبتدئني عىل األقل.
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المنظمون وُصنَّاع السياسات:

يُعتََرب الالعبون يف هذا املكوِّن مسؤولني عن تحديد القواعد واللوائح الخاصة بحامية موظفي، 

وعمــالء، وحاميل أســهم منظامت التحليالت.  ويتطلَّب جمُع ومشــاركُة بيانــات العميل قواننَي 

صارمًة لتأمني الخصوصية.  تقوم ِعدة منظامت يف هذا املجال بتنظيم عملية نقل البيانات وحامية 

حقوق املســتخدمني.  فعىل سبيل املثال: تُنظِّم لجنة االتصاالت الفيدرالية )FCC( االتصاالت بني 

الــدول واالتصــاالت الدولية.  وباملثل.  فــإن لجنة التجارة الفيدرالية )FTC( هي املســؤولة عن 

ـم االتحاد الدويل لالتصاالت  عرض املامرســات التجارية غري املرشوعــة املتعلقة بالبيانات.  ويُنظـِّ

)ITU( الوصــول إىل تقنية املعلومات واالتصــاالت )ICTs( للمجتمعات غري املخدومة يف جميع 

ى املعهُد الوطني للمعايري  أنحاء العامل.  ومن ناحيٍة أخرى؛ يُوَجد وكالٌة فيدراليٌة غري نظامية تُسمَّ

م البنية التحتية للتقنية.  كام أنَّ هناك العديَد من املنظامت  والتقنية )NIST(، تســاعد عىل تقدُّ

األخــرى يف جميع أنحاء العامل التــي تنظم أمن البيانات وتدفع عجلــة صناعة التحليالت.  وهذا 

مكوٌن مهٌم يف النظام البيئي، وبالتايل ال ميِكن ألحٍد أن يُيسء استخداَم معلومات املستهلكني.

وبالنســبة أليِّ شخٍص يقوُم بتطوير أو استخدام تطبيقات التحليالت، رمبا يكون من الرضوري 

أن يكون هناك شــخٌص ما يف الفريق عىل علٍم باإلطار التنظيمي.  ومن الواضح أنَّ هذه الوكاالت 

مون مواهَب ومهاراٍت فريدًة يف مجال التحليالت. واملنظامت املهنية التي تعمُل معهم يقدِّ

منظمات ُمستخِدمي التحليالت:

مــن الواضح أنَّ هذا هو املحرُك االقتصادي لصناعة التحليــالت بأكملها، وبالتايل؛ فإننا منثِّل هذه 

املجموعــة باعتبارهــا جوهَر زهــرة التحليالت.  وإذا مل يكن هناك مســتخدمون؛ فلــن تكون هناك 

صناعُة تحليالت.  إن املنظامت يف كلِّ صناعة، بغض النظر عن حجمها وشــكلها وموقعها؛ تســتخدُم 

أو تستكشــُف استخدام التحليالت يف عملياتها.  وتشــمل هذه املنظامت القطاع الخاص، والحكومة، 

والتعليم، والعســكرية، وما شابهها؛  بل وتشــمل املنظامت يف جميع أنحاء العامل.  وهناك أمثلٌة عىل 

استخدامات التحليالت يف صناعات مختلفة كثرية.  ويستكشف آخرون فرًصا مامثلًة ملحاولة الحصول 

دة يف هذا القســم؛ وبداًل من ذلك؛  عىل َميْزة تنافســية أو االحتفاظ بها.  ومل يتم تحديُد رشكات ُمحدَّ

فإن الهدف هنا هو معرفُة نوع أدوار محرتيف التحليالت التي ميكن أن يلعبها داخل منظمة املُستخِدم.

وبالتاكيد؛ تَُعدُّ القيادُة العليا للمنظمة ال سيام يف مجموعة تقنية املعلومات )مسؤول املعلومات، 

وما إىل ذلك(؛ أمرًا بالغ األهمية يف تطبيق التحليالت لعملياتها.  ويقول Forrest Mars من إمرباطورية 
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Mars للشوكوالتة:  «إنَّ جميَع اإلدارات تُغايل يف تطبيق الرياضيات عىل عمليات واقتصاديات الرشكة».  

وعــىل الرغم مــن عدم تأييد عدٍد كاٍف من كبار املديرين لهذا الــرأي؛ فإنَّ الوعي بتطبيق التحليالت 

داخــل املنظمة ينمو يف كلِّ مكان.  ولقد أخربنا مســؤول تنفيذي يف رشكــة تأمني صحي ذات مرة أنَّ 

)املديــر التنفيذي( ينظــر إىل الرشكة كمنظمٍة متكِّن تقنية املعلومات مــن جمع األموال من األعضاء 

ن عليهم   وتوزعها عىل املورِّدين.  وهكذا كانت الكفاءة يف هذه العملية؛ هي الخاصية التي ميكن  املؤمَّ

أن يتفوقوا بها عىل املنافس.  وقد أدَّى هذا إىل تطوير العديد من تطبيقات التحليالت لتقليل االحتيال 

ن عليهم؛ حتى يســتخدموا مورِّدي  مي الخدمات، وتعزيز العافية بني املؤمَّ واملدفوعــات الزائدة ملقدِّ

الخدمات مبعدٍل أقل من املعتاد، وتوليد املزيد من الكفاءة يف املعالجة، وبالتايل تكون أكرث ربحيًة.

ومن الناحية الفعلية؛ فإنَّ جميع املنظامت الرئيسة يف كلِّ صناعٍة محل االهتامم؛ توظِّف محرتيف التحليالت 

تحت ُمســميات وظيفية مختلفة.  ويَُعدُّ الشكل 1-14 تصويرًا لكلمة واحدة من عناوين مختارة من خريجي 

برنامجنــا يف جامعــة أوكالهوما الحكومية من عــام 2013 إىل عام 2016.  ويُبنيِّ بوضــوح أنَّ تحليالت وعلم 

البيانات هي عناوين شائعة يف املنظامت التي توظف خريجي هذه الربامج.  وتظهر الكلامت الرئيسة األخرى 

ن مصطلحات مثل املخاطر وقواعد البيانات واألمن.  واإليرادات والتسويق، وما إىل ذلك. لتتضمَّ

شكل 1-14: سحابة الكلامت لأللقاب الوظيفية لخريجي برنامج التحليالت
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ن منظامُت املســتخدمني مساراٍت مهنيًة ملحرتيف التحليالت لالنتقال إىل مواقع  وبالطبع؛ تتضمَّ

اإلدارة.  وتشمل هذه املسميات الوظيفية مديري املرشوعات، وكبار املديرين، والقادة، وصواًل إىل 

رئيس قســم املعلومات أو الرئيس التنفيذي.  وهذا يشــرُي إىل أنَّ منظامت املستخدمني موجودٌة 

كمجموعة رئيسة يف النظام البيئي للتحليل، وبالتايل ميِكن أن يكون مصدًرا جيًدا للمواهب.  ورمبا 

يكون هذا هو املكان األول إليجاد محرتيف التحليالت يف قطاع الصناعة الرأسية.

وكان الغرُض من هذا القســم هو تقديُم ملحٍة رسيعة عن َمْشــهد صناعة التحليالت.  وقد تمَّ 

تحديــُد 11 مجموعًة مختلفًة تلعُب دوًرا رئيًســا يف بناء هــذه الصناعة وتعزيزها.  وميِكن إضافة 

املزيد من البتالت/ املكونات مبرور الوقت يف زهرة/ نظام التحليالت.  ونظرًا ألن تحليالت البيانات 

ـب مجموعــًة متنوعًة من املهارات؛ فإن فهَم هذا النظام البيئــي يوفِّر لك خيارات أكرث مام  تتطلـَّ

قــد تتخيل ملهن التحليالت.  وعالوًة عىل ذلك؛ ميِكن للمحرتفني االنتقاُل من مجموعٍة صناعية إىل 

مي الخدمات يف  أخرى لالستفادة من مهاراتها.  فعىل سبيل املثال: ميِكن للخرباء املحرتفني من ُمقدِّ

بعض األحيان االنتقاُل إىل مراكز االستشــارات، أو مبارشًة إىل منظامت املستخدمني.  وبشكٍل عام؛ 

هناك الكثرُي مام يثرُي الحامسة حول صناعة التحليالت يف هذه املرحلة.

أسئلة مراجعة على القسم 1-٨:

1- قم بإدراج 11 فئًة من الالعبني يف النظام البيئي للتحليل.

2- أعِط أمثلًة لرشكات يف كل واحد من الـ 11 نوعاً من الالعبني.

3- ما هي الرشكات املهيمنة يف أكرث من فئة؟

دة؟ 4- هل من األفضِل أن تكوَن أقوى العٍب يف فئة واحدة أو أن تكون نشطًا يف فئاٍت ُمتعدِّ

1-٩ خطة الكتاب:

لقد منحتَك األقساُم السابقُة فهاًم لحاجة تقنية املعلومات يف ُصنع القرار، وتطوُّر ذكاء األعامل، 

منا يف األقسام العديدة األخرية نظرًة عامًة عىل أنواع  واآلن إىل التحليالت وعلم البيانات.  وقد قدَّ

مختلفة من التحليالت وتطبيقاتها.  واآلن نحن مســتعدون للقيام برحلٍة إرشــادية أكرث تفصياًل يف 

ح  هــذه املواضيع، إىل جانب بعض الخــربة العملية العميقة يف بعض املوضوعــات الفنية، ويوضِّ

الشكل 1-15 خطًة حول بقية الكتاب.
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يف هذا الفصل؛ تمَّ عرُض   مقدمة وتعريفات ونظرة عامة عىل أنظمة دعم القرار DSSs وذكاء 

منا نظرًة عامًة  األعامل والتحليالت، مبا يف ذلك تحليالت البيانات الضخمة وعلم البيانات.  كام قدَّ

ر مدى اتســاع وعمق هــذه الصناعة.  ويُغطِّي الفصالن الثاين  عىل النظام البيئي للتحليالت لتقدِّ

والثالث املسائل التحليلية الوصفية والبيانات.  وتشكِّل البيانات غالبًا األساس أليِّ تطبيق تحلييل.  

وبالتايل نقوُم بعرض مقدمة حول مســائل مستودعات البيانات والتطبيقات والتقنيات.  ويغطي 

هذا القسُم أيضاً تقنيات وتطبيقات التقارير وتطبيقات األعامل.  ويتبع ذلك نظرة عامة مخترصة 

عىل أساليب وتطبيقات إدارة أداء األعامل BPM، وهو املوضوع الذي كان جزًءا أساسيًّا من ذكاء 

األعامل التقليدي.

م الفصل الرابع مقدمًة لتطبيقات التحليالت  ويُغطِّي القســُم التايل التحليالت التنبؤية؛ إذ يُقدِّ

ن العديَد من الفنيات الشــائعة للتنقيب يف البيانات وهي:  التصنيف والتجميع  التنبؤية، ويتضمَّ

وأســاليب الرتابط، وغريها.  ويركِّز الفصُل الخامس عىل تطبيقات التنقيبب يف النصِّ باإلضافة إىل 

تحليــالت الويــب، مبا يف ذلك تحليالت وســائل التواصل االجتامعي وتحليالت املشــاعر.  وغريها 

ن الفصل  لة.  ويُغطِّي الفصل الســادس التحليــالت التوجيهية.  ويتضمَّ من املوضوعات ذات الصِّ

ن الفصُل الثامن مناقشــة  الســابع مزيًدا من التفاصيل حول تحليالت البيانات الضخمة.  ويتضمَّ

 ،GPS االتجاهــات الحديثــة الظهور.  مام يؤدي إىل انتشــار كلٍّ من األجهزة الالســلكية، وأجهزة
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وأجهزة االستشــعار األخرى وإنشــاء قواعد بيانات ضخمة جديــدة وتطبيقات فريدة من نوعها.  

وقد بــدأت مجموعٌة جديدٌة من رشكات التحليالت يف الظهــور لتحليل قواعد البيانات الجديدة 

هذه؛ من أجل فهٍم أفضل وأكرث عمًقا لســلوكيات وترصُّفات العمالء، وهو ما يؤدي إىل َوْضع آلية 

ى إنرتنت األشياء IoT ويغطِّي الفصُل أيضاً التحليالت  ــع إىل مجال جديد يُســمَّ للتحليالت والتوسُّ

املســتندة إىل الســحابة.  وأخريًا؛ يحاول الفصُل الثامن أيضاً دمَج جميــع املواد التي يغطيها هذا 

الكتاب، ويُختَتم مبناقشٍة موجزٍة ألبعاد األمان/ الخصوصية يف التحليالت.

1-10 موارد، وروابط، واتصال شبكة جامعة تيراداتا:

ميِكن تعزيُز اســتخدام هذا الفصل ومعظم الفصول األخرى يف هذا الكتاب من خالل األدوات 

حة يف األقسام التالية. املوضَّ

الموارد والروابط:

نوِيص باملوارد والروابط الرئيسة التالية:

- �e Data Warehousing Institute )tdwi.org(

- Data Science Central )datasciencecentral.com(

- DSS Resources )dssresources.com(

- Microso� Enterprise Consortium )enterprise.waltoncollege.uark.edu/mec.asp(

المورِّدون والمنتجات والنسخ التجريبية:

م معظُم املورِّدين نسًخا تجريبيًة ملنتجاتهم وتطبيقاتهم.  وتتوافر معلوماٌت حول املنتجات  يُقدِّ

.dssresources.com والبنية والربمجيات عىل

النشرات الدورية:

نوِيص بالنرشات الدورية التالية:

- Decision Support Systems )www.journals.elsevier.com/decision-support-systems(

- CIO Insight )cioinsight.com(
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اتصال شبكة جامعة تيراداتا:

مها شــبكُة جامعــة ترياداتا )انظر:  يرتبــط هــذا الكتــاب ارتباطًا وثيًقا باملــوارد املجانيــة التي تقدِّ
teradatauniversitynetwork.com(.  وتنقسم بوابة شبكة جامعة ترياداتا إىل قسمني رئيسني:  أحدهام 
للطالب، واآلخر لهيئة التدريس.  وهذا الكتاُب مرتبٌط ببوابة شــبكة جامعة ترياداتا عرب قســٍم خاصٍّ يف 
لة.  كام  د.  ويشرُي إىل املوارد ذات الصِّ ن هذا القسُم روابط مناسبًة للفصل املَحدَّ نهاية كلِّ فصل.  ويتضمَّ
م تدريبًا عمليًّا باستخدام الربمجيات وغريها من املواد )كالحاالت( املتاحة يف شبكة جامعة ترياداتا.   نقدِّ

موقع الكتاب على اإلنترنت:

موقــع هذا الكتاب عىل اإلنرتنت هو:  pearsonhighered.com/sharda، ويحتوي عىل نصٍّ 
إضــايفٍّ تكمييلٍّ منظم كفصول ويب تتوافق مع فصول الكتاب املطبوع.  ويتمُّ َرسْد مواضيع هذه 

الفصول يف جدول محتويات الفصل عرب اإلنرتنت.

ويُرَجــى مالحظــة أنه يف أثناء مثوِل هذا الكتاب للطباعة؛ تحققنا من أن جميع مواقع الويب 
التي تمَّ االستشــهاُد بها كانت نشــطًة وصالحة.  وعىل أيِّ حال؛ تكون عناوين URL ديناميكية.  
كام تتغرُي أحيانًا مواقع الويب التي نشرُي إليها يف النص أو تتوقف بسبب تغيري الرشكات ألسامئها 
أو رشائهــا أو بيعها أو دمجها أو تعطلها.  ويف بعض األحيان تكون مواقع الويب تحت الصيانة أو 
اإلصالح أو إعادة التصميم.  وقد أســقطت العديُد من املؤسســات البادئة ”www“ من مواقعها؛ 
ولكن البعض اآلخر ال يزال يســتخدمها.  وإذا واجهتك أيُّ مشــكلة يف االتصال مبوقع الويب الذي 
نذكره؛ فرُيَجى التحيلِّ بالصرب وببساطة قم بعمل بحث عىل الويب؛ ملحاولة تحديد املوقع الجديد 
املحتَمل.  والذي يف الغالب سيمكنك العثور عليه برسعة من خالل أحد محركات البحث الشائعة.  

وال يسعنا إال أن نعتذر مقدًما عن هذا اإلزعاج.

تلخيص ألهمِّ نقاط الفصل:

- أصبحت بيئة األعامل أكرثَ تعقيًدا وتتغري برسعة؛ مام يجعل اتخاذ القرار أكرث صعوبًة.

- يجب أن تستجيب الرشكاُت، وتتكيف مع بيئة التغيري برسعة عن طريق اتخاذ قرارات أرسع وأفضل.

- إن اإلطــار الزَّمني التخاذ القــرارات يتقلَّص، يف حني أن الطبيعة العامليــة لُصنع القرار آخذة يف 
التوسع؛ مام يستلزم تطوير واستخدام نظم إدارة أمن البيانات املحوسبة.

- تســتخدم أنظمُة دعم القرار البيانات والنامذج وأحيانًا إدارة املعرفة إليجاد حلول للمشــكالت 
ِشبه املهيكلة وبعض املشكالت غري الهيكلية.
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ى مستودع البيانات، والذي ميكِّن من التنقيب  - تَستخدم طرق ذكاء األعامل مستودًعا مركزيًا يُسمَّ
يف البيانات بكفاءة وتصوير البيانات.

- وتشــمل بنيُة ذكاء األعامل مســتودعاِت البيانات وأدوات تحليل األعامل املُســتَخَدمة من ِقبل 
املستخدمني النهائيني وواجهة املستخِدم )مثل لوحات املعلومات(.

- تَستخدم العديُد من املنظامت التحليالت الوصفية لتحلَّ محلَّ تقاريرها التقليدية املُسطَّحة مع 
م رؤى واتجاهات وأمناط يف بيانات املعامالت. التقارير التفاعلية التي تقدِّ

ع نتائج األعامل من خالل  - متكِّــن التحليالُت التنبؤية املؤسســات من َوْضع قواعد تنبؤية تُشــجِّ
تحليل البيانات التاريخي للسلوك الحايل للعمالء.

- تساعد التحليالُت التوجيهية يف بناء النامذج التي تنطوي عىل أساليب التنبؤ واألمثلية عىل أساس 
مبادئ تقارير التشغيل وعلم اإلدارة؛ ملساعدة املنظامت عىل اتخاذ قرارات أفضل.

- يُركِّــز تحليــل البيانــات الضخمــة عــىل مجموعــات البيانــات الكبرية غــري املهيكلــة، والتي 
ن أيضاً أنواًعا مختلفًة متاًما من البيانات للتحليل. قد تتضمَّ

- تُعرف التحليالت كمجاٍل بأســامء التطبيقات الخاصة بالصناعة، مثل التحليالت الرياضية، وهو 
معروٌف أيضاً بأسامء أخرى ذات ِصلة مثل علم البيانات أو علم الشبكة.

- إنَّ الرِّعاية الصحية وسالســل بيع التجزئة؛ هام مجاالن تكرث فيهام تطبيقات التحليالت، والكثري 
من املجاالت قادمة.

مي الخدمة  - ميكــن النظــُر إىل النظــام البيئي للتحليــل ألول مرة عىل أنــه مجموعٌة مــن ُمقدِّ

واملستخدمني وامليرسين.  ميكن تقسيمها إىل 11 مجموعًة.

مصطلحات أساسية:

لوحة املعلوماتالتحليالت
التحليالت الوصفية

(أو إعداد التقارير)

)OLTP( التنقيب يف البياناتالنظام البيئي للتحليالتمعالجة املعامالت الفورية

وكالء الذكاءالقرار أو التحليالت املعياريةتحليالت البيانات الضخمة

املعالجة التحليلية الفورية )OLAP(ذكاء األعامل )BI(التحليالت التنبؤية

خدمات الويبالتحليالت التوجيهية
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أسئلة للمناقشة:

1- قم بإجراء َمْســح الدراسات منذ األشهر الستة املاضية؛ للعثور عىل تطبيٍق واحٍد لكلٍّ من نُظُم 

دعم القرار DSS، وذكاء األعامل والتحليالت.  ولخِّص التطبيقات يف صفحة واحدة، وأرســلها 

مع عرٍض دقيق.

2- ميِّز بني ذكاء األعامل ونظام َدْعم القرار.

3- قارن وميِّز بني التحليالت التنبؤية والتحليالت الوصفية والتحليالت التوجيهية.  استخدم األمثلة.

4- ناقش املشكالت الرئيسة يف تطبيق ذكاء األعامل.

تمارين شبكة جامعة تيراداتا (TUN) وغيرها من التمارين اليدوية:

مها  1- اذهب إىل teradatauniversitynetwork.com.  وباستخدام كلمة مرور املوقع التي يقدِّ

معلمك، قم بالتسجيل يف املوقع إذا مل تكن قد قمَت بالتسجيل مسبًقا.  قم بتسجيل الدخول 

وتعرَّف عىل محتوى املوقع.  سوف تتلقى املهامت املتعلقة بهذا املوقع.  قم بإعداد قامئة تضمُّ 

20 عنًرصا عىل املوقع تعتقد أنها قد تكون مفيدًة لك.

2- اذهب إىل موقع شــبكة جامعة ترياداتا.  استكشف صفحة Sports Analytics، وقم بتلخيِص 

اثنني عىل األقل من تطبيقات التحليالت يف أيِّ رياضة من اختيارك.

د «الحاالت واملشاريع والواجبات».  ثم اخرت دراسة  3- ادخل إىل موقع شبكة جامعة ترياداتا.  وَحدِّ

الحالــة «Harrah’s High Payo� from Customer Information».  أجب عن األســئلة 

التالية حول هذه القضية:

1- ما هي املعلومات التي تنتج عن التنقيب يف البيانات؟

2- كيف تكون هذه املعلومات مفيدًة لإلدارة يف ُصنع القرار؟  )كن دقيًقا.(

3- اذكر أنواع البيانات التي يتمُّ التنقيب فيها.

4- هل هذا تطبيق DSS أو BI؟  وملاذا؟

4- اذهــب إىل teradatauniversitynetwork.com، وقم بإيجاد الورقة بعنوان «مســتودعات 

Watson البيانــات يدعــم إســرتاتيجية الرشكــة يف أول رشكــة أمريكيــة» ش )بواســطة

وWixom وGoodhue(.  اقرأ الورقة، وأجب عن األسئلة التالية:

1- ما هي دوافع مرشوع مستودع البيانات / ذكاء األعامل يف الرشكة؟
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2- ما هي املزايا اإلسرتاتيجية التي تحققت؟

3- ما هي املزايا التشغيلية والتكتيكية التي تحققت؟

اسة بالنسبة للتنفيذ؟ 4- ما هي عوامل النجاح الحسَّ

بإيجــاد  وقــم   http://analytics-magazine.org/issues/digital-editions إىل  انتقــل   -5

إصــدار ينايــر / فربايــر 2012م بعنــوان «مشــكلة خاصــة:  مســتقبل الرعايــة الصحية».  

اقرأ «التحليالت التنبؤية - إنقاذ األرواح وخفض الفواتري الطبية».  أجب عن األســئلة التالية:

1- ما هي املشكلة التي يتمُّ تناولها من خالل تطبيق التحليالت التنبؤية؟

2- ما هي درجة االلتزام بأدوية FICO؟

3- كيــف يتــمُّ التدريُب عىل منوذج التنبؤ بأدوية FICO؟  وهل صنَّف منوذج التنبؤ درجة 

التزام الدواء يف FICO؟

4- قم بتكبري الشكل 4، وارشح أّي نوٍع من األساليب يتمُّ تطبيقه عىل النتائج املتولدة.

5- اذكر بعض القرارات القابلة للتطبيق التي تمَّ استخدامها بناًء عىل نتائج التنبؤ.

بإيجــاد  وقــم    .http://analytics-magazine.org/issues/digital-editions إىل  انتقــل   -6

إصــدار يناير/ فرباير 2013 «العمل االجتامعي».  واقرأ املقالة «البيانات الضخمة والتحليالت 

واالنتخابات».  وأجب عن األسئلة التالية:

1- ما هي أنواع البيانات الضخمة التي تمَّ تحليلها يف املقالة Coo؟  علِّق عىل بعض مصادر 

البيانات الضخمة.

2- ارشح مصطلح النظام املتكامل.  وما هو املصطلح الفني اآلخر الذي يتناسب مع النظام املتكامل؟

3- ما هي أنواع أساليب تحليل البيانات املُستخَدمة يف املرشوع؟  علِّق عىل بعض املبادرات 

التي نتجت عن تحليل البيانات.

4- ما هي مشكالت التنبؤ املختلفة التي حلَّتها النامذج؟

5- اذكر بعض القرارات القابلة للتطبيق التي تمَّ اتخاذها والتي تستنُد إىل نتائج التنبؤ.

د تطبيقني لتحليالت البيانات الضخمة غري املُدرَجة يف املقالة. 6- َحدِّ

7- ابحــث يف اإلنرتنت عن املــواد املتعلِّقة بعمل املديرين ويلعــب دور تحليالت.  ما هي أنواع 

املصادر للرشكات االستشــارية واألقســام األكادميية والربامج التي تجدهــا؟  ما هي املجاالت 

م نتائجك. د خمسة مواقع تغطي مجاالً واحداً.  قدِّ الرئيسة التي تمَّ إعادة تصميمها؟  َحدِّ
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8- استكشف املناطق العامة من dssresources.com.  قم بإعداد قامئة باملوارد املتاحة الرئيسة.  

قد ترغب يف الرجوع إىل هذا املوقع يف أثناء عملك من خالل الكتاب.

9- اذهب إىل microstrategy.com.  قم بإيجاد معلومات عن األمناط الخمسة من ذكاء األعامل، 

قم بإعداد جدوٍل ملخٍص لكلِّ منط.

د ما هي منتجات  10- انتقل إىل oracle.com، وانقر عىل رابط Hyperion ضمن التطبيقات.  َحدِّ

الرشكة الرئيسة.  اربطها بتقنيات الدعم املذكورة يف هذا الفصل.

11- انتقل إىل موقع أســئلة شــبكة جامعة ترياداتا.  ابحث عن مقاطع فيديو BSI.  راجع مقطع 

الفيديــو الخاص بـــ «Case of Retail Tweeters».  ثم قم بإعداد ملخٍص مكوِّن من صفحة 

واحدة للمشــكلة والحل املقرتَح والنتائج التي تمَّ تقدميها.  وميكنك أيضاً العثور عىل الرشائح 

.slideshare.net املقرتنة عىل

د ما ال يقل عن رشكتني إضافيتني  12- قم مبراجعة قســم النظام البيئي لربنامج التحليــالت.  وَحدِّ

فيام ال يقل عن خمس مجموعات من الصناعات املذكورة يف املناقشة.

13- شملت املناقشُة املتعلقة بالنظام البيئي التحلييل أيضاً العديَد من عناوين الوظائف النموذجية 

datasciencecentral. لخريجــي برامج تحليل وعلم البيانات.  ابحث عن مواقع الويب مثل

com وtdwi.org لتحديــد مــا ال يقل عــن ثالثة عناوين وظيفية مشــابهة أخرى قد تجدها 

مشوقًة يف حياتك املهنية.
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الفصل الثاني
التحليالت الوصفية (1)

طبيعة البيانات، النمذجة اإلحصائية، تصوير البيانات

أهداف التعلُّم:

- فهم طبيعة البيانات من حيث ِصلتها بذكاء األعامل والتحليالت.

- تعلُّم الطرق املُستخَدمة لتجهيز تحليالت البيانات الواقعية.

- َوْصف النمذجة اإلحصائية وعالقتها بتحليالت األعامل.

- تعلُّم اإلحصاء الوصفي واالستداليل.

- تعريف تقارير األعامل، وفهم تطوُّرها التاريخي.

- فهم أهمية تصوير البيانات/ املعلومات.

- تعلُّم أنواع مختلفة من تقنيات التصوير البياين.

- تقدير القيمة التي تضيفها التحليالُت املرئية إىل تحليالت األعامل.

- معرفة قدرات وقيود لوحات املعلومات.

يف عــرص البيانات الضخمة وتحليالت األعامل التي نعيــُش فيها؛ ال ميكن إنكار أهمية البيانات.  

وهناك عبارات ُمســتَحَدثة مثل:  «البيانات هــي النفط»، «البيانات هي اللحم الجديد»، «البيانات 

هي العملة الجديدة»، و«البيانات هي امللك»، هذه العبارات من شأنها أن تزيَد من أهمية البيانات 

مــن جديــد.  ولكن عن أيِّ نوٍع من البيانات نتحدث؟  من الواضــح أننا ال نتحدث عن أيِّ بيانات.  

 “garbage in garbage out-GIGO” إنَّ مفهوم/ مبدأ املدخالت السيئة ينتُج عنه مخرجات سيئة

ينطبق عىل ظاهرة «البيانات الضخمة» يف الوقت الحايل أكرث من أيِّ بيانات يف أيِّ وقٍت سابق.  وليك 

تتمكَّن البياناُت من الوفاء بوعدها وقيمة اقرتاحها وقدرتها عىل التحوُّل إىل رؤية واقعية؛ فال بد من 

االعتناء بإنشــائها/ تحديدها، وكذلك جمعها وتكاملها وتنظيفها وتحويلها ووضعها بصورٍة صحيحة 

يف السياق املناسب الستخدامها يف اتخاذ القرارات بدقة ويف الوقت املناسب.

تَُعدُّ البياناُت املوضوَع الرئيس لهذا الفصل.  ووفًقا لذلك؛ يبدأ الفصل بَوْصٍف لطبيعة البيانات:  

ماهيــة البيانــات؟  وما هي األنواع والصــور املختلفة التي ميكن أن تظهر بهــا البيانات؟  وكيف 
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ميِكــن معالجتها مســبًقا وتجهيزها للتحليــالت؟  يتمُّ تخصيُص األجــزاء القليلة األوىل من الفصل 

لفهم ومعالجة البيانات بشــكٍل عميٍق ورضوري.  كام تقوم أجزاٌء قليلة بعد ذلك بَوْصف الطرق 

اإلحصائية املُستَخَدمة لتحضري البيانات كمدخالت إلنتاج كلٍّ من املقاييس الوصفية واالستداللية.  

ثــم ييل األجزاء اإلحصائية أجــزاٌء تتعلَّق بالتقارير وتصويــر البيانات.  يَُعدُّ التقريــُر أداَة اتصاٍل 

د، وهو تحويل البيانــات إىل معلومات ومعرفة وترحيل تلك املعلومات  تــمَّ إعداُدها لغرٍض ُمحدَّ

بتنســيٍق قابٍل للفهم/ االســتيعاب.  يف الوقت الحــايل، يتمُّ االهتامم أكرث بتوجيــه هذه التقارير 

بصــورة مرئية، وغالبًا ما يتمُّ ذلك باســتخدام األلوان والرســوم البيانية، والتي تبدو بشــكٍل عام 

كلوحة معلومات الغرض منها تحسنُي محتوى تلك املعلومات.  وبالتايل؛ تمَّ تخصيُص الجزء األخري 

من الفصل لألقســام الفرعية التي تُعَنى بعرض التصميم والتنفيذ، وكذلك الطريقة املثىل لتصوير 

املعلومات والرشح التفصييل وعرض لوحات تلك املعلومات.

2-1 مقــال افتتاحــي:  قيــام الـ SiriusXM بجذب وإشــراك جيــٍل جديٍد من 
مستخدمي الراديو باستخدام التسويق المبني على البيانات:

تَُعــدُّ املحطــُة اإلذاعية الفضائيــة SiriusXM أكَرب رشكٍة إذاعية يف العــامل؛ إذ تُحقق عائدات 

ســنوية تبلغ 3٫8 مليار دوالر، وتقوم ببَثِّ مجموعٍة واســعٍة من املوســيقى الشــعبية والرياضة 

واألخبار والحديث وفقرات الرتفيه.  وقد بدأت البثَّ يف عام 2001 بعدٍد 50000 مشــرتك، إىل أن 

وصلت إىل 18٫8 مليون مشرتك يف عام 2009، واليوم لديها ما يقرُب من 29 مليون مشرتك.

يرجع الجزُء األكُرب من النموِّ الذي حققته رشكة SiriusXM حتى اآلن إىل الرتتيبات اإلبداعية 

مع رشكات تصنيع الســيارات.  واليوم تمَّ متكنُي ما يقارب من 70 ٪ من الســيارات الجديدة من 

رشكــة SiriusXM، ومــع ذلك؛ فقد امتــدَّ أثُر الرشكة ملا هو أبعد من أجهــزة الراديو يف الواليات 

املتحدة أال وهو التواجُد العاملي عىل اإلنرتنت والهواتف الذكية وأيًضا التواجد من خالل خدمات 

.Dishو ،JetBlueو ،SONOS وقنوات توزيع أخرى، مبا يف ذلك

ي األعمال: تَحدِّ

عــىل الرَّغم من هــذه النجاحات الرائعة؛ فإنه يف غضون الســنوات القليلــة املاضية ونتيجًة 

ات التي طرأت عىل كلٍّ من الرتكيبة الســكانية للعمالء، والتقنية، وأيًضا حصة املنافســني  للتغــريُّ

يات األعامل والفرص التجارية  من الســوق؛ فقد أدَّى ذلك كله إىل ظهور سلسلٍة جديدٍة من تَحدِّ

لـرشكة SiriusXM، ونعرض فيام ييل بعضاً من أبرز تلك التحديات والفرص:
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ت الرتكيبُة السكانية للمشرتين؛  ل انتشار السيارات الجديدة يف السوق؛ فقد تغريَّ - مع زيادة ُمعدَّ

SiriusXM فقد أصبحت أصغر ســنًّا، مع دخل تقديري أقل.  كيف ميكن هنا أن تتعرف رشكة

عىل هذه الرتكيبة السكانية الجديدة؟

- مع استعامل السياراِت الجديدة ومن ثمَّ بيعها كسيارات مستعملة ملالكني ُجدد، كيف ميكن هنا 

د هؤالء املالكني الجدد، وتحوِّلهم إىل عمالء مبارشين؟ لـ SiriusXM أن تَحدِّ

- متكََّنت رشكة SiriusXM من تقديم خدماتها عرب كلٍّ من األقامر الصناعية والشبكات الالسلكية؛ 

وذلــك بعد اســتحواذها عىل أعامل املركبات املرتابطة من رشكــة Agero - والتي تُعتَرب الرشكة 

الرائدة يف مجال تقنيات املعلومات يف ســوق الســيارات بالواليات املتحدة األمريكية - فكيف 

ميكنها استغالُل هذه الصفقة بنجاح للحصول عىل مصادرجديدة للدخل؟

الحلُّ الُمقتَرح: تحويل الرؤية نحو التسويق المستند إلى البيانات:

يات؛ فإنَّ عليها أن تصبح منظمة تســويق عالية  اعرتفت رشكة SiriusXM أنه ملواجهة هذه التَحدِّ

األداء ومستندًة عىل البيانات.  بدأت الرشكة يف إجراء هذا التحوُّل من خالل إنشاء ثالثة مبادئ أساسية:

- أواًل:  التفاعالت الشــخصية - وليس التسويق الجامعي - من شأنها أن تحكم اليوم.  ورسعان ما 

فهمت الرشكُة أنه إلجراء املزيِد من التسويق الشخيص؛ فعليها االعتامد عىل التاريخ والتفاعالت 

السابقة، وكذلك عىل الفهم الشديد ملوقع املستهلك من دورة حياة االشرتاك.

- ثانيًا:  للوصول إىل هذا القدر من الفهم؛ ستحتاج تقنية املعلومات ورشكاؤها يف التقنية الخارجية 

مة، وِمنصات تسويق متكاملة، وأنظمة  إىل القدرة عىل تقديم بيانات متكاملة، وتحليالت متقدِّ

دة القنوات. توصيل ُمتعدِّ

- ثالثًا:  قد ال تتَمكَّن الرشكة من تحقيق أهدافها التجارية دون وجود وجهة نظر متكاملة ومتســقة 

بها، واألهم من ذلك؛ يجب أن تتحول الجوانب التقنية والتجارية يف SiriusXM إىل رشكاء حقيقيني 

ي عىل نحو أفضل للتحديات التي تواجهها يف أن تصبح منظمًة تسويقيًة عالية األداء ومعتمدًة  للتَصدِّ

ث مبارشًة مع املستهلكني بطرٍق مالمئة بشكٍل ملحوظ. عىل األفكار املستندة عىل البيانات للتحدُّ

تلك األفكاُر املبنية عىل البيانات، عىل سبيل املثال، ستُمكِّن الرشكة من التفريق بني املستهلكني 

SiriusXM واملاُلك والسائقني واملستمعني وأصحاب الحسابات.  كام ستساعُد هذه األفكار رشكة

عىل فهم تلك املركبات والخدمات األخرى التي تُشكِّل جزًءا من كلِّ أرسة، وأيًضا ُصنع فرص جديدة 

للمشــاركة.  باإلضافة إىل ذلك، ومن خالل إنشــاء رؤية شاملة وموثوقة بزاوية 360 درجة لجميع 
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مستهلكيها، تســتطيع SiriusXM ضامن أن تكون جميع الرسائل يف جميع الحمالت والتفاعالت 

مــًة ومالمئًة ومتســقًة عرب جميع القنــوات.  والنقطة املهمة أيًضا هي أن يكون التســويُق  ُمصمَّ

األفضل تصمياًم وفعاليًة هو عادًة األقل تكلفة.

التنفيذ:  إنشاء ومتابعة المسار المؤدي إلى التسويق عالي األداء:

يف الوقــت الذي قرَّرت فيه أن تصبح رشكُة تســويٍق عاليَة األداء؛ كانت SiriusXM تعمل مع منصة 

تســويق خارجية ال متتلك القدرة عىل دعم طموحات SiriusXM؛ فاتخذت الرشكة قراًرا مستقبليًا مهاًم 

يهدف إىل رفع قدراتها التسويقية الداخلية، ومن ثم رسمت بعناية ما يلزم القياُم به لتحقيق ذلك بنجاح.

1- تحســني نظافة البيانات من خالل تحســني إدارة البيانات الرئيســية والحوكمة.  وعىل الرغم 

مــن نفاِد صرب الرشكة يف َوْضع األفكار موضع التنفيــذ؛ فإنَّ نظافة البيانات كانت خطوًة أوىل 

ورضوريًة إلنشاء نافذة موثوقة يف سلوك املستهلكني.

2- نقل نشــاط التحليالت التسويقية إىل داخل الرشكة وتوســيع حجم البيانات؛ لرفع كفاءة تلك 

التحليالت وتقديم دعٍم كامٍل ومتكامٍل لها.

3- تطويــر مناذج جديدة للتصنيف والتســجيل لتفعيل قاعدة البيانــات، والقضاء عىل التأخر يف 

االستجابة وتكرار البيانات.

4- توسيع حجم البيانات املتكاملة لتشمل بيانات التسويق والتسجيل، واالستفادة من تحليالت قاعدة البيانات.

5- اعتامد ِمنصة تسويقية لتطوير الحمالت.

6- َوْضع كلِّ تلك القدرات مًعا؛ لتحقيق إدارة العروض يف وقٍت مالئٍم عرب جميع قنوات التسويق:  

مركز االتصال، والتليفونات الخلوية، ومواقع اإلنرتنت، والتطبيقات الجاهزة.

إنَّ إكــامل كلِّ تلــك الخطــوات يعني العثور عــىل رشيك التقنية املناســب.  فوقــع اختيار 

SiriusXM عىل ترياداتا؛ إذ شكَّلت نقاُط قوتها رابطًة قويًة بني املرشوع والرشكة؛ فكانت ترياداتا 

قادرًة عىل القيام مبا ييل:

- َدْمج مصادر البيانات مع مستودِع بيانات متكامل )IDW(، وتحليالت متقدمة، وتطبيقات تسويق قوية.

- حلُّ املشكالت وقت استجابة البيانات.

دة. - تقليص معنوي يف حركة البيانات عرب قواعد بيانات وتطبيقات ُمتعدِّ

- سالسة التفاعل مع التطبيقات الجاهزة والوحدات النمطية لجميع مجاالت التسويق.
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- القياس والتنفيذ مبستويات عالية جًدا؛ بهدف تشغيِل الحمالت والتحليالت ِضمن قاعدة البيانات.

- فتح قنوات اتصاٍل يف وقٍت مالئم مع العمالء.

حابة أو يف أماكن العمل(. عم التشغييل )سواًء عرب السَّ - تقديم الدَّ

وقد مكََّنت رشكة ترياداتا رشكة SiriusXM من التحرُّك بسالســة وبرسعة عىل امتداد خارطة 

الطريق التي رســمتها لنفسها، والرشكة اآلن يف خضم عملية تحوُّلية مدتها خمس سنوات.  وبعد 

تأسيسها لعملية إدارة البيانات القوية، بدأت SiriusXM من خالل تنفيذ مستودع بيانات متكاملة 

الة يف تفعيل رؤيتها الجديدة يف جميع أنحاء املنظمة. لها، والذي مكَّن الرشكة برسعة وبطريقة فعَّ

ى ”مدير التفاعل مع العمالء“ - وهو جزٌء من برنامج  قامت الرشكة بعد ذلك بتنفيذ ما يُســمَّ

ـا مع العميل يف الوقت  ترياداتــا Integrated Marketing Cloud - الــذي يتيُح التفاعل حواريًـّ

املالئم؛ وذلك عرب مجموعٍة كاملٍة من قنوات االتصال الرقمية والتقليدية، وأيًضا يســمح بالتعاون 

بني SiriusXM ومركز الرسائل الرقمية لـ ترياداتا.

وســتتيح تلــك الحزمة من اإلمكانيــات املجتمعة لرشكة SiriusXM التعامــَل مع االتصاالت 

املبارشة عرب قنوات ُمتعددة.  كام أن هذا التطوُّر ســوف يتيُح العروض يف الوقت املالئم، وكذلك 

الرسائل التسويقية والتوصيات بناًء عىل السلوك السابق.

وباإلضافة إىل تبسيطها لكيفية تنفيذ وتحسني األنشطة التسويقية الصادرة؛ تتحكَّم SiriusXM أيًضا 

يف عمليات التســويق الداخلية الخاصة بها بالتنسيق مع إدارة املوارد التسويقية، والذي أيًضا يَُعدُّ جزًءا 

من ترياداتا Integrated Marketing Cloud.  وسيســمح هذا الحلُّ لرشكة SiriusXM بتبســيط َسرْي 

العمل، وتحسني املوارد التسويقية، ورفع الكفاءة من خالل كلِّ قرش من ميزانية التسويق الخاصة بهم.

النتائج:  َحْصد الفوائد:

بينام الرشكُة تواصل تطوُّرها لتصبح منظمًة تسويقيًة عالية األداء؛ إذ SiriusXM تستفيُد بالفعل 

ذة بعناية.  تعمُل كلٌّ من إحصاءات املســتهلك عىل مســتوى األرسة والرؤية  من إســرتاتيجيتها املنفَّ

الكاملة إلســرتاتيجية اللمس التســويقية مع كلِّ مســتهلٍك عىل متكني SiriusXM من إنشاء عروٍض 

أكرث اســتهدافًا عىل مستوى كلٍّ من األرسة واملستهلكني واألجهزة.  ومن خالل جعل قدرات البيانات 

والتحليالت التسويقية من ِضمن أنشطة الرشكة الداخلية، متكَّنت SiriusXM من تحقيق اآليت:

ل  - الحصول عىل نتائج الحملة فوًرا تقريبًا بداًل من 4 أيام؛ مام يؤدي إىل تخفيضات هائلة يف ُمعدَّ

الدوران الزمني للحمالت واملحلِّلني الداعمني لها.
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- الحصــول عىل رؤية دائرية ُمغلقة تســمح للمحلِّلني بدعم الحــوارات املتعددة املراحل وإجراء 

تعديالت داخل الحملة لزيادة فعاليتها.

- الحصول عىل منذجٍة وتســجيٍل فوري؛ لرفع مســتوى الذكاء التسويقي وَشْحذ عروض الحمالت 

واالستجابات برسعة تالئم أنشطة الرشكة التجارية.

وأخريًا، عزَّزَت تجربة SiriusXM فكرَة أنَّ التسويق العايل األداء يَُعدُّ مفهوماً يتطور باستمرار.  

كام قامت الرشكة بتنفيذ كلٍّ من العمليات والتقنية التي متنحها القدرة عىل النموِّ املستمرِّ واملرن.

أسئلة على المقالة االفتتاحية:

1- ماذا تفعل SiriusXM؟  ويف أيِّ نوٍع من السوق تقوم بأعاملها؟

يات املتعلقة بالبيانات. يات التي واجهتها؟  مع التعليق عىل كلٍّ من التقنية والتَحدِّ 2- ما التَحدِّ

3- ما الحلول املقرتحة؟

4- كيف قامت الرشكُة بتنفيذ الحلول املقرتحة؟  وهل واجهوا أيَّ تحديات يف أثناء التنفيذ؟

5- ماذا كانت النتائج والفوائد؟  وهل كانت تستحقُّ الجهد/ االستثامر؟

ياٍت مامثلة، وميكنها االســتفادة من الحلول  6- هــل ميكنك التفكــري يف رشكاٍت أخرى تواجه تَحدِّ

التسويقية املشابهة القامئة عىل البيانات؟

ماذا يمكننا أن نتعلَّم من هذه المقالة القصيرة؟

؛ أدركت SiriusXM الحاجة  يف ســعيها إىل النجاح ِضمن بيئة صناعة تنافســية رسيعة التغريُّ

إىل بنية تحتية تســويقية جديدة وُمطوَّرة )والتي تستنُد إىل البيانات والتحليالت(؛ وذلك لتوصيل 

القيمة املقرتحة بفعالية لعمالئها الحاليني واملحتملني.  وكام هو الحاُل يف أيِّ صناعة، أو يف الرتفيه؛ 

يعتمــد النجاُح أو البقاء طوياًل عىل استشــعار النزعات املتغرية )التفضيــالت وعدم التفضيالت( 

بذكاء عاٍل، وَوْضع الرَّســائل الصحيحة والسياســات املناســبة مًعا؛ بهدف كسب عمالء ُجدد مع 

اإلبقاء عىل العمالء الحاليني.  الغرض هنا؛ هو إنشــاء وإدارة الحمالت التســويقية الناجحة التي 

يرتدد صداها مع الســكان املُستَهَدفني من العمالء الذين يعكسون ُحزمة من ردود األفعال وثيقة 

لــة؛ تهــدف إىل ضبط وتعديل الرســالة من أجل تحســني املخرجات.  يف النهايــة؛ كان األمُر  الصِّ

يتعلــق كليًّا بدقة الطريقة التي تمَّ اتباعها يف األنشــطة التجارية، وهي أن تكون ســبَّاقًا بشــأن 

الطبيعة املتغرية للعمالء، وأيًضا توفري املنتجات والخدمات املطلوبة يف الوقت املناســب للعميل؛ 
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وذلك باســتخداٍم كامٍل إلسرتاتيجية التســويق القامئة/ املعتمدة عىل البيانات.  وقد لعب كلٌّ من 

تحديِد وإنشاء املصادر والوصول إليها وجمعها، وتكاملها وتنظيفها وتحويلها وتخزينها ومعالجتها 

للبيانات محلَّ الدراســة دوًرا مهــاًم يف نجاح SiriusXM يف تصميم وتنفيذ إســرتاتيجية تحليلية 

تســويقية، كام هو الحال يف أيِّ رشكة ناجحة يف الوقت الحارض باســتخدام الذكاء التحلييل، بغض 

النظر عن الصناعة التي يشاركون فيها.

2-2 طبيعة البيانات:

تَُعدُّ البيانات هي العنرص الرئييس أليِّ مبادرة )ذكاء أعامل(، وعلم البيانات، وتحليالت األعامل.  

يف الواقــع؛ ميِكن اعتباُر البيانات أنها املادة الخام ملا تنتجه هذه التقنيات الشــائعة التخاذ القرار 

مــن معلومــات ورؤية ومعرفة.  وبدون بيانات ما كان أليٍّ من هذه التقنيات أن تظهر أو تنترش، 

وعىل الرغم من أننا قمنا - وبشكٍل تقليدي - ببناء مناذج تحليلية باستخدام كلٍّ من معرفة وخربة 

ا اآلن  الخرباء ببيانات قليلة جًدا أو بدون بيانات عىل اإلطالق، عىل كلِّ حاٍل كان ذلك يف السابق أمَّ

فقد أصبحت البيانات ركيزًة أساسيًة يف كلِّ ذلك.  ونظراً لكون َجْمع وتخزين وإدارة البيانات من 

يات؛ فإنها تَُعدُّ )أْي: البيانات( ِضمن أغىل وأ�ن أصول أيِّ منظمة، مع إمكانية إنشــاء  أكرب التَحدِّ

ر بثمن لفهم العمالء واملنافسني وعمليات األعامل بشكٍل أفضل.   رؤية ال تُقدَّ

ميِكــن أن تكون البياناُت صغريًة وميِكن أن تكون كبريًة جــًدا، ومن املمِكن أن تكون البيانات 

ة بصورة جيدة للتعامل مع أجهزة الحاســب(، أو ميِكن أن تكون غري مهيكلة )عىل  ُمهيكلًة )ُمعدَّ

، وبالتايل ال ميكن فهمه/ التعامل معه بواسطة أجهزة الحاسب(.   سبيل املثال: يتمُّ إنشاُء نصٍّ يدويٍّ

ومــن املمِكن أن تــأيت البيانات دامئًا يف مجموعاٍت صغرية أو تتقولــب دفعة واحدة يف مجموعة 

د الطبيعة املتأصلة للبيانات اآلن، والتي نسميها يف الغالب  أكرب.  هناك بعُض الخصائص التي تُحدِّ

البيانــات الضخمــة أو الكبرية الحجم.  وعىل الرغم من أن هــذه الخصائص للبيانات تجعلها أكرثَ 

صعوبًة يف املعالجة واالســتخدام؛ فإنهــا تزيُد من قيمتها؛ ألنها تجعلها أكرث إثراًء للدراســة بعيًدا 

عن مفاهيمها املألوفة؛ مام يســمح باكتشــاف معرفٍة جديدٍة ومبتكرة.  لقد انقىض زمُن الطرق 

Sources: Quinn, C. )2016(. Data-driven marketing at SiriusXM. Teradata Articles & News. at http://bigdata.
teradata.com/US/Articles-News/Data-Driven-Marketing-At-SiriusXM/)accessed August 2016(; Teradata 
customer success story. SiriusXM attracts and engages a new generation of radio consumers. http://assets.
teradata.com/resourceCenter/downloads/CaseStudies/EB8597.pdf?processed=1.
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ا عن طريق االســتطالعات، أو عرب معامالت تجارية مبارشة(  التقليديــة لجمع البيانات يدويًّا )إمَّ

وحلَّ محلَّها آلياٌت جديدٌة لجمع البيانات الحديثة التي تستخدم اإلنرتنت و/أو أجهزة االستشعار/

RFID املعتمدة عىل الشــبكات املحوسبة.  إن هذه األنظمة اآللية لجمع البيانات ال متكِّننا فقط 

ح  من جمع مزيٍد من البيانات؛ ولكن أيًضا ترفع من جودة البيانات، وتؤكِّد عىل ســالمتها.  ويُوضِّ

الشكل 2-1 سلسلة التحليل النموذجية - بيانات إىل تحليالت إىل معلومات قابلة للتنفيذ.

شكل 2-1: بيانات االستمرارية واملعرفة

وعــىل الرَّغم مــن املكانة الثمينة التي تحتلها البيانات والتــي ال ميكن إنكارُها؛ فإنه يجُب أن 

تلتزَم البياناُت ببعض القياســات األساســية ذات الجودة والقابلية لالســتخدام.  ومن املعلوم أنه 

ليســت كلُّ البيانات مفيدًة لجميع املهام؛ إذ يجُب أن تتطابق البياناُت مع املهمة املراد استخدام 

دة؛  تلــك البيانات فيها بجانب تغطية التفاصيل الخاصة بتلك املهمة.  وبالنســبة أليِّ مهمة ُمحدَّ

يجُب أن تتوافق البيانات املتاحة مع متطلبات الجودة والكمية.  وبشكٍل أسايس؛ ال بد من تجهيز 

البيانات للتحليالت.  والسؤال هنا ما هو تجهيز البيانات للتحليالت؟  فباإلضافة إىل رضورِة مالءمتها 

للمشــكلة محلَّ البحث ومتطلبات الجودة/الكمية؛ يجب أن يكون للبيانات هيكٌل معنٌي يتامىش 

مع الحقول/املتغريات الرئيســة مع القيم الطبيعية الصحيحــة.  عالوًة عىل ذلك؛ يجب أن يكون 

ى  هناك تعريٌف متفٌق عليه عىل مســتوى املؤسسة للمتغريات واملوضوعات الشائعة )أحيانًا تُسمَّ
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أيًضا إدارة البيانات الرئيســة(، مثل كيفية تعريف العميل )ما هي خصائص العمالء املُســتَخَدمة 

إلنتاج متثيٍل شــامٍل مبا يكفي للتحليالت( ويف أيِّ مرحلة من النشــاط التجاري يتمُّ الحصوُل عىل 

املعلومات املتعلقة بالعميل والتحقُّق منها وتخزينها وتحديثها.

يف بعــض األحيــاِن؛ قد يعتمــُد متثيُل البيانــات عىل نوع التحليــالت املُســتَخَدمة.  عادًة ما 

ـب الخوارزميــات التنبؤية بشــكٍل عــام وجوَد ملٍف ثابٍت مــع متغريٍ ُمســتَهَدف؛ لذا فإنَّ  تتطلـَّ

تجهيــز تحليــالت البيانات للتنبــؤ؛ يعني رضورَة تنســيق مجموعات البيانات عــىل هيئة ملف 

ُمســطَّح مع تجهيزها للدخول يف تلك الخوارزميات التنبؤية.  كام أنه من الرضوري أيًضا مطابقة 

ـب خوارزميات  البيانــات مــع متطلبات برمجيــات خوارزميــة التنبؤ - عىل ســبيل املثال: تتطلـَّ

الشــبكة العصبيــة التمثيل العددي لكلِّ املتغــريات املُدخلَة )حتى إنَّ املتغريات االســمية تحتاج 

ـب خوارزميات شــجرة القرار  إىل تحويلهــا إىل متغــريات ثنائيــة رقمية زائفــة؛ يف حني ال تتطلـَّ

مثــل هــذا التحويل الرقمــي(، والتعامل بســهولٍة مع مزيٍج مــن املتغريات االســمية والرقمية.

غالبًــا ما تَِصل مرشوعاُت التحليالت التي تتجاهل املهــامَّ املتعلقة بالبيانات إىل إجاباٍت غري 

مالمئــة للمشــكلة محل البحث، وقد تؤدي هذه اإلجابات التي تــمَّ الوصوُل إليها عن غري قصٍد، 

والتي قد تبدو جيدًة، إىل اتخاذ قرارات غري دقيقة وغري مالمئة.  ونعرُض فيام ييل بعض الخصائص 

Delen، 2015، Kock( د مســتوى جاهزية البيانات إلجراء دراسة تحليلية )املقاييس( التي تُحدِّ

.)Corner، 1997و McQueenو

- موثوقيــة مصدر البيانات:  يشــرُي إىل أصالة ومالءمة وســيط التخزين الــذي يتمُّ الحصوُل عىل 

البيانات من خالله - والســؤال هنا هو ”هل لدينا ثقٌة تامٌة يف مصدر البيانات هذا؟“، إذا كان 

ذلك ممكًنا؛ فيجُب علينا دامئًا أن نبحث عن املصدر األصيل/املنشأ األصيل لتلك البيانات؛ وذلك 

بهــدف إزالة/ تقليل احتامل تشــويه البيانات وتحويل البيانات الناتجة عن ســوء املعالجة يف 

أثنــاء نقل البيانات من مصدرها إىل وجهتها التالية عىل مرحلٍة واحدٍة أو أكرث؛ إذ إنَّ كلَّ تحرُّك 

للبيانات يعطي فرصًة إلســقاط أو إعادة صياغة بنود تلك البيانات عن غري قصد؛ مام يَِحدُّ من 

سالمة مجموعة البيانات ورمبا دقتها الحقيقية.

- دقة محتوى البيانات:  يعني أنَّ البيانات صحيحٌة ومطابقٌة بشكٍل جيٍد ملشكلة التحليالت - وهنا 

ســؤاٌل آخر ”هــل لدينا البيانات الصحيحة للمهمة املطلوبة؟“ يجــُب أن متثل البياناُت الهدف 

الــذي تــمَّ تحديده من خالل املصــدر األصيل للبيانات.  فعىل ســبيل املثــال: يجب أن تكون 

لة يف قاعدة البيانات هي نفس ما قاله العميل شــخصيًّا.   معلوماُت التواصل مع العميل املســجَّ
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هذا وسيتمُّ تناول موضوع دقة البيانات مبزيٍد من التفصيل يف الفقرة التالية من هذا الفصل.

- إمكانية الوصول إىل البيانات:  يعني أن البيانات ميِكن الحصول عليها بسهولٍة ويُرس - وذلك باإلجابة 

عن الســؤال التايل ”هل ميِكننا الوصوُل بسهولة إىل البيانات عندما نحتاج إليها؟“ قد يكون الوصوُل 

إىل البيانات خادًعا؛ خاصًة إذا كانت مستودعات البيانات يف أكرث من موقعٍ ووسط تخزين وتحتاج 

إىل دمج/ تحويل عند الوصول إليها والحصول عليها.  ومع تقلُّص دور أنظمة إدارة قواعد البيانات 

العالئقية التقليدية )أو تعايشــها مع( جيٍل جديٍد من وســائط مستودعات البيانات، مثل: بحريات 

البيانات، والبنية التحتية Hadoop، تتزايد يف نفس الوقت أهمية/ حساسية الوصول للبيانات.

- حاميــة وخصوصيــة البيانات:  يعنــي أنَّ البيانات متاحٌة فقط لهؤالء األشــخاص الذين لديهم 

لطة والحاجة إىل الوصول إليها وَمْنع أيِّ شخٍص آخر من ذلك.  إن تزايد الرواج يف الدرجات  السُّ

ــة واملتزايدة ملقياس  التعليمية وبرامج شــهادات ضامن املعلومات؛ هو دليٌل عىل الحاجة املاسَّ

جــودة البيانــات هذا.  ينبغي عىل أيِّ منظمة طبية تحتفظ بســجالت صحية لكلِّ مريٍض عىل 

ِحــَدة؛ أن يكون لديها أنظمــٌة ُمطبَّقٌة ال تقوم فقط بحامية البيانات من وصوِل أشــخاص غري 

ح لهم إليها )والذي يتمُّ تفويضه مبوجب قوانني اتحادية، مثل قانون قابلية التأمني الصحي  ُمرصَّ

د بدقة الســامح وإمكانية الوصول إىل ســجالت كلِّ  وقابليــة التأمــني [HIPPA](؛ ولكنها تُحدِّ

.)Annas, 2003( ح لهم بذلك مريض من ِقبل األشخاص املُرصَّ

- ثراء البيانات:  يعني أن جميَع عنارص البيانات املطلوبة ُمدرَجٌة يف مجموعة البيانات.  يف األساس؛ 

ات املتاحة تُصوِّر بُعًدا ثريًا مبا يكفي لدراســة املوضوع  يعني الرثاء )أو الشــمولية( أن املتغــريِّ

األســايس دراســًة تحليليًة دقيقًة وقيِّمًة.  ويعني أيًضا أنَّ محتوى املعلومات مكتمٌل )أو ِشــبه 

مكتمل( لبناء منوذج تحليالت تنبؤية و/أو توجيهية.

- اتســاق البيانات:  يعنــي أنَّ البيانات يتمُّ جمعها بدقٍة وكذلك دمجهــا/ تركيبها.  ومتثل البيانات 

املتسقة معلومات األبعاد )متغريات االهتامم( الواردة من مصادر متفاوتة االحتامل ولكنها تتعلق 

بنفــس املوضوع.  فإذا مل يتم دمج/ تكامل البيانات بشــكٍل صحيح؛ فقــد تُوَجد بعُض املتغريات 

جالت املختلفة للمرىض،  الخاصة مبوضوعات مختلفة يف سجٍل واحد - مع وجود مجموعتني من السِّ

عىل سبيل املثال: قد يحدث ذلك يف أثناء دمج سجالت بيانات نتائج الفحص السكانية واملرضية.

- توقيــت البيانات:  يعني أنَّ البيانــات يجب أن يتمَّ تحديثها )أو تكون حديثًة/ جديدًة كام يجب أن 

تكون( لنموذج التحليالت املُعطى.  كام يعني أن البيانات يتمُّ تسجيلها يف وقت الحدث أو املالحظة 

أو بالقرب منه؛ بحيث يتمُّ َمْنع التحريف املتعلق بالوقت للبيانات )التذكر والتشفري غري الصحيحني(.  
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ــمة األساسية  ونظرًا ألن التحليالت الدقيقة تعتمد عىل بيانات دقيقة ويف الوقت املناســب؛ فإن السِّ

للبيانات الجاهزة للتحليالت هي توقيت إنشاء عنارص البيانات والوصول إليها.

- مســتوى تفصيل البيانــات:  يتطلَّب ذلك أن يتــمَّ تعريُف املتغريات وِقيــم البيانات عىل أد� 

مســتوى )أو منخفض بقــدر اإلمكان( من التفاصيل لالســتخدام املطلوب للبيانــات.  فإذا تمَّ 

تجميــُع البيانات؛ فقد ال تحتوي عىل مســتوى التفاصيل الالزمــة لخوارزمية التحليالت بغرض 

تعلُّم طريقة متييز سجالت/ حاالت مختلفة بعضها عن بعض.  عىل سبيل املثال: ويف إطار طبِّي، 

يتحتــم تقريُب القيم العددية للنتائج املعملية إىل الخانة العرشية املناســبة للتفســري الهادف 

لنتائج االختبار واالستخدام السليم لتلك الِقيم داخل خوارزمية التحليالت.  وباملثل، يف مجموعة 

ــكاين؛ ينبغي تعريُف عنارص البيانات عىل مستًوى مالئٍم لتحديد  البيانات املتعلقة بالتوزيع السُّ

الفــروق يف نتائج الرعاية بني مختلف املجموعات الســكانية الفرعيــة.  يشٌء واحٌد يجب علينا 

عة ال ميكن تقسيمها )دون الوصول إىل املصدر األصيل(، ولكن  تذكره هنا؛ هو أنَّ البيانات املُجمَّ

ميكن تجميعها بسهولة من متثيلها الدقيق.

- صالحيــة البيانــات:  هو املصطلُح املُســتَخَدم لوصف التطابق/ عدم تطابق بــني قيم البيانات 

الفعليــة واملتوقعة ملتغريٍ ما.  وكجزٍء من تعريــف البيانات؛ يجب تحديُد الِقيم أو نطاق القيم 

ن تعريُف البيانات الصحيح املرتبط بنوع  املقبولة لكلِّ عنرص بيانات.  عىل ســبيل املثال: يتضمَّ

الجنِس ثالث قيم:  ذكر، وأنثى، وغري معروف.

- مالءمة البيانات:  يعني أنَّ املتغريات يف مجموعة البيانات كلها ذات ِصلة بالدراســة التي تتم.  

ع )كون املتغــري مرتبطاً بالدراســة أم ال(، بل يكون لديها  وال تَُعــدُّ العالقة مقياًســا ثنايئَّ التفرُّ

مجموعــٌة من الروابط من األقل ِصلــة إىل األكرث أهميًة.  واســتناًدا إىل خوارزميات التحليالت 

املُســتَخَدمة، قد يختار الدارس فقط تضمني املعلومات األكرث ِصلة )أْي: املتغريات( أو إذا كانت 

لة بغض النظر عن  الخوارزمية قادرًة عىل تصنيفها؛ فقد يختاُر تضمني جميع املتغريات ذات الصِّ

مســتوى ارتباطها.  هناك أمٌر مهمٌّ يجب عىل دراسات التحليالت تجنُّبه أال وهو تضمني بيانات 

غــري مالمئة متاًما يف بناء النموذج؛ فقد يؤدي ذلــك إىل تلويث املعلومات الخاصة بالخوارزمية؛ 

مام يؤدي إىل نتائج غري دقيقة وُمضلِّلة.

وعــىل الرغم من أنَّ هــذه املقاييس قد تكون األكرث شــيوًعا؛ فإنَّ جــودَة البيانات الحقيقية 

واالســتعداد املمتاز للتحليالت لنطاق تطبيق معني؛ سيتطلبان مستوياٍت مختلفًة من الرتكيز عىل 

دة لهذه املجموعة.  وســوف نتناول  هــذه األبعاد املرتية، ورمبا إضافة املزيد من التفاصيل املُحدَّ
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يف الفصــل التايل طبيعَة البيانات مبزيــٍد من التفاصيل من منظوٍر تصنيفي لــرسد أنواع البيانات 

املختلفة وتحديدها من حيث ِصلتها مبشاريع التحليالت املختلفة.

أسئلة مراجعة على القسم 2-2:

1- كيف تِصف أهمية البيانات يف التحليالت؟  وهل مُيكننا التفكرُي يف التحليالت بدون بيانات؟

2- بالنظر إىل التعريف الجديد والواسع لتحليالت األعامل، ما هي املُدخالت واملخرجات الرئيسية 

الستمرار التحليالت؟

3- من أين تأيت بيانات تحليالت النشاط التجاري؟

4- يف رأيك؛ ما أهم ثالثة تحديات متعلِّقة بالبيانات؛ للوصول إىل تحليالٍت أفضل؟

5- ما املقاييُس األكرث شيوًعا التي تعمُل عىل تجهيز البيانات للتحليالت؟

ط للبيانات: 2-٣ تصنيف ُمبسَّ

تشــري البيانات )ال سيام يف صيغتها الفردية( إىل مجموعٍة من الحقائق التي يتمُّ الحصول عليها 

عــادًة كنتيجٍة للتجارب أو املشــاهدات أو املعامالت أو الخربات.  وقــد تتكوَّن البيانات من األرقام 

والحروف والكلامت والصور والتســجيالت الصوتية وما إىل ذلك، كقياسات ملجموعة من املتغريات 

)خصائص املوضوع أو الحدث محل الدراسة(.  فغالبًا ما يُنظر إىل البيانات عىل أنها أد� مستوى من 

ا يف أعىل مستوى من التجريد؛  التجريد )الغموض( يتمُّ استخالص معلومات منه، ومن ثمَّ معرفة.  أمَّ

فيمِكن تصنيُف البيانات عىل أنها منظمٌة وغري منظمة )أو شبه مهيكلة(.  تتكون البيانات غري/ شبه 

املهيكلة من أيِّ مزيٍج من املحتوى النيصِّ والصور والصوت ومحتوى الويب.  وستتمُّ تغطية البيانات 

ا البيانات املهيكلة؛  غري/ شبه املهيكلة مبزيٍد من التفصيل يف فصل تعدين النص وتعدين الويب.  أمَّ

فهــي تلك التي تســتخدمها خوارزميات التنقيــب يف البيانات، وميكن تصنيفها عــىل أنها فئويٌة أو 

م البيانات الرقمية  رقمية.  وميكن تقسيُم البيانات الفئوية إىل بيانات اسمية أو ترتيبية، يف حني تقسَّ

ح الشكل 2-2 تصنيفاً بسيطاً للبيانات. إىل فواصل زمنية أو نَِسب.  يُوضِّ
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شكل 2-2: تصنيف بسيط للبيانات

دة.   دة املُستَخَدمة لتقسيم متغري إىل مجموعات ُمحدَّ - بيانات فئوية:  متثِّل عالمات الفئات املتعدِّ

ن أمثلة املتغريات الفئوية كالعرق والجنس والفئة العمرية واملستوى التعليمي.  وبالرغم  وتتَضمَّ

من أن املتغريين األخريين قد يتمُّ النظُر فيهام أيًضا بطريقة عددية باستخدام ِقيَم دقيقة للعمر 

وأعــىل درجــة مكتملة؛ فإنه غالبًا ما يكــون أكرثَ إفادًة لتصنيف مثل هــذه املتغريات إىل عدٍد 

صغريٍ نســبيًّا من الطبقات املرتبة.  وقد يُطلَق عىل البيانات الفئوية أيًضا بيانات منفصلة؛ مام 

يعني أنها متثل عدًدا محدوًدا من القيم دون اتصال بينها.  وحتى إن كانت الِقيم املُســتَخَدمة 

للمتغــريات الفئويــة )أو املنفصلة( هي ِقيم رقمية؛ فإنَّ هذه األرقام ليســت أكرثَ من رموٍز وال 

تشرُي إىل إمكانية حساب ِقيم كرسية.

صة لألشياء كتسميات؛ ولكنها ال  - بيانات اســمية:  تحتوي عىل قياســات الرموز البســيطة املُخصَّ

تُعتَرب قياسات.  فعىل سبيل املثال: ميِكن تصنيُف املتغري )الحالة االجتامعية( بشكٍل عام إىل )1( 

أعــزب، )2( متزوج، )3( مطلق.  كام مُيِكن متثيُل البيانات االســمية ذات القيم الثنائية بقيمتني 

محتملتني )عىل ســبيل املثال: نعم/ ال، أو صواب/ خطأ، أو جيد/ يسء، أو ما إىل ذلك(، أو ذات 

القيــم املتعدة بثالث قيم محتملة أو أكرث )مثل: بني/ أخرض/ أزرق، أو أبيض/ أســود/ التيني/ 

آسيوي، أو أعزب/ متزوج/ مطلق، أو ما إىل ذلك(.

صة لألشياء أو األحداث كتسمياٍت، ويف نفس الوقت  - البيانات الرتتيبية:  تحتوي عىل رموٍز ُمخصَّ

تُعــربِّ أيًضا عــن رُتبة الرتتيب فيــام بينهم.  فعىل ســبيل املثال: ميِكن تصنيــُف املتغري )درجة 



الفصل الثاين

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري11٨

االئتامن( بشــكٍل عــام إىل )1( منخفضة، أو )2( متوســطة، أو )3( مرتفعــة.  كام ميكن َوْضع 

العالقــات املرتبة املامثلــة يف متغريات، مثل:  الفئة العمرية )مبعنى:  طفل، شــاب، متوســط 

العمر، مســن(، واملســتوى التعليمي )مبعنى:  املدرســة الثانويــة، الكلية، الدراســات العليا(.

دة.  وتشمل أمثلة املتغريات ذات القيمة العددية  - البيانات الرقمية:  متثل القيُم العددية ملتغرياٍت ُمحدَّ

ــن، وعدد األطفال، ومجموع دخل األرسة )بالدوالر األمرييك(، ومسافة السفر )باألميال(، ودرجة  السِّ

الحرارة )مبقياس فهرنهايت(.  كام ميكن أن تكون الِقيم العددية للمتغري عدًدا صحيًحا )بال كسور( أو 

ى البياناُت الرقمية أيًضا بيانات مستمرة؛  حقيقية )تشمل الصحيحة باإلضافة إىل الكسور(.  وقد تُسمَّ

د مبا يســمُح بإدخال قيم مؤقتة.   مام يعني أنَّ املتغري يحتوي عىل مقادير متواصلة عىل مقياس ُمحدَّ

فبخالف املتغري املنفصل الذي ميثل بيانات محدودة وقابلة للعد، ميثل املتغري املســتمر قياسات قابلة 

للتطوير، ومن املمكن أن تحتوي البيانات عىل عدٍد ال نهايئ من الِقيَم الكرسية.

- بيانات فرتة:  هي ُمتغريات مُيِكن قياسها عىل مقاييس الفواصل الزَّمنية.  هناك مثاٌل شائٌع لقياس 

د، تكون وحدة القياس 1/ 100 الفواصل الزمنية؛ هو درجة الحرارة املئوية.  يف هذا املقياس املُحدَّ

مــن الفرق بــني درجة حرارة االنصهار ودرجة حرارة املاء املغيل يف الضغط الجوي؛ مبا يعني عدَم 

وجود قيمة صفرية ُمطلَقة.

- بيانات نسبية:  وتشمل املتغريات الشائعة للقياس واملوجودة يف علوم الفيزياء والهندسة.  ويَُعدُّ 

ــحنة الكهربائية أمثلًة عىل  كلٌّ مــن املجموعــة والطول والوقت وزاويــة الطائرة والطاقة والشُّ

القياســات الفيزيائية التي هي مقاييس النَِّسب.  ويَســتمدُّ هذا النوع من املقاييس اسَمه من 

حقيقة أنَّ القياس هو تقديُر النسبة بني حجم الكمية املستمرة وحجم وحدٍة من نفس النوع.  

مة املميزة ملقياس النســبة هي وجوُد خانٍة صفرية القيمة وغري  وبشــكٍل غري رسمي؛ تَُعدُّ السِّ

عشــوائية.  فعىل سبيل املثال: فإنَّ مقياس درجة الحرارة كلفن له نقطة صفر غري عشوائية من 

الصفر املطلق، والتي تســاوي )-273٫15( درجة مئوية.  تَُعدُّ نقطة الصفر هذه غري عشــوائية؛ 

ألن الجسيامت التي تشكِّل املادة عند هذه الدرجة لها طاقٌة حركيٌة صفرية.

يجــب تحويُل أنواع البيانــات األخرى، كبيانات النصوص والحيِّز والصــور والفيديو والصوت، 

إىل شــكٍل من أشــكال التمثيِل الفئوي أو الرقمــي قبل أن تتمَّ معالجتُها بواســطة طرق التحليل 

)خوارزميــات التنقيب يف البيانــات؛ Delen, 2015(.  كام ميِكن أيًضا تصنيُف البيانات إىل بيانات 

ثابتة أو حركية )أْي: سالسل مؤقتة أو زمنية(.  تَُعدُّ بعُض طرق التحليالت التنبؤية )مثل: التنقيب 

يف البيانات( وخوارزميات تعلم اآللة؛ طرقاً انتقائيًة للغاية لنوع البيانات التي ميِكنها التعامل معها.  
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وقد يــؤدي االعتامُد عىل أنواع بيانات غري متوافقة مع طــرق التحليالت إىل الحصول عىل مناذج 

غري صحيحة أو )يف أغلب األحيان( تَُعرثِّ عملية تطوير النموذج.  فعىل ســبيل املثال: تحتاج بعُض 

طرق التنقيب يف البيانات أن يتمَّ متثيُل جميع املتغريات )سواء مدخالت أو مخرجات( كمتغريات 

ذات قيمة رقمية )مثل:  الشــبكات العصبية، آلة املتجهات الداعمة، االنحدار اللوجستي(.  ويتمُّ 

تحويُل املتغريات االسمية أو الرتتيبية إىل متثيالت رقمية باستخدام أحد أنواع املتغريات الزائفة من 

1 إىل ن )فمثاًل، ميِكن تحويُل متغريٍ فئويٍّ له ثالث قيم مختلفة إىل ثالثِة متغرياٍت زائفة ذات قيم  

ثنائية 0 أو 1(.  وألن هذه العملية قد تزيُد من عدِد املتغريات؛ فال بد من الَحذر بشأن تأثري هذه 

التمثيالت؛ خاصًة فيام يتعلق باملتغريات الفئوية التي تحتوي عىل أعداٍد كبرية من القيم الفريدة.

وباملثل؛ تحتاج بعض طرق التحليالت التنبؤية، مثل ID3 )خوارزمية شجرة القرارات الكالسيكية( 

واملجموعات الخام )خوارزمية قاعدة االستقراء الجديدة نسبيًّا(، إىل متثيِل جميع املتغريات كمتغرياٍت 

قطعيــة القيمــة.  وقد تطلَّبَت اإلصــداراُت القدمية من هذه الطرق من املســتَخِدم أن يقوم بفصِل 

ات الرقميــة يف مجموعات فئوية قبل أن تتمَّ معالجتها بواســطة الخوارزمية.  والخرب  ومتثيــِل املتغريِّ

ــار؛ هو أنَّ معظم تطبيقات هذه الخوارزميات يف أدوات الربامج املتاحة عىل نطاٍق واســعٍ تقبل  السَّ

مزيًجا من املتغريات الرقمية واالسمية وتقوم داخليًّا بإجراء التحويالت الالزمة قبل معالجة البيانات.

ن أدواُت تحليل  تَظهر البياناُت يف العديد من أنواع املتغريات املختلفة والرسومات البيانية.  تتحسَّ

األعامل باستمرار يف قدرتها عىل مساعدِة علامء البيانات يف املهمة الشاقة املتمثلة يف تحويل ومتثيل 

دة بشــكٍل  البيانات؛ بحيث ميِكن تنفيُذ متطلبات البيانات الخاصة بنامذج وخوارزميات تنبؤية ُمحدَّ

ح الحالة العملية 2-1 سيناريو العمل الذي قامت فيه رشكُة األبحاث والتطوير الخاصة  صحيح.  وتوضِّ

باألجهزة الطبية الغنية بالبيانات بتبســيط أنشــطِة التحليالت لديها؛ بهدف الوصول بسهولة إىل كلٍّ 

من البيانات والتحليالت التي تحتاجها ملواصلة أعامل االبتكار والجودة بها عىل أعىل املستويات.

حالة عملية 1-2

رشكة أجهزة طبية تضَمن جودة املنتج مع توفري املال

تتطــوَّر بعُض التقنيات بشــكٍل أرسع منها يف املجال الطبي؛ لــذا فقد يغريِّ امتالُك 

مة املناســبة من قواعد اللعبة.  ويَُعدُّ معمــُل األجهزة رائًدا يف  برامــج التحليالت املتقدِّ

تطويــر وتصنيع وتوزيع األجهزة الطبية والتقنيات املتعلقة بها، مبا يف ذلك التقنية التي 

أحدثت ثورًة يف اختبارات الدم الكامل والتخرث.  وللمســاعدة يف ضامن اســتمرار منوِّها 

  .Dell Statisticaونجاحها، تعتمُد الرشكة عىل تحليالت البيانات و
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املشكلة:

وباعتبارها رشكًة رائدًة يف سوق أدوات التشخيص الخاصة بالرعاية الحرجة والتخرث؛  

لذا يجُب أن يستفيد معمُل األجهزة من التقنيات الرسيعة التطور مع الحفاظ عىل كلٍّ 

مــن الجودة والكفاءة يف تطوير وتصنيع وتوزيــع منتجاته.  وعىل وجه الخصوص؛ فقد 

مكََّنت الرشكُة علامءها ومهندســيها يف مجايل البحث والتطوير من ســهولة الوصول إىل 

ثــروة غزيرة من البيانات ومن ثم تحليلهــا، بجانب الكفاءة يف مراقبة عمليات التصنيعِ 

وسالسل التوريد.

ــح جون يونغ، محلل األعامل ملعمل األجهزة:  «مثــل العديد من الرشكات، كنا أغنياء  يوضِّ

بالبيانــات؛ ولكن فقراء يف التحليل؛ فلم يَُعد من املمكــن أن ينجح ُمحللو البحث والتطوير يف 

الوصــول إىل تقنيِة املعلومات يف كلِّ مرة يحتاجون فيهــا إىل الوصول إىل بيانات االختبار، ومن 

ثــم إجراء تحليالت ملرٍة واحدة يف Minitab؛ بل يجُب أن يكون لديهم القدرة عىل الوصول إىل 

دة بشكٍل متسق ودقيق».   البيانات برسعٍة وإجراء تحليالت ُمعقَّ

اًسا؛ وذلك بسبب حجم وتعقيد  كان تنفيُذ تحليالت متطوِّرة ملعمل األجهزة أمرًا حسَّ

منتجاتها.  فعىل ســبيل املثال: تقوم الرشكــة كلَّ عام بتصنيع مئات اآلالف من اللفائف 

التــي تحتوي عىل بطاقة بها مجموعة متنوعة من أجهزة االستشــعار التي تقوم بقياس 

اإلشارات الكهربائية للدم يف أثناء عملية االختبار.

ا، من التغريات  يقــول يونج:  ”تتأثر أجهزُة االستشــعار هــذه بعوامل عديدة جــدًّ

البيئية، مثل: الحرارة والرطوبة إىل عدم تناســق املواد الواردة؛ لذلك فإننا نقوم وبشكٍل 

ــجالت من البيانــات، والتي يتمُّ تخزين  متواصــٍل مبراقبة أدائها.  إننا نجمُع ماليني السِّ

معظمهــا يف قواعد بيانات SQL Server.  وكنــا يف حاجٍة إىل ِمنصة تحليلية متكِّن ِفرق 

ل الرسيع لحلِّ  البحث والتطوير التابعة لنا من الوصول برسعة إىل تلك البيانات والتدخُّ

أيِّ مشكالت قد تحدث.  وأيًضا؛ ونظرًا لوجود العديد من العوامل يف اللعبة؛ فقد احتجنا 

إىل برنامــج تلقايئ ميكنه مراقبــة بيانات االختبار بذكاء وتنبيهنا إىل املشــكالت الطارئة 

بشكٍل فوري“.

الحل:

بــدأ معمُل األجهزة بالبحث عن حلٍّ تحليــيلٍّ لتلبية احتياجاته.  فقامت الرشكة رسيعاً 

بإزالة معظم األدوات من السوق؛ ألنها فشلت يف تقديم الوظائف اإلحصائية ومستوى الثقة 
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املطلوبة لبيئة الرعاية الصحية.  مع ترك اثنني من املنافسني:  األول Statistica، وحل تحلييل 

.Statistica بالنسبة ملعمل األجهزة، كان الفائز الواضح هو  .Dell Statistica آخر وهو

يقول يونغ:  «كان اختيار Statistica قراًرا ســهاًل؛ فمع Statistica متكَّنا من إنشــاء 

مجموعٍة واســعٍة من تشــكيالت التحليل العالية املســتوى للبيانات الخاصة بنا؛ وذلك 

ليســتخدمها املحلِّلون عىل نطاِق املؤسســة بأكملها.  واآلن؛ عندما يريدون فهم أشــياء 

دة؛ ميكنهم ببساطة إجراُء تحليٍل ُمعلٍَّب من هذا املتجر املركزي بداًل من االضطرار  ُمحدَّ

إىل طلب تقنية املعلومات للوصول إىل البيانات أو تذكر كيفية إجراء اختباٍر معني».

إضافــًة إىل ذلــك؛ كانت Statistica أســهُل بكثريٍ يف االســتخدام والنــرش من حلوِل 

ن يونج يف مالحظاته:  «لتنفيذ واإلبقاء عىل حلوٍل تحليلية أخرى،  التحليالت القدمية.  يُدوِّ

تحتاج إىل معرفِة برمجة حلول التحليالت؛ ولكن مع Statistica ميكنني االتصاُل بالبيانات 

الخاصة بنا، وتحليلها ونرشها يف غضون ساعة - عىل الرغم من أنني لسُت مربمًجا عظياًم».

مت رشكة  مة وســهولة اســتخدامها؛ فقــد قدَّ وأخــريًا؛ باإلضافة إىل وظائفها املُتقدِّ

ابــًة.  يقول يونغ:  «إنَّ األشــخاَص الذين  Statistica دعــاًم عامليًّا وخدمًة ســعريًة جذَّ

ســاعدونا يف تطبيق نظام Statistica كانوا ببســاطة رائعني، وكان السعُر أقلَّ بكثري مام 

يتيحه أيُّ حلٍّ آخر للتحليالت».

النتائج:

هل إىل كلٍّ  مع Statistica؛ أصبح اآلن لدى ُمحلِّيل املرشوع القدرة عىل الوصوِل السَّ

مــن البيانــات والتحليالت التي يحتاجونها ملواصلة كلٍّ مــن االبتكار والجودة يف معمل 

الة وكذلــك التحذيراُت اآللية من  األجهــزة.  يف الواقع؛ فإنَّ التحليــالت الرسيعة والفعَّ

جانب Statistica توفِّر للرشكة مئات اآلالف من الدوالرات.

يقــول يونــج:  ”يف أثنــاء تصنيع خرطوشــة الِحرب؛ نتعــرَّض من حــنٍي آلخر لبعض 

املشــكالت، مثل عدم الدقة يف الرتكيب الكيميايئ الذي ميرُّ عىل أحِد أجهزة االستشــعار، 

إن تخريــد دفعة واحدة من البطاقات قد يكلِّفنــا مئات اآلالف من الدوالرات.  غري أنَّ 

Statistica تســاعدنا عىل اكتشــاف الخطأ برسعٍة وإصالحه مام يُجنِّبنا تلك التكاليف.  

فمثاًل؛ ميكننا تزويُج بيانات االختبار مع بيانات سجل تاريخ األجهزة اإللكرتونية من بيئة 

ات يؤدي إىل مشــكلة،  SAP الخاصــة بنا وإجراء كلِّ أنواع االرتباطات لتحديد أيُّ التغريُّ

ات يف درجة الحرارة والرطوبة. من هذه التغريات مثاًل التغريُّ
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تَُعــدُّ عملياُت التحقق من الجودة اليدوية ذات قيمة كبرية بكلِّ تأكيد؛ ولكن تدير 

Statistica تلقائياً مجموعًة متنوعًة من التحليالت للرشكة، بشــكٍل يضمُن عدَم حدوث 

أيِّ خطأ واكتشاف املشكالت برسعة.  يقول يونغ:  «من املقرَّر إجراء العديِد من عمليات 

التحليل بشــكٍل دوريٍّ لفحص أشياء مختلفة؛ فإذا تمَّ اكتشاُف مشكلة؛ فسيقوم النظام 

تلقائيًّا بتنبيه املسؤولني عرب الربيد اإللكرتوين أو تسجيل املخالفات بقاعدة البيانات».

مة مع Statistica تشتمُل عىل ما ييل: إنَّ بعض املزايا الرئيسية لتحليالت البيانات املتقدِّ

- االلتــزام بالتنظيــم:  باإلضافــة إىل توفري أمــواِل معامل أجهزة القيــاس؛ تضَمن 

Statistica كذلــك التزاَم عمليات الرشكة بقوانــني إدارة األغذية واألدوية )FDA( فيام 

ح يونج ما ييل:  «ألننا نقوم بتصنيع األجهزة الطبية؛ فإننا  يتعلَّق بالجودة واالتساق.  يُوضِّ

نخضُع لنظام إدارة FDA، تســاعدنا Statistica عىل إجراء عمليات التحقق اإلحصائية 

التي تتطلبها إدارة FDA - فعىل ســبيل املثال: ميكننا بسهولٍة إثباُت أنَّ مجموعتني من 

املنتجات املصنوعة باستخدام مواد كيميائية مختلفة هي نفسها إحصائيًّا».

ــدة يف Statistica والتــي ميِكن  - ضــامن االتســاق:  إنَّ ترتيبــات التحليــل املوحَّ

اســتخداُمها يف أثنــاء أيِّ مرشوع تضَمن التناســق والجودة يف معمــل األجهزة.  يقول 

يونــج:  ”وعنــد تحليِل البيانات ميكنك الحصوُل عىل نتائــج مختلفة تبًعا للطريقة التي 

تستخدمها يف التحليل.  فمثاًل قد يستخدم علامُء مختلفون أنظمًة مختلفًة عىل البيانات، 

ا مع  أو ال يقومون بتلخيصها إطالقًا، عندئٍذ فســيحصلون جميًعا عىل نتائج مختلفة، أمَّ

Statistica؛ فنســتطيع أن نضَمن أنَّ جميع العلــامء يف جميع مراحل املرشوع يقومون 

بإجراء التحليالت بنفس الطريقة، وبهذا نحصل عىل نتائج متناسقة.»

- مراقبــة سلســلة التوريد: ال يقوم معمــُل األجهزة بتصنيع البطاقــة، وبها أجهزة 

استشــعار فحســب؛ بل تقوم بتصنيع الجهاز الطبي بالكامــل، وبالتايل فهو يعتمُد عىل 

املورِّدين إلمداده باألجزاء املطلوبة.  وملزيٍد من ضامن الجودة، تُخطِّط الرشكة لتوســيع 

نطاق تعاملها مع Statistica ملراقبة سلسلة التوريد.

- توفــري الوقت:  باإلضافة إىل توفري األموال ورفع مســتوى االلتزام بالتنظيم ملعمل 

األجهزة، تعمل رشكة Statistica أيًضا عىل توفري الوقت الثمني ملهنديس وعلامء الرشكة؛ 

مام ميكِّنهم من الرتكيز بشــكٍل أكرب عىل االبتكار والَحدِّ من الروتينيات.  يدوِّن يونج يف 

مالحظاته:  «توفر التنبيهات االســتباقية من Statistica للمهندســني الكثرَي من الوقت؛ 

فهم ليســوا بحاجٍة لتذكُّر فحص العوامــل املختلفة طوال الوقت، مثل: نقص الجلوكوز؛ 
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فهــذا اختباٌر واحٌد؛ لكنه يســغرق نصف اليوم.  أما يف ظــل مراقبة Statistica لبيانات 

االختبار لدينا؛ فبإمكان املهندســني الرتكيُز عىل أموٍر أخرى؛ لعلمهم بأنه سيصلهم بريٌد 

إلكرتوين إذا أدَّى نقُص الجلوكوز أليِّ مشكلة».

االحتامالت املستقبلية:

َقــت من خالل الرؤية التي  س جًدا للفرص التي تحقَّ إنَّ معمــَل أجهــزة القياس ُمتحمِّ

مة مــن Statistica يف مخازن البيانات الخاصة به.  يقول  يوفرهــا برنامُج التحليالت املتقدِّ

يونج:  ”باستخدام Statistica؛ ميكنك اكتشاُف جميع أنواع األفكار املتعلقة ببياناتك، والتي 

قد ال تتَمكَّن من العثور عليها.  فقد يكون أمامك مكاسُب مادية خفية؛ لكنك ال تراها ألنك 

مل تحلل بياناتك كام ينبغي.  فباســتخدام تلك األداة، اكتشفنا بعض األشياء املثرية لالهتامم 

يف بياناتنا والتي وفرت لنا مبلًغا كبريًا جًدا من املال، ونتطلَّع إىل إيجاد املزيد منها».

أسئلة للمناقشة:

يات الرئيســية لرشكة األجهــزة الطبية؟  وهل تمَّ قيادة الســوق  1- مــا هي التحدِّ

أو التقنية؟  ارشح.

2- ما هو الحلُّ املقرتح؟

3- ما هي النتائج التي تمَّ التوصل إليها؟  وما رأيك يف العائد الحقيقي لالستثامر )ROI(؟

Source: Dell customer case study. Medical device company ensures product quality 

while saving hundreds of thousands of dollars. https://so�ware.dell.com/documents/

instrumentation-laboratory-medical-device-companyensures-product-quality-

whilesaving-hundreds-o�housands-of-dollars-case-study-80048.pdf )accessed 

August 2016(. Used by Permission from Dell.

أسئلة مراجعة على القسم 2-٣:

1- ما هي البيانات؟  وكيف تختلُف البيانات عن املعلومات واملعرفة؟

2- ما هي الفئاُت الرئيسية للبيانات؟  ما هي أنواُع البيانات التي مُيِكن استخدامها يف ذكاء األعامل 

والتحليالت؟

3- هل ميكننا استخداُم نفس متثيل البيانات لجميع مناذج التحليالت؟  ملاذا أو ملاذا ال؟

4- ما هو متثيل بيانات 1- من - ن؟  ملاذا وأين يتمُّ استخدامها يف التحليالت؟
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2-4 فن وعلم معالجة البيانات:

عادًة ما تكون البيانات يف شكلها األصيل )أْي: بيانات العامل الحقيقي( ليست جاهزًة لالستخدام 

يف مهامِّ التحليالت.  فغالبًا ما تكون كثرية األخطاء ومنحرفًة وُمعقدًة للغاية، وغري دقيقة؛ لذا فإنه 

ى عملية املعالجة املسبقة  من الرضوري القياُم هنا بعملية شاقة وُمكلِّفة من ناحيِة الوقت )تُسمَّ

للبيانات( بغرض تحويِل بيانات العامل الحقيقي إىل شــكٍل جيد الدقة الســتخدامها يف خوارزميات 

التحليــالت )Kotsiantis, Kanellopoulos, & Pintelas, 2006(.  ويقــرُّ العديــُد من ُمحرتيف 

التحليالت أنَّ الوقت املُســتَغرَق يف معالجة البيانات )والذي قد يكون أقلَّ مراحل العملية امتاًعا( 

يكــون أطول بكثريٍ من الوقت املُســتَغرَق يف بقية مهامِّ التحليالت )متعــة بناء منوذج التحليالت 

ح الشكل 2-3 الخطوات الرئيسية يف محاولة معالجة البيانات. وتقييمها(.  ويوضِّ

يف املرحلــة األوىل من املعالجة املُســبَقة للبيانات؛ يتمُّ جمُع البيانات املتعلِّقة بالدراســة من 

دة لذلك، ويتمُّ تحديُد الســجالت واملتغريات الرضورية )استناًدا عىل الفهم العميق  املصادر املُحدَّ

ــجالت الواردة من  للبيانــات، مع تصفيــة املعلومات غري الرضورية(، كــام يتمُّ تكامل/ َدْمج السِّ

بيانات متعددة املصادر )وأيًضا باســتخدام الفهم العميق للبيانــات مُيِكن التعامل مع املرادفات 

واملتضادات املتشابهة بشكٍل صحيح(.

يف املرحلــة الثانية مــن معالجة البيانات؛ يتــمُّ تنظيُف البيانات )تُعرَف هــذه الخطوة أيضاً 

بـ تنقيــة البيانات(.  فعادًة ما تكون البياناُت يف شــكلها األصيل/ الخــام/ الحقيقي كثرية األخطاء 

)Hernández وStolfo, Kim; 1998 وآخــرون، 2003(.  يف هــذه الخطوة؛ يتمُّ تحديُد القيم يف 

مجموعة البيانات والتعامل معها.  يف بعض الحاالت؛ تُشــكِّل القيُم املفقودة شــذوذاً يف مجموعة 

البيانــات، ويف هــذه الحالة البدَّ من حرصهــا )بَوْضع قيم محتملة لهــا( أو تجاهلها، ويف حاالٍت 

أخــرى؛ تكون القيُم املفقودة جزًءا طبيعيًّا من مجموعة البيانــات )فمثاًل، غالبًا ما يتمُّ ترك خانة 

دخل األرسة بــدون إجابة من أصحاب الدخل املرتفع(.  يف هذه الخطوة؛ يجب أيًضا عىل املحلِّل 

تحديُد القيم الصاخبة يف البيانات )أْي: القيم املتطرفة( ومن ثم تسهيلها.  باإلضافة إىل ذلك؛ يجب 

التعامــُل مع حاالت عدم االتســاق يف البيانات )كوجود قيم غري عادية ضمن متغري( باســتخدام 

معرفة مجال الدراسة و/ أو رأي الخبري.

يف املرحلــة الثالثة من معالجة البيانات؛ يتــمُّ تحويُل البيانات من أجل معالجة أفضل.  فعىل 

ين )أد� وأقىص(  ســبيل املثال: يف العديِد من الحاالت، يتمُّ توزيُع البيانات توزيًعا طبيعيًّا بني َحدَّ

ات؛ بهدف تخفيف التحيُّــز املحتمل ملتغريٍ واحٍد )به ِقيَم عددية  ديــن؛ وذلك لجميع املتغريِّ ُمحدَّ
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كبــرية، مثل دخــل األرسة( يحتوي عىل متغريات أخــرى )لها قيٌم أصغر، مثل عــدد َمْن يعول أو 

ســنوات الخدمــة( والتي قد تكون أكرث أهميًة.  وهناك تحويٌل آخــر يتمُّ إجراؤه وهو التفريد و/ 

أو التجميــع.  ويف بعض الحاالت؛ يتــم تحويُل املتغريات الرقمية إىل قيم فئوية )مثل:  منخفض - 

متوسط - مرتفع(، ويف حاالٍت أخرى؛ يتمُّ تقليُل النطاق الفريد لقيمة املتغري االسمي إىل مجموعٍة 

أصغر باســتخدام مفهوِم التسلسل الهرمي )عىل سبيل املثال: عند استخدام حاالت فردية تحتوي 

ة مناطق ملتغريٍ يُظهر املوقع(؛ وذلك للحصول عىل  عىل 50 قيمة مختلفة، قد يستخدُم املحلِّل ِعدَّ

مجموعِة بيانات تكون أكرث قابليًة للتعامل مع الحاسب.  ومع ذلك؛ ففي حاالٍت أخرى، قد يختار 

املحلِّل إنشــاَء متغريات جديدة تعتمُد عىل املتغريات الحالية لزيادة معنوية املعلومات املوجودة 

مبجموعة املتغريات يف حزمة البيانات.

شكل 2-٣: خطوات معالجة البيانات
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فعىل ســبيل املثال: يف مجموعِة البيانات الخاصة بزراعة األعضاء، قد يختاُر املحلل اســتخداَم 

ح حالة الدم )match, 0 = no-match = 1( بداًل من اســتخدام قيٍم منفصلٍة  متغــريٍ مفــرٍد يوضِّ

متعددة الصور لنوع الفصيلة لدى كلٍّ من املتربع واملتلقي.  وقد يؤدي هذا التبســيط إىل زيادة 

محتوى املعلومات مع تقليل تعقيد العالقات يف البيانات.

ــا املرحلُة النهائية مــن معالجة البيانات األوَّلية فهي تقليــل البيانات.  وعىل الرغم من أن  أمَّ

علــامء البيانات )أْي: محرتفو التحليالت( يحبُّون الحصول عىل مجموعاٍت كبرية من البيانات؛ فإنَّ 

البيانات الزائدة قد تكون أيًضا مشكلة.  مبعنى أبسط؛ ميِكن للمحلِّل أن يتصور البيانات الشائعة 

االســتخدام يف مشــاريع التحليالت التنبؤية كملٍف ثابــت يتكوَّن من بُعَديــن:  املتغريات )عدد 

األعمدة( والحاالت/ الســجالت )عدد الصفوف(.  يف بعض الحاالت )كمعالجة الصور ومشــاريع 

genome مــع بيانــات microarray معقدة(، ميكــن أن يكون عدُد املتغــريات )التي تمَّ متثيلها 

ى  باألعمدة( كبريًا نســبيًّا، ويجب عىل املحلِّل تقليل العدد إىل حجٍم يســهل التحكُّم فيه.  تُســمَّ

هذه العملية عــادًة تخفيض األبعاد )أو انتقاء املتغري(؛ وذلك ألن املتغريات تتمُّ معالجتها كأبعاد 

مختلفة تَِصف ظاهرًة من منظورات مختلفة، يف التحليالت التنبؤية والتنقيب يف البيانات.  وعىل 

الرغم من عدم وجود طريقة واحدة ُمثىل إلنجاز هذه املهمة؛ فإنه ميِكن للمحلل استخداُم نتائج 

ســابقة النرش، واستشــارة خرباء املجال محل الدراســة، وإجراء اختبارات إحصائية مناسبة )مثل: 

تحليل املكوِّنات األساســية أو تحليل املكوِّنات املســتقلة(، واألكرث تفضياًل هو استخدام مزيٍج من 

هذه التقنيات لتقليِل أبعاد البيانات بنجاح إىل مجموعٍة فرعيٍة أكرث قابليًة لإلدارة وأكرث مالءمًة.

ن  ـق بالبُْعد اآلخر )أْي: عــدد الحاالت والتي يتمُّ متثيلهــا يف الصفوف(؛ قد تتضمَّ وفيــام يتعلـَّ

جالت.  وعىل الرغم من ازدياد قوة الحوسبة بصورٍة  بعُض ُحزم البيانات ماليني أو مليارات من السِّ

مضاعفة؛ فإنَّ معالجة مثل هذا العدد الكبري من السجالت قد ال يكون عمليًّا أو ممكًنا.  ويف مثِل 

هــذه الحــاالت؛ قد نحتاُج إىل تحليل عينٍة عبارة عن حزمة فرعية مــن البيانات.  ويَُعدُّ االفرتاض 

األســايس ألخذ العينات هو أنَّ املجموعة الفرعية من البيانات ســوف تحتوي عىل جميع األمناط 

املتعلقة مبجموعة البيانات الكاملة.  يجب أن يكون املحلُل شديَد الحذر عند اختياره للمجموعة 

الفرعيــة من البيانات، والتي يجُب أن تعكَس جوهر مجموعة البيانات الكاملة، وليســت خاصًة 

ات، وقد يقودنا أخُذ  مبجموعــٍة فرعية أو فئة فرعية.  ويتمُّ فرُز البيانات عادًة عــىل بعض املتغريِّ

دة مــن املتغري املفهرس؛ لذلك  جــزٍء مــن أعىل البيانات أو أســفلها إىل بيانات ُمتحيِّزة لقيم ُمحدَّ

ــجالت املوجودة يف مجموعة العينات بشــكٍل عشوايئ.  وبالنسبة للبيانات  حاول دامئًا اختيار السِّ
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املنحرفة، قد ال يكون أخُذ عيناٍت عشوائية بصورة مبارشة كافيًا؛ بل قد يكون األفضُل هو أخذ عينٍة 

طبقية )أْي: إجراء متثيٍل نســبي ملجموعاٍت فرعية مختلفة مــن البيانات املتاحة ِضمن مجموعة 

بيانــات العينة(.  وعنــد التعامل مع البيانات املنحرفــة فحريٌّ بنا تحقيق التــوازن بني البيانات 

شــديدة االنحــراف؛ إما من خالل اإلفراط أو التقصري يف متثيل الفئــات األكرث متثياًل.  وقد أظهرِت 

األبحاُث أنَّ مجموعات البيانات املتوازنة متيل إىل إنتاج مناذج تنبؤ أفضل من النامذج غري املتوازنة 

)�ammasiri وآخرون، 2014م(.

يتمُّ تلخيُص جوهر معالجة البيانات يف الجدول 2-1، الذي يرســم املراحل الرئيســة )جنبًا إىل 

جنب مع أو صاف مشكالتها( إىل قامئة متثيلية للمهامِّ والخوارزميات.

يكاد يكون من املســتحيل التقليُل من قيمة اقرتاح معالجــة البيانات.  وهي واحدٌة من تلك 

األنشــطة التي تتطلب وقتًا طوياًل؛ حيث يؤيت االستثامر يف الوقت والجهد �اًرا هائلًة تغطي عىل 

تناقص العائدات.  وهذا يعني أنه كلام زادت املوارد التي تســتثمر فيها؛ زادت األرباح يف النهاية.  

ــح الحالة العملية 2-2 دراســًة مثريًة لالهتامم؛ إذ يتمُّ اســتخدام البيانــات األكادميية الخام  توضِّ

واملتاحــة بســهولٍة داخل منظمة تعليميــة لتطوير مناذج تنبؤية لفهم تــرسُّب الطالب املبتدئني، 

ح يف  وتحســني اســتبقاء الطالب الجدد يف مؤسســة التعليم العايل الكبرية.  بناًء عىل ما هو ُموضَّ

حة يف الجدول 2-1 كانت مهمًة  الحالة العملية؛ فإنَّ كلَّ مهمٍة من عمليات معالجة البيانات املوضَّ

للتنفيذ الناجح ملرشوع التحليالت األساسية، ال سيام املهمة املتعلقة مبوازنة مجموعة البيانات.

جدول 2-1 : ملخص ملهامِّ معالجة البيانات، واألساليب املحتملة

الطرق الشائعةاملهام الفرعيةاملهمة الرئيسية

توحيد البيانات

- الوصول للبيانات وجمعها.

- اختيار وتنقية البيانات.

- تكامل وتوحيد البيانات.

- اســتعالمات SQL، وكالء الربامج، خدمات 

الويب.

 ،SQL اســتعالمات  املجــال،  يف  الخــربة   -

االختبارات اإلحصائية.

- اســتعالمات SQL، وخربة املجال، وتصنيف 

البيانات املعتمدة عىل علم األنتولوجي.
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الطرق الشائعةاملهام الفرعيةاملهمة الرئيسية

تنظيف البيانات

- التعامل مع الِقيم املفقودة يف 

البيانات.

- ملء القيم املفقودة )االنحرافات( مع القيم 
األكرث مالءمًة )الوســيط، الوسط الحسايب، 

الحدُّ األد�/ الحدُّ األقىص، املنوال... إلخ(.

- إســناُد قيمٍة ثابتٍة، مثل ”ML“ للقيم املفقودة؛ 
إزالة سجل القيمة املفقودة؛ عدم فعل أيِّ يشء.

تحديــد وتقليــل الضوضــاء يف 

البيانات.

البيانــات  يف  املتطرفــة  القيــم  تحديــد   -
باستخدام تقنيات إحصائية بسيطة )مثل: 
أو  املعيارية(  واالنحرافــات  املتوســطات، 
بالتحليــل العنقــودي؛ أو مبجرد تحديدها 
نقــوم بإزالــة القيم املتطرفة أو تســهيلها 
أو  االنحــدار  أو  الثنائيــات  باســتخدام 

املتوسطات البسيطة.

- تحديــد الِقيم الخطــأ يف البيانات )بخالف إيجاد، وإزالة البيانات الخطأ.
القيــم املتطرفة(، مثــل: القيــم الفردية، 
تصنيفات الفئات غري املتسقة، التوزيعات 
الفرديــة؛ ومبجــرد تحديدهــا، اســتخدم 
خــربات املجال لتصحيح القيــم الخطأ، أو 

إزالة السجالت املشتملة عىل قيٍم خطأ.

تحويل البيانات

- تقليل نطاق الِقيم يف كلِّ متغريٍ ذي قيمة رقمية توزيع البيانات طبيعيًّا.

إىل نطاق معياري )عىل ســبيل املثال: 0 إىل 1

أو -1 إىل +1( باستخدام مجموعٍة متنوعٍة من 

تقنيات التورزيع الطبيعي أو القياس.

- إذا لزم األمر؛ نقوم بتحويل املتغريات الرقمية فصل أو تجميع البيانات.

إىل متثيــالت منفصلــة باســتخدام تقنيات 

متعلقة بنطاق أو تكرار املتغريات الفئوية، 

والَحّد مــن عدد القيم من خــالل تطبيق 

التسلسل الهرمي للمفاهيم السليمة.
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الطرق الشائعةاملهام الفرعيةاملهمة الرئيسية

- اســتنباط ُمتغريات جديــدة وذات معلومات بناء سامٍت جديدة.

أكرث من املتغرّيات املوجودة بالفعل باستخدام 

مجموعٍة واسعٍة من الدوال الرياضية )بسيطة 

مثــل الجمع والرضب، أو معقــدة مثل مزيٍج 

مختلط من تحوُّالت السجل(.

تقليل املعلومات

امت. - تحليــل املكــوِّن الرئيــيس، تحليــل مكوِّن تقليل عدِد السِّ

تحليــل   ،chi-square اختبــار  مســتقل، 

االرتباط، واستقراء شجرة القرارات.

جالت. ســحب عشــوايئ للعينــات، ســحب طبقي تقليل عدد السِّ

للعينات، ســحب متأنٍّ للعينات باستخدام 

الخربة واملعرفة السابقة.

استخلص أقلَّ متثيل أو متثيل الفئات األكرث متثياًلتوازن البيانات املنحرفة.

حالة عملية 2-2

تحسني االحتفاظ بالطالب باستخدام التحليالت املعتمدة عىل البيانات

يات التــي تواجه صانعي  أصبحــت ظاهرُة ترسُّب الطــالب واحدًة من أكــرث التَحدِّ

القرار يف املؤسســات األكادميية.  فعىل الرَّغم من كلِّ الربامج والخدمات التي تمَّ وضعها 

للمســاعدة يف االحتفــاظ بالطالب؛ وفًقا لــوزارة التعليم األمريكيــة ومركز اإلحصائيات 

التعليميــة )nces.ed.gov(؛ فــال يحصل عىل درجة البكالوريــوس أكرث من نصف الذين 

يلتحقــون بالتعليم العايل.  أصبحت إدارة التســجيل واإلبقاء عىل الطالب أولويًة قصوى 

ملديــري الكليــات والجامعات يف الواليات املتحدة وبلدان أخــرى حول العامل.  فعادًة ما 

يؤدي الترسُّب الكبري للطالب إىل خسارة مالية عامة، وانخفاض معدالت التخرُّج، وسمعة 

تربويــة أد� يف نظــر جميــع أصحاب املصلحــة.  إذ يبحث كلٌّ مــن املرشِّعني وصانعي 

صون له املوازات التقديرية، وكذلك  السياســات الذين يرشفون عىل التعليم العايل ويُخصِّ

اآلبــاُء الذين يدفعون تكاليــف تعليم أبنائهم؛ بغرض إعدادهم ملســتقبٍل أفضل، وأيًضا 

صات الجامعية - يبحث كلُّ هؤالء - عن أدلة عىل الجودة  الطالب الذين يختارون التخصُّ

معة لتوجيه عمليات ُصنع القرار الخاصة بهم. املؤسسية والسُّ
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الحلُّ املقرتَح:

لتحســني االحتفــاظ بالطالب؛ يجب عــىل املحلِّل أوالً أن يحاول فهم األســباب غري 

د وبدقة  الواهيــة وراء التــرسُّب من التعليم.  وليك ننجــح يف ذلك؛ علينــا أواًل أن نَحدِّ

الطــالب الذين يُداهمهم خطر الترسُّب.  حتى اآلن؛ تــمَّ تكريُس الغالبية العظمى من 

بحوث اســتنزاف الطــالب لفهم هذه الظاهرة االجتامعية املعقدة والحاســمة يف نفس 

ــلوكية واالستقصائية كشفت  الوقت.  وعىل الرَّغم من أن هذه الدراســات النوعية والسُّ

عــن رؤية �ينة للغاية من خالل تطوير واختبار مجموعة واســعة من النظريات؛ فإنها 

م املرشوع  ال توفــر اآللية الالزمة للتنبؤ الدقيق )والتطوُّر املحتمل( لترسُّب الطالب.  قدَّ

املخترص يف دراســة هذه الحالة نهًجا بحثيًّا كميًّا؛ إذ ميكن اســتخدام البيانات املؤسسية 

التاريخية من قواعد بيانات الطالب لتطوير مناذج قادرة عىل التنبؤ باإلضافة إىل توضيح 

ح الشكل 2-4 منهج التحليالت املقرتح. طبيعة املؤسسة الخاصة مبشكلة الترسُّب.  ويوضِّ

وعىل الرغم من كون املفهوم جديداً نســبيًّا عــىل التعليم العايل ألكرث من عقد من 

الزمان؛ فقد متَّت دراســة مشــكالت مامثلة يف مجال إدارة التسويق باستخدام تقنيات 

تحليالت البيانات التنبؤية تحت اســم «churn analysis»؛ بغرض اإلجابة عن الســؤال 

التــايل:  «َمن ِمن عمالئنــا الحاليني أكرث ميالً للتوقف عــن رشاء منتجاتنا أو خدماتنا؟» 

بحيــث ميكن إجــراء نوع من عمليات الوســاطة أو التدخــل لإلبقاء عليهــم؛  إذ يَُعدُّ 

االحتفــاظ بالعمالء الحاليني أمراً بالــغ األهمية؛ ألننا وكام نعلــم جميًعا، وكام أظهرت 

البحوث املتعلقة مراًرا وتكراًرا، أن تكاليف وجهد ووقت كَْســب عميل جديد أكرث بقدٍر 

كبريٍ من محاولة الِحفاظ عىل العميل املوجود بالفعل.

البيانات من الجوهر:

جاءت بيانات هذا املرشوع البحثي من مؤسســة واحدة )وهي جامعة عامة شاملة 

تقع يف منطقة الغرب األوســط بالواليات املتحدة( مبتوسط تسجيٍل يبلغ 23000 طالب، 

منهم حوايل 80٪ من املقيمني يف نفس الوالية، وحوايل 19٪ منهم من األقليات.  ال يُوَجد 

فرٌق معنوي بني الجنســني يف أرقام التســجيل.  كان متوسط نســبة االحتفاظ بالطالب 

الُجدد يف املؤسسة حوايل 80٪، ومتوسط نسبة التخرُّج ملدة 6 سنوات حوايل ٪60.  

استخدمت الدراسة 5 سنوات من البيانات املؤسسية، والتي شملت أكرث من 16000

طالب ُمســجلني كطالب ُجُدد، تمَّ جمعهم من قواعد بيانات مختلفة ومتنوعة للطالب 

َنت البيانــاُت املتغريات املتعلقة بالخصائــص األكادميية واملالية  الجامعيــني.  وقد تضمَّ
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والتوزيع السكاين للطالب.  وبعد دمج وتحويل البيانات املتعددة األبعاد لكلِّ طالب إىل 

ملف ُمسطَّح واحد )أْي: ملف يحتوي عىل أعمدة متثِّل املتغريات وصفوف متثل سجالت 

الطالب(، تم تقييُم امللف الناتج ومعالجته مســبقاً لتحديد ومعالجة القيم الشاذة وغري 

القابلة لالستخدام.  فعىل سبيل املثال: قامت الدراسة بإزالة كل سجالت الطالب الدوليني 

معة الطيبة  من حزمة البيانات؛ ألنها مل تحتِو عىل معلومات عن بعض املتنبئني ذوي السُّ

)مثل: املدرســة الثانوية GPA، ودرجات SAT(.  يف مرحلة تحويل البيانات؛ تم تجميُع 

بعض املتغــريات، )فمثالً: يتم تجميــع املتغريات ”الرئيســية“ و”الكثيفة“ إىل متغريات 

ثنائيــة MajorDeclared وConcentrationSpeci�ed( للحصول عىل تفســري أفضل 

للنمذجة التنبؤية.  باإلضافة إىل ذلك؛ تمَّ اســتخدام بعض املتغريات الشــتقاق متغريات 

جديدة )مثل: نسبة املكتسب/ املسجل وسنوات ما بعد املدرسة الثانوية(.

شكل 2-4: منهج التحليالت للتنبؤ بترسُّب الطالب 
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املكتسبة/ املسجلة = الساعات املكتسبة/ الساعات املسجلة

ج من املدرسة الثانوية سنوات ما بعد املدرسة الثانوية = سنة تسجيل يف الجامعة - سنة التخرُّ

لة؛ للحصول عىل متثيٍل أفضل ملرونة الطالب  تمَّ إنشاء النسبة املكتسبة/ املسجَّ

وتقريرهم يف الفصل الدرايس األول من السنة الدراسية األوىل يف الجامعة.  وبشكٍل 

منطقــي؛ فإنــه من املتوقع أن تؤثــر القيم األكرب لهذا املتغري بشــكٍل إيجايب عىل 

االســتبقاء/ الثبات.  تمَّ إنشــاء مصطلح سنوات ما بعد املدرســة الثانوية لقياس 

يل بالكلية.   تأثري الوقت املًســتغرَق بني التخرُّج من املدرسة الثانوية والتسجيل األوَّ

ومنطقيًّا؛ فمن املتوقع أن يُسهم هذا املتغريِّ يف التنبؤ بترسُّب الطالب.  يتم تحديُد 

ات املشتقة بناًء عىل عدٍد من التجارب التي تمَّ إجراؤها  هذه املجموعات واملتغريِّ

لعــدد من الفرضيــات املنطقية.  وتمَّ حفظ هذه التجــارب والفرضيات يف حزمة 

املتغري النهايئ، وهي التي رفعت مســتوى الحساســية وأيًضا أدَّت إىل الوصول إىل 

مســتوى أفضل من دقة التنبؤ.  تعكس الطبيعة الحقيقية للســكان )أْي: الطالب 

الجــدد(، واملتغري التابــع )أْي: ”Second Fall Registered“( والذي احتوى عىل 

الكثري من سجالت نعم )~ 80٪( وسجالت ال )~ 20٪؛ انظر: الشكل 5-2(.

تظهر البحوث أن وجود مثل هذه البيانات غري املتوازنة يؤثر ســلبيًّا عىل أداء 

النموذج.  ولذلك؛ جرَّبت الدراســة خيارات اســتخدام ومقارنة نتائج نفس النوع 

مــن النامذج التي تمَّ بناؤها مع البيانات األصلية غري املتوازنة )متحيِّزة لســجالت 

نعم( والبيانات املتوازنة جيًدا.

النمذجة والتقييم:

قامت الدراسة باستخدام أربع طرق تصنيف شائعة االستخدام )أْي: الشبكات 

العصبيــة االصطناعية، وشــجرات القــرار، وآلة املتجهــات الداعمــة، واالنحدار 

اللوجســتي( جنبــاً إىل جنٍب مع ثالثة أطقم من تقنيــات املجموعات النموذجية 

)أْي: تعبئــة، وفصل، ودمج املعلومات(.  ثم متَّت بعد ذلك مقارنة النتائج التي تمَّ 

الحصــول عليها من جميع أنواع النامذج بعضها مع بعض باســتخدام طرق تقييم 

منوذج التصنيف املنتظم )مثل: الدقة التنبؤية الشــاملة، الحساسية، النوعية( عىل 

ل.   عيّنات التحمُّ
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شكل 2-٥: تصوير بياين ملشكلة عدم توازن الفئات

ـم اآللة )والتي ســيتمُّ تغطية بعٍض منهــا يف الفصل 4(،  يف خوارزميــات تعلـُّ

يَُعدُّ تحليل الحساســية طريقــًة لتحديد عالقة ”الســبب والنتيجة“ بني مدخالت 

وُمخرجات منوذج التنبؤ املعطى.  وتَُعدُّ الفكرة األساسية وراء تحليل الحساسية أنه 

يقيس أهمية متغريات التوقع عىل أساس التغيري يف أداء النمذجة الذي يحدث إذا 

مل يتم تضمني متغري توقع يف النموذج.  ويُطلَق عىل مامرســة النمذجة والتجارب 

هــذه أيًضا مصطلــح )a leave-one-out assessment(.  ومــن ثم؛ فإن مقياس 

د هو نســبة الخطأ يف النموذج املــدرّب بدون متغري  حساســية متغــري تنبؤ ُمحدَّ

التنبــؤ إىل خطــأ النموذج الذي يتضمن متغري املتنبئ هذا.  وكلام كانت الشــبكة 

أكرث حساسية ملتغري معني، زاد انخفاُض األداء يف غياب هذا املتغري، ومن ثم زادت 

نســبة األهمية.  وباإلضافة إىل القوة التنبؤية للنامذج؛ فقد أجرت الدراســة أيًضا 

تحليالت الحساسية لتحديد األهمية النسبية ملتغريات اإلدخال.

النتائج:

يف املجموعــة األوىل من التجارب، اســتخدمت الدراســة مجموعــة البيانات 

األصليــة غري املتوازنــة.  واســتناًدا إىل نتائج تقديــر الصالحية املتقاطــع ذي الـ 

10 مراحل فقــد أنتجت خوارزمية آلــة املتجهات الداعمــة )SVM( أفضل دقة 

ل تنبؤ  مبعدل تنبؤ إجاميل يبلغ 87٫23٪، وجاءت شجرة القرار يف املركز الثاين مبعدَّ

إجاميل قدره 87٫16٪، تليها الشــبكات العصبيــة االصطناعية مبعدل تنبؤ إجاميل 
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86٫45٪، ثم االنحدار اللوجستي مبعدل تنبؤ إجاميل قدره 86٫12٪، )انظر: الجدول 

2-2(.  ويكشــف الفحــص الدقيق لهذه النتائج أنَّ دقة التنبــؤ لفئة ”نعم“ أعىل 

بشــكل معنوي من دقة التنبؤ للفئة ”ال“.  يف الواقع؛ تنبأت جميع أنواع النامذج 

األربعــة بالطالب الذين يُرجح عودتهم للســنة الثانية بدقة تبلغ 90٪؛ لكنها )أْي: 

النامذج( تنبأت بالطالب املحتمل أن ينقطعوا عن الدراسة بعد عاٍم درايس جديد 

مبستوى دقة ال يصل إىل 50٪.  وألن التنبؤ بفئة ”ال“ هو الهدف الرئييس من هذه 

الدراســة؛ فــإن دقة أقل من 50٪ لهذه الفئة تَُعدُّ غــري مقبولة.  ومن املمكن )بل 

مــن الواجب( أن يُعزَى مثل هــذا االختالف يف دقة التنبؤ للفئتني إىل الطبيعة غري 

املتوازنة ملجموعة البيانات التدريبية )أي: ~ 80٪ ”نعم“ و~ 20٪ ”ال“(.

استخدمت الجولة التالية من التجارب مجموعة بيانات متوازنة؛ إذ يتم متثيل الفئتني 

بالتســاوي تقريباً.  ويف ســبيل تحقيق هذا األسلوب؛ أخذت الدراسة جميع العينات من 

فئة األقلية )أْي: الطبقة «ال»( واختارت عشــوائياً عدداً متســاوياً من العينات من طبقة 

األغلبيــة )أْي: الطبقة «نعم»( وتمَّ تكراُر هذه العملية 10 مرات لتقليل التحيُّز املحتمل 

للعينة العشــوائية.  ومتخََّضت كلُّ عملية من عمليــات أخذ العينات هذه عن مجموعة 

بيانات تضمُّ ما يزيد عن 7000 ســجل، والتي تــمَّ فيها متثيُل كال الفئتني )«نعم» و«ال»( 

بالتســاوي متاًما.  مرًة أخرى، وباســتخدام منهجية تقدير الصالحيــة ذي الـ 10 مراحل؛ 

قامت الدراسة بتطوير واختبار مناذج تنبؤ لجميع أنواع النامذج األربعة.  ويبَنيِّ الجدول 

ــل عليها من قبل؛ قامت آلة  2-3 نتائــج هــذه التجارب.  وبناًء عىل نتائج العينة املتحصَّ

املتجهات الداعمة مرًة أخرى بإفراز أفضل معدل دقة للتنبؤ بشــكٍل عام بنسبة ٪81٫18، 

متبوعة بأشجار القرار، والشــبكات العصبية االصطناعية، واالنحدار اللوجستي مبعدالت 

دقة تنبؤ عامة تبلغ 80٫65٪، و79٫85٪، و74٫26٪ عىل الرتتيب.  وكام يتضح من معدالت 

الدقة لكلِّ فئة؛ فإن مناذج التنبؤ كانت أفضل بشكٍل معنوي يف التنبؤ بفئة ”ال“ باستخدام 
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البيانات املتوازنة مقارنًة بها عند اســتخدام البيانات غري املتوازنة.  وبشــكٍل عام؛ كانت 

تقنيات تعلُّم اآللة الثالثة أفضل بكثري من نظريتها اإلحصائية االنحدار اللوجستي.

بعد ذلك؛ تــمَّ إجراُء مجموعة أخرى من التجارب لتقديــر القدرة التنبؤية للنامذج 

الثالثة.  واستناًدا إىل نتائج تقدير الصالحية املتقاطع ذي الـ 10 أجزاء، أنتج منوذج مجموعة 

اندمــاج املعلومات أفضل النتائج مبعدل تنبؤ إجاميل يبلــغ 82٫10٪، ثم مجموعات من 

عم مبعدالت تنبؤ إجاملية تبلغ 81٫80٪ و٪80٫21،  نــوع التعبئة ومجموعات من نوع الدَّ

عىل التوايل )انظر: الجدول 2-4(.  وعىل الرغم من أن نتائج التنبؤات أفضل إىل َحدٍّ ما من 

النــامذج الفردية؛ فإنه من املعروف أن مجموعــات النامذج تنتج أنظمة تنبؤ أكرث متانًة 

مقارنًة بنموذج التنبؤ األحادي )وسيتمُّ توضيح ذلك مبزيٍد من التفصيل يف الفصل 4(.

إضافًة إىل تقدير دقة التنبؤ لكلِّ نوع من أنواع النامذج؛ تمَّ إجراُء تحليل الحساســية أيًضا 

باســتخدام مناذج التنبؤ املطوَّرة لتحديد األهمية النســبية للمتغريات املستقلة )أْي: املتنبئني(.  

ولتحقيق نتائج تحليل الحساســية الشــاملة؛ أنتج كلُّ نوع من أنواع النامذج الفردية األربعة 

مقاييس حساسية خاصة به؛ بحيث تعمل عىل تصنيف جميع املتغريات املستقلة يف قامئة مرتبة 

باألولوية.  وكام هو متوقع؛ فقد أفرز كلُّ نوٍع من أنواع النامذج مراتب حساسية متفاوتة نوًعا 

ما من املتغريات املستقلة.  وبعد َجْمع كلِّ املجموعات األربع من أرقام الحساسية؛ يتمُّ توزيع 

أرقام الحساسية تلك توزيًعا طبيعيًّا وتجميعها ورسمها يف شكٍل بياين أفقي )كام بالشكل 6-2(.
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االستنتاجات:

ات مالمئة يقود إىل أساليب استخراج  أظهرت الدراســُة أن وجود بيانات كافية مبتغريِّ

بيانات لديها القدرة عىل التنبؤ بنســبة ترسُّب الطالب الُجدد بدقة تصل إىل 80٪ تقريبًا.  

كام أظهرت النتائج أنه، وبغض النظر عن منوذج التنبؤ املُستَخَدم؛ فإن مجموعة البيانات 

املتوازنة )مقارنة مبجموعة البيانات غري املتوازنة/ األصلية( أنتجت مناذج أفضل يف التنبؤ 

بهم من الكلية قبل سنتهم الدراسية الثانية.  ومن بني مناذج  ح ترسُّ بالطالب الذين من املرجَّ

التنبؤات الفردية األربعة املُســتَخَدمة يف هذه الدراســة، كان أداء آلة املتجهات الداعمة 

ا  هو األفضل، تليها أشــجار القرار، ثم الشــبكات العصبية، وأخريًا االنحدار اللوجستي.  أمَّ

من زاوية ســهولة االســتخدام؛ فعىل الرغم من حقيقة أن آلة املتجهات الداعمة أظهرت 

نتائج أفضل للتنبؤ؛ فإنَّ القائم بالتحليل قد يختار اســتخدام أشجار القرار؛ ألنها باملقارنة 

مع آلة املتجهات الداعمة والشــبكات العصبية؛ فهي تصوِّر هيكل منوذج أكرث شــفافية.  

أيًضا تظهر أشجار القرار بشكٍل واضح عملية استنتاج التنبؤات املختلفة؛ مام يوفر تربيرًا 

منطقيًّا لنتائج معينة، يف حني أن آالت ناقالت الدعم والشــبكات العصبية االصطناعية ما 

م رؤية شفافة حول «كيف يفعلون ما يفعلون؟». هي إال مناذج رياضية ال تقدِّ

أسئلة للمناقشة:

1- ما هو ترسُّب الطالب، وملاذا يَُعد مشكلة مهمة يف التعليم العايل؟

2- ماذا كانت الطرق التقليدية للتعامل مع مشكلة ترسُّب الطالب؟

يات املتعلقة بالبيانات يف سياق دراسة هذه الحالة. 3- قم بَرسْد ومناقشة التَحدِّ

4- ماذا كان الحلُّ املقرتح؟  وماذا كانت النتائج؟

Sources: �ammasiri, D., Delen, D., Meesad, P., & Kasap N. )2014(. A critical 

assessment of imbalanced class distribution problem: �e case of predicting 

freshmen student attrition. Expert Systems with Applications, 41)2(, 321330-; Delen, 

D. )2011(. Predicting student attrition with data mining methods. Journal of College 

Student Retention, 13)1(, 1735-; Delen, D. )2010(. A compara- tive analysis of 

machine learning techniques for student retention management. Decision Support 

Systems, 49)4(, 498506-.
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أسئلة مراجعة على القسم 4-2:

1- ملاذا ال تكون البيانات األصلية/ الخام قابلة لالستخدام بسهولة؛ من خالل مهامِّ التحليالت؟

2- ما الخطوات الرئيسية ملعالجة البيانات؟

3- ما املقصود بـ تنظيف/ تنقية البيانات؟  وما األنشطة التي يتمُّ القيام بها يف هذه املرحلة؟

4- ملاذا نحتاج إىل تحويل البيانات؟  وما هي مهام تحويل البيانات شائعة االستخدام؟

5- ميكن تخفيض البيانات عىل الصفوف )أخذ العينات( و/ أو األعمدة )اختيار متغري(.  أيهام أكرث تحديًا.

2-٥ النمذجة اإلحصائية لتحليالت األعمال:

بســبب تزايد رواج تحليالت األعامل؛ فإن الطرق اإلحصائية التقليدية والتقنيات األساســية 

تســتعيد أيًضا جاذبيتها كأدوات متكينية لدعم ُصنع القرارات اإلدارية املبنية عىل األدلة.  وهي 

بذلك ال تســتعيد فقط االهتامم واإلعجاب، ولكنها اآلن، تجذب مســتخدمي األعامل إضافًة إىل 

خرباء اإلحصــاء ومحرتيف التحليالت.  عادًة ما تُعتَرب اإلحصائيــات )الطرق اإلحصائية والتقنيات 

األساســية( جزًءا من التحليالت الوصفية )انظر: الشكل 2-7(.  كام ميكن اعتبار بعض األساليب 

اإلحصائية أيًضا جزًءا من التحليــالت التنبؤية مثل تحليل التاميز، واالنحدار املتعدد، واالنحدار 

ح يف الشكل 2-7؛ فإن للتحليالت الوصفية  اللوجستي، وk-means clustering.  وكام هو موضَّ

OLAP ُّيَُعد  .)OLAP( فرعني رئيســني هام:  اإلحصــاءات، ومعالجة التحليالت عرب اإلنرتنــت

هو املصطلح املســتخَدم لتحليل وتوصيف وتلخيص البيانات املهيكلة املخزَّنة يف قواعد البيانات 

التنظيميــة )غالباً ما يتم تخزينها يف مســتودع البيانات أو يف ســوق البيانات، وســيتمُّ تغطية 

دة  تفاصيل مســتودعات البيانات يف الفصل 3( باســتخدام مكعبات )أْي: هيــاكل بيانات ُمتعدِّ

األبعاد والتي يتم إنشاؤها الستخراج مجموعة فرعية من ِقيم البيانات لإلجابة عن سؤال أعامل 

معــني(.  كام أطلــق عىل فرع OLAP للتحليل الوصفي اســم ذكاء األعامل.  من ناحيٍة أخرى؛ 

ا عىل متغــريٍ واحد يف كلِّ مرة أو متغريات متعددة  تســاعد اإلحصائيات يف توصيف البيانات إمَّ

مًعا، باستخدام إما أساليب وصفية أو استنتاجية.
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شكل 2-٧: العالقة بني اإلحصاء والتحليالت الوصفية

كانت اإلحصائيات - وهي مجموعة من التقنيات الرياضية لتوصيف وتفسري البيانات - موجودًة 

منذ وقٍت طويل.  وقد تمَّ تطوير العديد من األســاليب والتقنيات لتلبية احتياجات املســتخدمني 

النهائيني ومعالجة الخصائص الفريدة للبيانات التي يتم تحليلها.  وبشكٍل عام، وعىل أعىل مستوى، 

فيمكــن تصنيف األســاليب اإلحصائية عىل أنها إما وصفية أو اســتنتاجية.  ويكُمُن الفرق الرئيس 

بني اإلحصاء الوصفي واالســتنتاجي يف البيانات املُستَخَدمة يف هذه الطرق - يف حني يقوم اإلحصاء 

الوصفي عىل وصف بيانات العينة املتاحة، تتعلق اإلحصاءات االســتقصائية برســم استدالالت أو 

اســتنتاجات حول خصائص السكان.  وسنقوم إيجازًا يف هذا القسم، بوصف اإلحصائيات الوصفية 

)ألنهــا بالفعل تضع حجر األســاس للتحليالت الوصفية، وتَُعد كذلك الجزء األســايس منها(، أما يف 

القسم التايل؛ فسنغطي االنحدار )بنوعيه الخطي واللوجستي( كجزٍء من اإلحصاءات االستداللية.

اإلحصاء الوصفي للتحليالت الوصفية:

ل عليها،  ح اإلحصائية الوصفية، كام يُوحي االســم، الخصائص األساســية للبيانات املتحصَّ تُوضِّ

وغالبًــا ما يكــون هناك متغرٌي واحٌد يف كل مرة.  وباســتخدام املعــادالت واملجموعات العددية، 

تســتطيع اإلحصاءات الوصفية تلخيص البيانات بطريقة تؤدي يف الغالب إىل الخروج من الدراسة 

بأمنــاط ســهلة الفهم وذات معنى.  وعىل الرغم من أن اإلحصــاء الوصفي مفيٌد جًدا يف تحليالت 
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البيانــات، وأيًضا له الرَّواج األعىل يف االســتخدام بني األســاليب اإلحصائية؛ فإنه ال يســمح بعمل 
اســتنتاجات )أو اســتدالالت( تتجاوز عينــة البيانات التي يتــمُّ تحليلها.  أْي: إنه ببســاطة يَُعدُّ 
طريقــًة جيدًة لتوصيف ووصف البيانات املتاحة، دون الحصول عىل اســتنتاجات )االســتدالالت 
لة التــي قد نضعها يف االعتبار.   أو االســتقراءات(؛ وذلك فيام يتعلق بســكان الفرضيات ذات الصِّ
ويف تحليــالت األعــامل؛ تلعب اإلحصائيات الوصفية دوًرا حساًســا - فهي تتيــح لنا فهم ورشح/ 
عة أو جداول البيانات أو الخرائط/ الرسوم  تقديم بياناتنا بطريقة هادفة باســتخدام األرقام املجمَّ
البيانية.  ويف جوهر اإلحصائيات الوصفية؛ فهي تساعدنا عىل تحويل األرقام والرموز التي بأيدينا 
إىل متثيالت ذات معنى يســتطيع أيُّ شــخص أن يفهمها ويســتخدمها بســهولة.  ال يساعد هذا 
الفهم مستخدمي األعامل يف عمليات ُصنع قراراتهم فحسب؛ بل يساعد كذلك محرتيف التحليالت 
وعلــامء البيانات عــىل توصيف واختبار صالحية البيانات ملهامِّ تحليليــة أخرى أكرث تعقيًدا.  كام 
يســمح اإلحصاء الوصفي للمحللني بتحديد التنسيق data concertation، وكذلك القيم الكبرية 
أو الصغرية غري املعتادة )أْي: القيم املتطرفة(، وقيم البيانات املوزَّعة بشكٍل غري متوقع للمتغريات 
الرقميــة.  ولذلك؛ فيمكن تصنيف الطــرق يف اإلحصاء الوصفي إما كمقاييــس للميل املركزي أو 
مقاييس للتشــتت.  وسنســتخدم يف القســم التايل وصًفا بســيطًا وصياغة رياضية/ متثياًل رياضيًّا 
لهذه املقاييس.  يف التمثيل الريايض؛ سنســتخدم س1، س2، س3، ...، ســني لتمثيل القيم املنفردة 

)املالحظات( للمتغري )قياس( الذي نحن بصدد توصيفه.

مقاييس النزعة المركزية (كما يمكن أن يُطلق عليها مقاييس الموقع، أو المقاييس المركزية):

تَُعدُّ املقاييس املركزية؛ هي الطرق الرياضية التي نستخدمها يف تقدير ووصف الوضع املركزي 
للمتغــري املعطى محل الدراســة.  ويَُعــدُّ مقياس االتجاه املركزي قيمًة عدديــًة مفردًة تهدف إىل 
وصــف مجموعة من البيانات؛ من خالل تحديد أو تقدير املوقع املركزي ضمن البيانات بوضوح.  
ويَُعدُّ املتوسط )والذي يُطلق عليه غالبًا الوسط الحسايب أو املتوسط البسيط(، هو املقياس األكرث 
اســتخداًما لالتجاه املركزي.  باإلضافة إىل املتوســط، من املمكن أيًضا استخدام الوسيط أو املنوال 
املُستَخَدم لوصف املركزية للمتغري املعطى.  وعىل الرغم من أن الوسط الحسايب والوسيط واملنوال 
كلها مقاييس صحيحة لالتجاه املركزي؛ فإنه يف بعض الحاالت ووفًقا لظروف معينة، تكون إحدى 
هــذه املقاييس أكرث مالءمًة من األخرى.  وفيام يــيل أوصاف مخترصة لهذه املقاييس، مبا يف ذلك 

كيفية حسابها رياضيًّا مع اإلشارة إىل الظروف التي تجعل أحدها أنسب يف االستخدام من غريه.

- الوسط الحسايب:  )أو املتوسط البسيط أو املعدل( هو مجموع كلِّ القيم/ املالحظات مقسوًما عىل 

عدد تلك املالحظات يف حزمة البيانات.  وهو إىل َحدٍّ بعيد يَُعدُّ األكرث رواًجا وشيوًعا يف قياس النزعة 
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املركزية.  ويتمُّ اســتخدامه مع بيانات رقمية مســتمرة أو منفصلة.  بالنسبة للمتغري س، إذا حصلنا 

عىل عدد ن من القيم/ املالحظات )س1، س2، س3، ...، س ن(؛ فيمكننا كتابة الوسط الحسايب لعينة 

البيانات )س، وتنطق س - بار( كام ييل:  )يتم استبدال كل )x( بـ س، وكل )n( بـ ن(

ميتلك الوسط العديد من الخصائص الفريدة؛ فعىل سبيل املثال: يكون مجموع االنحرافات 
املطلقة )الفروق بني الوسط الحسايب والقيم( فوق الوسط هي نفس مجموع االنحرافات التي 
تحت الوســط، مع مراعاة توازن القيم يف كال الجانبني.  ومع ذلك، فإن هذا ال يعني أن نصف 
عدد القيم يكون أعىل الوســط الحســايب، والنصف اآلخر أقل منه )فهذا اعتقاٌد خطأ شائٌع بني 
أولئك الذين ال يعرفون اإلحصائيات األساسية(.  وأيًضا يَُعدُّ الوسط مقياًسا فريًدا لكل مجموعة 
بيانات، وله معًنى وقابٌل للحســاب لكل ما يتعلق بالبيانات والفرتات العددية.  ويَُعدُّ أحد أكرث 
العيوب الرئيســة يف الوسط الحسايب؛ هو تأثره بالقيم املتطرفة )القيم التي تكون أكرب أو أصغر 
بكثريٍ من بقية نقاط البيانات(.  إذ تقوم القيم املتطرفة بسحب الوسط نحوها، وبالتايل يحدث 
تحيُّــز يف التمثيــل املركزي.  ولذلــك؛ يف حالة وجود قيم متطرفــة أو إذا كانت البيانات مبعرثة 
ومنحرفة بطريقة عشــوائية؛ فيجب عىل املحلل تجنُّب اســتخدام الوســط الحســايب كمقياس 

مركزي أو إضافته مع مقاييس النزعة املركزية األخرى، مثل: الوسيط واملنوال.

- الوســيط:  هو مقياس لقيمة املركز يف حزمة البيانات املعطاة.  أْي: هو الرقم الواقع يف وســط 
مجموعة معينة من البيانات التي تمَّ ترتيبها / فرزها حســب حجمها )إما تصاعديًّا أو تنازليًّا(.  
إذا كان عدُد القيم رقاًم فرديًا؛ فإن تحديد الوسيط سهل للغاية - فقط قم بفرز القيم بناًء عىل 
قيمهــا واخرت القيمة الصحيحة التي يف الوســط متاًما.  أمــا إذا كان عدد القيم رقاًم زوجيًّا؛ فقم 
بتحديد القيمتني الواقعتني يف املنتصف، ثم خذ املتوسط البسيط لهاتني القيمتني.  يَُعدُّ الوسيط 
مالمئاً وقابالً للحساب ألنواع معينة من البيانات كالنِّسب، والفرتات الفاصلة، والبيانات الرتتيبية.  
ومبجرد تحديد الوســيط، يكون نصف عدد البيانات يف األعىل منه والنصف اآلخر أدناه.  وعىل 

عكس الوسط الحسايب، ال يتأثر الوسيط بالقيم املتطرفة أو البيانات املنحرفة.

- املنوال:  هو القيمة التي تحدث بشكٍل متكرر )القيمة األكرث تكراًرا يف مجموعة البيانات(.  ويتمُّ 

متثيله عىل الرســم البياين بالعمود األعىل، وبالتايل، ميكن اعتباره الخيار/ القيمة األكرث شــيوًعا.  
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ويكون املنوال مفيًدا جًدا يف حالة مجموعات البيانات التي تحتوي عىل عدٍد صغريٍ نســبيًّا من 

القيم الفريدة.  أي إنه قد يكون عديم الفائدة إذا كانت البيانات تحتوي عىل الكثري من القيم 

الفريدة )كام هو الحال يف العديد من القياســات الهندســية ذات الدقة العالية، والعدد الكبري 

ا بها.  وعىل  من الخانات العرشية(؛ مام يجعل كلَّ قيمة تحتوي عىل رقٍم واحد متثل تكراًرا خاصًّ

الرغم من كونه مقياًســا مفيًدا )خاصة للبيانات االســمية(؛ فإنه ال ميثل املركزية بصورة جيدة؛ 

ولذلك ال ينبغي استخدامه كمقياس وحيد للنَّزعة املركزية ملجموعة بيانات معينة.

باختصــار؛ أيٌّ مــن مقاييس االتجاه املركزية يَُعــدُّ األفضل؟  يف الواقــع ال تُوَجد هناك إجابٌة 

واضحٌة لهذا الســؤال؛ ولكن هناك بعض اإلشــارات نعرض لها فيام ييل:  استخدم الوسط الحسايب 

عندمــا ال تكون البيانات ميَّالة للقيم املتطرفة، وليس بها انحرافات معنوية؛ اســتخدم الوســيط 

عندمــا تكــون بالبيانات قيم متطرفــة و/ أو أن تكون بطبيعتها بيانات ترتيبية؛ اســتخدم املنوال 

عندما تكون البيانات اسمية.  ولعل أفضل هذه املامرسات هو استخدام كلِّ هذه املقاييس الثالثة 

مًعــا؛ بحيث ميكن الوصول لالتجاه املركزي ملجموعة البيانات، ومتثيله من وجهة نظر كلِّ مقياس 

ل ”أو املتوســط“ هو يكون غالبًا مفهوًما مألوفًا للغاية وُمســتَخَدًما بشكٍل  عىل ِحَدة.  وألن املعدَّ

كبريٍ للجميع يف األنشــطة اليوميــة املتكرِّرة بانتظام؛ فغالبًا ما يســتخدم املديرون )وكذلك بعض 

العلامء والصحفيني( املقاييس املركزية )خاصة الوســط الحســايب( بشكٍل غري مالئم خاصًة عندما 

يســتلزم األمر التعامل مع املعلومات اإلحصائية األخرى من منظور املركزية.  ومن األفضل تقديم 

إحصائيــات وصفية كحزمة - عبــارة عن مزيٍج من مقاييس مركزية وتشــتُّت - يف مقابل مقياٍس 

واحٍد مثل الوسط الحسايب.

ى أيًضا مقاييُس االنتشار أو االمتداد): مقاييس التشتُّت (وتُسمَّ

تَُعدُّ مقاييس التشتُّت هي الطرق الرياضية املُستَخَدمة لتقدير أو َوْصف درجة التباين يف املتغري 

املعطى الذي يكون محل الدراسة.  وهي متثل االنتشار الرقمي )االكتناز أو عدمه( ملجموعة البيانات 

املعطاة.  ولوصف هذا التشتت، تمَّ تطوير عدٍد من املقاييس اإلحصائية؛ وأبرزها: النطاق، والتباين، 

واالنحراف املعياري )وكذلك الربيعات، واالنحراف املطلق(.  يَُعدُّ أحد األسباب الرئيسية وراء أهمية 

مقاييس تشــتُّت/ انتشــار قيم البيانات، هو أنه مينحنــا إطاًرا ميكننا من خاللــه الحكم عىل النزعة 

املركزية - وذلك بأن يعطينا إشــارًة إىل مدى جودة الوسط الحســايب )أو املقاييس املركزية األخرى( 

عند متثيل بيانات العينة.  وإذا كان تشتُّت القيم يف مجموعة البيانات كبريًا؛ فال يُعتَرب الوسط الحسايب 

متثياًل جيًدا للبيانات.  وذلك ألن قياس التشتُّت الكبري يشري إىل اختالفات كبرية بني الدرجات املنفردة.  
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ويف البحث أيًضا، غالبًا ما يُنظَر إليه عىل أنه عالمة إيجابية لرؤية تباين صغري داخل كلِّ عينة بيانات؛ 

إذ إنه قد يشري إىل التجانس، والتشابه، واملتانة ضمن البيانات التي تمَّ جمعها.

- النطاق:  قد يكون النطاق أبســط مقياس للتشــتت.  والنطاق هو الفرق بني أكرب قيمة وأصغر 

قيمة يف مجموعة البيانات املعطاة )أْي: املتغريات(.  أي إننا نحسب النطاق ببساطة عن طريق 

تحديد أصغر قيمة يف مجموعة البيانات )الحد األد�(، وتحديد أكرب قيمة يف مجموعة البيانات 

)الحد األقىص(، وحساب الفرق بينهام أْي: )النطاق = الحد األقىص - الحد األد�(.

ًرا للتشــتُّت.  ويُستخَدم التباين لحساب انحراف جميع نقاط  - التباين:  هو مقياٌس أكرث شــمواًل وتطوُّ

البيانــات يف مجموعة البيانات املعطاة عن الوســط الحســايب.  وكلام كان التباين أكرب، زاد انتشــار 

عها بالشكل الذي يسمح أليِّ شخص مالحظته يف عينة  )تشــتُّت( البيانات عن الوســط وأيًضا زاد تنوُّ

البيانات.  وملنع اختالط الفروق السلبية واإليجابية، يأخذ التباين مربع املسافات من الوسط الحسايب 

يف االعتبار.  وميكن كتابة معادلة عينة البيانات كالتايل:  )يتم استبدال كلِّ )x( بـ س، وكل )n( بـ ن(

حيــث ن هــي حجــم العينــة، وس )عليهــا رشطــة( هــو الوســط الحســايب للعينــة، 
وس )بجوارها i صغرية( هو القيمة ذات الرتتيب )i( يف العينة.  تشري قيُم التباين األكرب إىل مزيٍد 
من التشــتُّت؛ يف حني تشــري القيم األصغر إىل انضغاط نقاط البيانات يف حزمة البيانات الكلية.  
ونظرًا ألن الفروق مربعة؛ فإن االنحرافات األكرب عن الوســط الحســايب تُسِهم بشكٍل معنوي يف 
قيمــة التباين.  مرًة أخرى، ونظرًا ألن الفروق مربعــة؛ فإن األرقام التي متثل االنحراف/ التباين 
تصبــح غري ذات معنى إىل َحدٍّ ما )يف مقابل الفرق بالدوالر، وهنا يتم الحصول عىل فرق مربع 
للــدوالر(.  لذلك؛ ففي العديد من تطبيقات األعامل ال نســتخدم التباين كمقياس للتشــتُّت، 

ى االنحراف املعياري. ونستعيض عنه مبقياس آخر يعطي للتشتُّت معًنى أفضل، ويُسمَّ

- االنحراف املعياري:  هو أيًضا مقياٌس النتشار القيم ِضمن مجموعة من البيانات.  ويتم حسابه 
ح الصيغة التالية حســاب االنحراف  ببســاطة عن طريق أخذ الجذر الرتبيعي للتغريات.  وتوضِّ

املعياري من عينة معينة من نقاط البيانات:  )يتم استبدال كلِّ )x( بـ س، وكل )n( بـ ن(
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- متوســط االنحــراف املطلق:  إضافًة إىل التبايــن واالنحراف املعياري، نســتخدم أيًضا يف بعض 

األحيان متوســط االنحراف املطلق لقياس التشــتُّت يف مجموعة البيانات.  ويَُعدُّ استخدام هذا 

املقياس طريقة أبســط لحســاب االنحراف اإلجاميل عن الوسط الحسايب.  وعىل وجه التحديد، 

يتم حســاب متوســط االنحراف املطلق من خالل قياس القيم املطلقــة للفروق بني كل نقطة 

من نقاط البيانات والوســط الحســايب، ثم جمع تلك القيم.  ويوفِّر ذلك مقياًسا لالنتشار دون 

ح الصيغة  أن يكون محدًدا حول نقطة بيانات تكون أد� أو أعىل من الوســط الحســايب.  وتوضِّ

التالية حساب متوسط االنحراف املطلق:

بيعات عىل تحديد االنتشــار داخل مجموعة فرعية  بيعي:  تســاعدنا الرُّ بيعــات والنطــاق الرُّ - الرُّ

بيع ربَع عدد نقاط البيانــات املعطاة يف مجموعة البيانات.  ولتحديد  من البيانات.  ويشــكِّل الرُّ

بيعــات يتــمُّ أواًل ترتيب البيانات، ثــم بعد ذلك يتم تقســيم تلك البيانــات املرتبة إىل أربع  الرُّ

بيعات مقياًســا مفيًدا للتشــتُّت؛  مجموعــات بيانات أصغر منفصلة بعضها عن بعض.  وتَُعدُّ الرُّ

ألنها - مقارنة باملقاييــس املناظرة األخرى - أقل تأثرًا بالقيم املتطرفة أو االنحرافات يف مجموعة 

بيعات كأفضل خيار لقياس التشتُّت كام يتم اعتبار  البيانات بالكامل.  وغالبًا ما يتمُّ اســتخدام الرُّ

الوسيط هو مقياس التشتُّت األنسب لقياس االتجاه املركزي؛ وذلك عند التعامل مع االنحراف و/ 

بيعات هي النطاق )املدى(  أو البيانات ذات القيم املتطرفة.  إنَّ الطريقة الشائعة للتعبري عن الرُّ

بيعــي، والتي تصف الفرق بني الربيع الثالــث )Q3( والربيع األول )Q1(، وهذا الفرق يعطي  الرُّ

داللًة عىل مدى النصف األوسط من الدرجات يف التوزيع.  ويَُعدُّ أفضل رشح أو توضيح للمقاييس 

بيعات )ســواء كانت مقاييس مركزية أو مقاييس تشتت(، هو وجود  الوصفية املســتندة عىل الرُّ

.)box-and-whiskers plot( أو a box plot والذي يُطلَق عليه أيًضا ،popular plot ى ما يُسمَّ

- ُمخطط الصندوق وطرفاه Box-and-Whiskers Plot أو ببســاطة الرســم الصندوقي a box plot: هو 

ح العديد من اإلحصائيــات الوصفية حول مجموعة البيانــات املعطاة.  ومن  رســٌم بيــاين يُوضِّ

املمكن أن يكون هذا الرســم إما أفقيًّا أو رأســيًا؛ ولكن الرأيس هو التمثيل األكرث شيوًعا؛ خاصًة 

مه  يف منتجات برمجيات التحليالت الحديثة.  ومن املعروف أنَّ أول َمْن أنشأ هذا املخطط وقدَّ

ح الشــكل 2-8 زوجــني من box plots جنبًا إىل  هــو John W. Tukey يف عام 1969م.  ويُوضِّ
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جنب، يتشــاركان نفس املحور Y )أو ص عىل حســب الطباعة للشــكل(.  كام هو موضح هنا، 

ميكــن أن يحتــوي مخططاً واحداً عىل box plot واحداً أو أكرث ألغراض املقارنة املرئية.  يف مثل 

هذه الحاالت؛ يكون املحور y )أو ص عىل حسب الطباعة للشكل(؛ هو املقياس الشائع للحجم 

)القيمة العددية للمتغري(، يف حني يُعربِّ املحور الســيني )أو x( عن فئات مختلفة/ مجموعات 

فرعيــة مختلفــة كاألبعاد الزمنية املتفاوتة )مثــل: إحصائيات وصفية لنفقــات الرِّعاية الطبية 

الســنوية يف عام 2015م مقابل عام 2016م( أو فئات مختلفة )مثل: اإلحصاء الوصفي لنفقات 

التسويق مقابل إجاميل املبيعات(.  وعىل الرغم من أنه تاريخيًّا، مل يتم استخدام box plot عىل 

نطاق واســع مبا يكفي يف الغالب )وخاصة يف املناطق خارج اإلحصاءات(، ومع الرَّواج الحاصل 

لتحليالت األعامل الناشــئة؛ فإنه )أْي: box plot( يكتسب الشــهرة يف املجاالت األقل تقنيًة يف 

عامل األعامل.  ويؤدي ثراء املعلومات الناتجة من box plot، وأيًضا ســهولة فهمها إىل َحدٍّ كبريٍ 

ح box plot املركزية )الوســيط  إىل زيادة الثقة فيه ورواج اســتخدامه يف اآلونة األخرية.  يُوضِّ

وأحيانًا أيًضا الوســط الحسايب(، وكذلك التشتُّت )كثافة البيانات يف النصف األوسط، واملرسومة 

كصنــدوق بني الربعني األول والثالث(، والحدان األد� واألقىص )واملوضحة كخطوط ممتدة من 

الصندوق، تبدو كالشوارب، والتي يتمُّ حسابها عىل أنها 1٫5 أضعاف الطرف العلوي أو السفيل 

box plot ح بيعي( إىل جانب القيم الشــاذة األكرب من حدود الشوارب.  يوضِّ من الصندوق الرُّ

أيًضا ما إذا كانت البيانات ُموزَّعة بشــكٍل متامثٍل فيام يتعلق بالوســط الحسايب أو أنها تتاميل 

بطريقة أو بأخرى.  ويعطي املوضع النسبي للوسيط مقابل الوسط الحسايب وأطوال الشعريات 

املمتدة عىل جانبي الصندوق داللًة جيدًة عىل االنحراف املحتمل يف البيانات.



التحليالت الوصفية (1): طبيعة البيانات، النمذجة اإلحصائية، تصوير البيانات

14٥ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

Box-and-Whiskers شكل 2-٨: فهم التفاصيل عن مخططات

شكل التوزيع:

عىل الرَّغم من أنه ليس شائًعا مثل املركزية والتشتت؛ فإن شكل توزيع البيانات يَُعدُّ أيًضا مقياًسا 

مفيــًدا لإلحصاءات الوصفية.  ولكن قبل الخوض يف شــكِل التوزيــع؛ نحتاج أواًل إىل تعريف التوزيع 

نفسه.  ببساطة نقول: إنَّ التوزيع هو تكرار نقاط البيانات التي يتمُّ حسابها ورسمها عىل عدٍد صغريٍ 

من العالمات الفئوية أو النطاقات العددية )أْي: صناديق التخزين(.  وعند رسم التوزيع بيانيًّا، يعرض 

املحور y )أو ص( التكرار )عدد أو نســبة مئوية(، يف حني يعرض املحور x )أو س( الطبقات املنفردة 

ى التوزيع املعــروف جيًدا بالتوزيع الطبيعي، والذي يتطابق متاًما  أو الصناديق بنمط ترتيبي.  يُســمَّ

عىل كال جانبي الوسط الحسايب، ويحتوي التوزيع الطبيعي عىل العديد من الخصائص الرياضية التي 
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تمَّ إنشاؤها بشكٍل جيد والتي تجعله أداًة مفيدًة جًدا للبحث واملامرسة.  وكلام زاد تشتُّت مجموعة 

البيانات؛ زاد االنحراُف املعياري، وكذلك يبدو شــكل التوزيع أعرض.  يعرض الشكل 2-9 رسامً بيانياً 

للعالقة بني التشتُّت وشكل التوزيع )وذلك يف سياق الكالم عن التوزيع الطبيعي(.

شكل 2-٩: العالقة بني التشتت وخصائص الشكل

يُوَجد نوعان من املقاييس الشائعة االستخدام لحساب خصائص شكِل التوزيع وهام:  االنحراف 

والتفرطح.  وغالبًا ما يستخدم الرسم البياين )مخطط التكرار( لتوضيح كلٍّ من االنحراف والتفرطح.

- االنحراف:  هو قياٌس لعدم التامثل )التاميل( يف توزيع البيانات التي تصوِّر هيكالً أحاديَّ الشكل 

- يف هــذا التوزيــع للبيانات تُوَجد قمة واحدة فقــط.  وألن التوزيع الطبيعي هو توزيٌع أحاديُّ 
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الشكل متامثٌل متاًما؛ فال يُوَجد به انحرافات؛ أي إنَّ قياس االنحراف )أو قيمة معامل االنحراف( 

يساوي الصفر.  وميكن أن يكون قياس/ قيمة االنحراف إما باملوجب أو بالسالب.  إذا مال التوزيع 

ناحية اليســار )أي إنَّ الذيل عىل الجانب األمين وكان الوسط الحسايب أصغر من الوسيط(؛ فإنه 

ينتــج عنه مقياس انحراف موجب، أما إذا مال التوزيع ناحية اليمني )أي إنَّ الذيل عىل الجانب 

األيرس وكان الوسط الحسايب أكرب من الوسيط(؛ فعندئٍذ يكون االنحراف سالباً.  ففي الشكل 2-9؛ 

ميثل املنحنى )c( توزيًعا منحرفًا موجبًا، يف حني ميثل املنحنى )d( توزيًعا منحرفًا سالبًا.  ويف نفس 

الشكل، ميثل كلٌّ من )a( و)b( متاثالً مثالياً، وبالتايل قياس االنحراف يساوي صفر.

حيث s هو االنحراف املعياري، وn هي حجم العينة.  

- التفرطح:  هو مقياٌس آخر الستخدامه يف تحديد خصائص شكل التوزيع األحادي.  وبغض النظر 

عن ميل شــكل التوزيع؛ فإنَّ التفرطــح أكرث اهتامًما بتمييز طبيعــة التوزيع من حيث القمة/ 

الطــول/ النحافة.  وبشــكٍل أكرث تحديًدا؛ فــإنَّ التفرطح يقيس درجة ارتفــاع أو انخفاض قمة 

التوزيــع عنها يف التوزيع الطبيعي.  يف حني يشــري التفرطح املوجــب إىل توزيع مدبب/ طويل 

لبي إىل توزيع مسطح/ قصري نسبيًا.  وكنقطة مرجعية؛ فإن التوزيع  نســبيًّا، ويشري التفرطح السَّ

الطبيعي له تفرطح 3.  وميكن كتابة معادلة التفرطح كالتايل:

إنَّ اإلحصائيات الوصفية )شــأنها شــأن اإلحصائيات االســتنتاجية( ميكن حســابها بسهولة؛ 

 ،SPSS أو ،SAS :وذلــك باســتخدام حــزم برمجيــة إحصائيــة ذات جــدوى تجاريــة )مثــل

أو Minitab، أو JMP، أو Statistica( أو الربامج املجانية/ املفتوحة )مثل: R(.  ولعل الطريقة 

األكرث مالءمًة لحســاب اإلحصائيات الوصفية، وبعض اإلحصائيات االســتنتاجية هو اســتخدام 

ح الفكرة التقنية 2-1 بالتفصيل كيفية اســتخدام جداول مايكروسوفت  جداول اإلكســل.  وتوضِّ

إكسل لحساب اإلحصائيات الوصفية.
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رؤية فنية 1-2

كيفية حساب اإلحصائيات الوصفية باستخدام جداول مايكروسوفت إكسل

ميِكن القول بأن برنامج إكســل يَُعدُّ أداة تحليل البيانات األكرث شيوًعا يف العامل، كام 

ميكن اســتخدامه بسهولٍة بالنســبة لإلحصاءات الوصفية.  وعىل الرغم من أن التكوين 

األســايس لربنامج إكســل ال يُوحي أن به دوال إحصائية متاحة للمســتخدمني النهائيني؛ 

فــإنَّ هذه الدوال ميكن تثبيتها وتنشــيطها )عند التشــغيل( بالقليــل فقط من نقرات 

ح الشــكل 2-10 كيفية تنشيط هذه الدوال اإلحصائية )كجزٍء من تحليل  املاوس.  ويوضِّ

ToolPak( يف مايكروسوفت إكسل 2016م.

شكل 2-10: تفعيل الدوال اإلحصائية يف إكسل 2016
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ومبجرد تفعيل الدوال اإلحصائية؛ ســيظهر تحليل ToolPak يف خيار قامئة البيانات 

)Data( تحــت اســم تحليل البيانــات )Data Analysis(.  وعند النقــر فوق ”تحليل 

البيانــات أو )Data Analysis(“ يف مجموعة ”التحليــل أو )Analysis(“ تحت عالمة 

التبويب ”البيانات أو )Data(“ يف رشيط قوائم إكسل، ستشاهد ”اإلحصائيات الوصفية 

أو )Descriptive Statistics(“ كأحــد الخيارات املوجودة ضمــن قامئة أدوات تحليل 

 ،“)OK( ؛ انقر فوق ”موافــق أو)[1 و2] البيانــات )انظــر: الشــكل 2-11، الخطــوات

وسيظهر مربع حوار بعنوان ”اإلحصائيات الوصفية )Descriptive Statistics(“ )انظر: 

منتصف الشــكل 2-11(.  يف مربع الحوار هذا؛ تحتاج إىل إدخال نطاق البيانات، والتي 

ميكــن أن يتــمَّ متثيلها بواحٍد أو أكرث مــن األعمدة الرقميــة، إىل جانب مربعات فحص 

التفضيالت، وانقر فوق OK )انظر: الشــكل 2-11، الخطــوات [3 و4](.  إذا تمَّ تظليل 

)Selection( أكــرث مــن عمود رقمي واحد؛ فســتقوم األداة مبعالجة كلِّ عمود عىل أنه 

مجموعة بيانات منفصلة، ومن ثمَّ ستُقدم إحصائيات وصفية لكل عمود عىل ِحَدة.

شكل 2-11: الحصول عىل اإلحصائيات الوصفية يف برنامج إكسل
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وكمثاٍل بســيٍط، اخرتنا عمودين )تــمَّ َوْضع عنوانني لهام:  مصاريف وطلبات( 

ح الجزء الســفيل  ذنا خيار اإلحصاء الوصفي )Descriptive Statistics(.  يُوضِّ ونفَّ

من الشــكل 2-11 املخرجات التي تمَّ إنشــاؤها بواسطة إكسل.  وكام يتضح؛ أنتج 

إكســل جميع اإلحصائيات الوصفية التي متَّت تغطيتها يف القسم السابق، وإضافة 

املزيد منها إىل القامئة.  ويف إكسل 2016م، من السهل جًدا أيًضا )بقليٍل من نقرات 

ح الشكل 2-12 العملية  املاوس( أن يتمَّ إنشــاء a box-and-whiskers.  كام يُوضِّ

البسيطة واملكونة من ثالث خطوات إلنشاء abox-and-whiskers يف إكسل.

شكل 2-12: إنشاء مخطط Box-and-Whiskers يف إكسل 2016

وعــىل الرغم مــن أنَّ هذه األداة تَُعدُّ مفيدًة جًدا يف إكســل؛ فإنه يتحتَّم عىل 

ل عليها بواسطة تحليل  املحلِّل أن يكون ملامًّ بنقطة مهمة تتعلق بالنتائج املتحصَّ

ToolPak، والتــي تنتهج ســلوكًا مختلًفا عن وظائف اإلكســل األخــرى املعتادة.  

وعىل الرغم من أن وظائف إكســل تتغريَّ ديناميكيًّا مثلام تتغريَّ البيانات األساسية 

يف جدول البيانــات؛ فإنه ال يتم تغيري النتائج التي تم إنشــاؤها بواســطة تحليل 

ToolPak.  وعىل ســبيل املثال: إذا قمَت بتغيري القيم يف أيٍّ من هذين العمودين 

ToolPak أو كليهام؛ فســتبقى نتائــج اإلحصائيات الوصفية التي أنتجهــا تحليل

كام هي دون تغيري.  ومع ذلك؛ ال ينطبق األمر نفسه عىل وظائف إكسل املعتادة.  

إذا كنَت قد قمَت بحســاب قيمة الوســط الحســايب لعموٍد ما )باستخدام الدالة 

AVEREGE( للنطــاق مــن )A1:A121(، ثــم قمَت بتغيري القيــم داخل نطاق 

البيانات؛ فســوف تتغري قيمة الوسط الحسايب تلقائيًّا.  أي إنه باختصار، ال تحتوي 
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النتائج التي ينتجها تحليل ToolPak عىل رابط دينامييك للبيانات األساســية، وإذا 

تم تغيري أيِّ بيان؛ فيجب إعادة التحليل مرًة أخرى باستخدام مربع الحوار.

تغطــي التطبيقــات الناجحة لتحليــالت البيانات نطاقًا واســًعا من إعدادات 

األعامل والتنظيامت، ومعالجة املشكالت التي كان يُعتقد يف السابق أنها غري قابلة 

للحل.  ومتثــل الحالة العملية 2٫3 مثااًل ممتازًا لهــذه القصص الناجحة؛ إذ تتبَنَّى 

إدارة بلدية صغرية منهَج تحليِل البيانات لكشف وحل املشكالت بذكاء من خالل 

تحليل أمناط الطلب واالستهالك بشكٍل مستمر.

حالة عملية 2-٣

مدينة كاري تستخدم التحليالت لتحليل البيانات من أجهزة االستشعار، وتقييم الطلب 

والكشف عن املشكالت

إنَّ ترسُّب املياه من الحنفيات، والخلل بغسالة الصحون، وطفايات الحريق املكسورة؛ 

تَُعــدُّ من أكرث املشــكالت املؤرقــة أليِّ مالك منزل أو مامرس ألعــامل تجارية إىل أن يتمَّ 

إصالحهــا.  وهذه املشــكالت قد تكون مكلفًة، وال ميكن التنبؤ بها، ولألســف، يكون من 

الصعب تحديدهها.  وقد تمَّ تســهيل عملية اكتشــاف وإصالح املشكالت التي تؤدي إىل 

نقصــان أو فقدان املاء يف مدينة كاري بشــامل كارولينا؛ وذلــك من خالل مجموعة من 

ادات املياه الالســلكية وبوابة إلكرتونية معتمدة عىل البيانات يســهل الوصول إليها  عــدَّ

بواســطة جميع العمالء.  يف هذه العملية، حصلت املدينــة عىل رؤية ذات صورة كبرية 

ــعات يف محطات املياه املستقبلية،  عن حساســية استخدام املياه؛ وذلك لتخطيط التوسُّ

ادات الالسلكية  وتعزيز جهود الصيانة املُستَهَدفة.  عندما قامت مدينة كاري بتثبيت العدَّ

لعدد 60000 مشــرتك يف عام 2010م؛ علمت إدارة البلدة أنَّ التقنية الجديدة لن تقترص 

ـا؛ بل أدركت املدينة أيًضا أنها  عىل توفري املال عن طريق إزالة القراءات الشــهرية يدويًـّ

ســتحصل عىل معلومات أكرث دقًة ويف الوقت املناسب حول استهالك املياه.  يقرأ النظام 

ادات مرًة واحدة كلَّ ســاعة؛ مام يعنــي الحصول عىل 8760 الالســليك Aquastar العدَّ

نقطة بيانات لكلِّ عميٍل كل عام بداًل من قراءة شهرية واحدة، ما يعني 12 نقطة بيانات 

فقــط لكل عميل عىل مــدار العام.  كان للبيانــات قدرات هائلــة، إذا كان من املمكن 

الحصول عليها وتحليلها بســهولة.  يقول املدير املايل إلدارة بلدة كاري كارن ميلز:  «إن 

ا  القراءات الشهرية لعدادات املياه تشبه الحصول عىل جالون من بيانات املياه املهمة، أمَّ
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القراءة كل ســاعة للعدادات فتشــبه إىل َحدٍّ كبري الحصول عىل حامم سباحة من الحجم 

األوملبي مملوء بالبيانات.  كام يســاعدنا برنامج SAS يف إدارة حجم تلك البيانات بشكٍل 

رائــع“.  يف الواقع؛ فــإن هذا الحل مُيكِّن إدارة املدينة من تحليل عدد نصف مليار نقطة 

بيانات تخصُّ استخدام املياه وجعلها متاحًة وسهلًة االستخدام لجميع العمالء.

ادات ســواء املنزليــة أو التجارية أنتجت بعض  إن القراءة املبارشة كلَّ ســاعة للعدَّ

التطبيقات العملية جًدا، وهي:

- ميكن إلدارة البلدة إخطار العمالء بأيِّ ترسيبات ُمحتَملة يف غضون أيام.

ي تنبيهات تخطرهم يف غضون ساعات بوجود ارتفاع يف استخدام املياه. - ميكن للعمالء تلقِّ

الت استهالكهم للمياه عرب اإلنرتنت؛ مام يساعدهم عىل  - ميكن للعمالء مراقبة معدَّ

املبادرة يف الحفاظ عىل املياه.

مــن خالل البوابة اإللكرتونية؛ شــهدت إحدى املؤسســات التجارية يف مدينة كاري 

ارتفاًعــا حادًّا يف اســتهالك املياه يف عطالت نهاية األســبوع، يف الوقــت الذي يقيض فيه 

املوظفــون تلك العطالت خارج املدينة.  كان ذلــك أمرًا غريبًا وُملفتًا، ولكن القراءة غري 

ادات ســاعدت الرشكة عىل اكتشاف خلل يف غسالة الصحون التجارية؛ مام  العادية للعدَّ

يجعلها تعمل بشــكٍل مستمر خالل عطلة نهاية األسبوع.  وبدون بيانات عدادات املياه 

الالسلكية والبوابة اإللكرتونية املتاحة للعمالء، كان من املمكن أن تحدث هذه املشكلة 

دون أن يالحظها أحٌد؛ مام يؤدي إىل استمرار إهدار املاء واملال.

استخدام تلك البوابة اإللكرتونية أعطى املدينة رؤيًة أكرث دقًة عن االستخدام اليومي 

ــعات املستقبلية يف منشآت  للمياه لكلِّ شــخص، وهو أمٌر حســاٌس يف التخطيط للتوسُّ

امليــاه.  ولعل امليزة األكــرث لفتًا لالنتباه هي أن املدينة متكََّنت مــن التحقُّق من أمٍر ما 

كان لــه تأثرٌي بعيد املدى عىل تكاليف فروع الرشكة املختلفة، أال وهو أن ســكان كاري 

اقتصاديــون جًدا يف اســتخدامهم للميــاه.  وتقول مديرة املوارد املائيــة يف املدينة ليىل 

جودوين:  ”إننا نقوم بحســاب ذلك باستخدام أجهزة حديثة ذات كفاءة عالية، وميكن 

أن يصل استخدام املياه يف األماكن املغلقة إىل 35 جالونًا لكل شخٍص يف اليوم الواحد.  يف 

حني يبلغ معدل اســتخدام سكان كاري 45 جالونًا، وهو ال يزال يَُعدُّ معداًل منخفًضا إىل 

؟  كانت املدينة تنفق األموال لتشــجيع ترشــيد استخدام  حدٍّ كبري“.  ملاذا يَُعدُّ هذا مهامًّ

امليــاه، مثل: تقديم خصومات عىل املراحيض املنخفضة التدفق أو عمل تخفيضات عىل 
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دين  براميل األمطار.  واآلن ميكن اتخاذ نهج أكرث اســتهدافًا، ومســاعدة مستهلكني ُمحدَّ

عىل فهم وإدارة استخدام املياه سواء يف األماكن املغلقة أو املفتوحة.

مل يكــن برنامج SAS عىل قدٍر من األهمية لتمكني الســكان من فهم اســتخدامهم 

للمياه فحسب؛ ولكنه أيًضا لعب دوًرا خفيًّا لربط قاعديت بيانات متباينتني.  يقول ميلز: 

”لدينا قاعدة بيانات للفواتري وقاعدة بيانات أخرى لقراءة العدادات.  لقد كنا يف حاجة 

إىل تطويرهام مًعا وجعلهام قابلتني للتطبيق“.

Aquastar ر إدارة املدينة أنه مبجرد إزالة الحاجة للقراءات اليدوية؛ سيوفر نظام وتُقدِّ

أكــرث من 10 مليون دوالر فوق تكلفــة املرشوع.  ولكن ميكن أن يوفــر مكوِّن التحليالت 

وفورات أكرب.  وبالفعل؛ فقد استطاع كلٌّ من املدينة واملواطنني األفراد توفري قدٍر من املال 

عن طريق االكتشــاف املبكر لترسُّب املياه.  وبينام متيض قُُدًما يف تخطيط احتياجات البنية 

التحتية املســتقبلية؛ فإن حصول مدينة كاري عىل معلومات دقيقة حول اســتخدام املياه 

سيساعدها عىل االستثامر يف العدد الصحيح من البنية التحتية يف الوقت املناسب.  وإضافًة 

إىل ذلك؛ فإن فهم استخدام املياه سيساعد املدينة إذا لحق بها يشٌء ضار مثل الجفاف.

تقــول ليىل جودوين:  ”لقــد مررنا بالجفاف يف عــام 2007م، وإذا حدث هذا مرًة 

أخرى، فلدينا خطة الســتخدام بيانات Aquastar؛ ملعرفة كمية املياه التي نســتخدمها 

عىل أســاس يومي والتواصل مــع العمالء.  ميكننا عرُض ما يحــدث هنا، وإليك عزيزي 

املواطــن املقــدار الذي ميكنك اســتخدامه حال انخفاض منســوب املــاء لدينا.  ونأمل 

أال نضطر أبًدا إىل استخدام ذلك؛ لكن علينا أن نكون عىل استعداد دائم».

أسئلة للمناقشة:

1- ما التحديات التي كانت تواجهها مدينة كاري؟

2- ما الحل الذي تمَّ اقرتاحه؟

3- ماذا كانت النتائج؟

4- ما املشكالت األخرى وحلول تحليل البيانات التي تتوقعها ملدن مثل كاري؟

Source: “Municipality puts wireless water meter-reading data to work )SAS® 
Analytics( - �e Town of Cary, North Carolina uses SAS Analytics to analyze 
data from wireless water meters, assess demand, detect problems and engage 
customers.” Copyright © 2016 SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. Reprinted 
with permission. All rights reserved.
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أسئلة مراجعة على القسم 2-٥:

1- ما العالقة بني اإلحصاءات وتحليالت األعامل؟

2- ما الفروق األساسية بني اإلحصاء الوصفي واالستنتاجي؟

3- اذكر وعرِّف باختصار مقاييس النزعة املركزية لإلحصاءات الوصفية.

4- اذكر وعرِّف باختصار مقاييس التشتُّت لإلحصاءات الوصفية.

5- ما هو مخطط الصندوق وطرفيه؟  وما هي أنواع املعلومات اإلحصائية التي ميثلها؟

6- ما هي خصائص الشكل األكرث شيوًعا لوصف توزيع البيانات؟

2-6 نمذجة االنحدار لإلحصاءات االستداللية:

رمبا يكون االنحدار - وخاصًة االنحدار الخطي - هو أوســع تقنيات التحليالت شــهرًة وأكرثها 

استخداًما يف اإلحصاءات.  وتعود جذور االنحدار تاريخيًّا إىل عرشينيات وثالثينيات القرن العرشين، 

ري فرانسيس جالتون  والتي بدأت بالعمل املبكر عىل الخصائص املوروثة للبازالء الحلوة من قبل السِّ

ومــن بعده كارل بريســون.  ومنذ ذلك الحني؛ أصبــح االنحدار هو التقنيــة اإلحصائية لتوصيف 

العالقات بني املتغري/ املتغريات التفسريية )مدخالت( ومتغري/ متغريات االستجابة )ُمخرجات(.

كام هو الحال يف األســاس؛ فإن االنحدار هو تقنية إحصائية بســيطة نســبيًّا لنمذجة تبعية متغري 

)االســتجابة أو املخرجات( إىل متغرّي تفســريي واحد أو أكرث )مدخالت(.  ومبجرد تحديدها؛ ميكن متثيل 

هذه العالقة بني املتغريات بشكٍل رسمي عىل أنها دالة خطية/ مضافة أو عىل أنها معادلة خطية/ مضافة.  

وكام هو الحال مع العديد من تقنيات النمذجة األخرى؛ يهدف االنحداُر إىل التعرُّف عىل العالقة الدالية 

فيــام بني خصائص العامل الحقيقي ووصف هذه العالقة بنموذج ريايض، والذي قد يُســتَخَدم بعد ذلك 

لكشف وفهم تعقيدات الواقع واستكشاف ورشح العالقات أو التنبؤ بالحوادث املستقبلية.

وميكن اســتخدام االنحدار لواحٍد من غرضني:  األول هو اختبار فرضية أو اســتقصاء العالقات 

املحتملــة بني املتغريات املختلفــة، والثاين تقدير التنبؤ بقيم متغريات االســتجابة بناًء عىل متغري 

تفســريي واحد أو أكرث.  وال يقوم أحد هذين االســتخدامني مقام اآلخر؛  إذ تَُعدُّ القوة التفسريية 

لالنحــدار هي أيًضا األســاس لقدرتها عىل التنبؤ.  ففي اختبار الفرضيــة )بناء النظرية(؛ ميكن أن 

ات التفســريية  يكشــف تحليل االنحدار عن وجود/ قوة واتجاهات العالقات بني عدٍد من املتغريِّ

)ويُرَمــز لها عادًة بالرمز x «أو س»( ومتغري االســتجابة )ويرمز له عــادًة بالرمز y «أو ص»(.  أما 
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د االنحدار العالقات الرياضية املضافة )يف شــكل معادلــة( بني واحٍد أو أكرث من  يف التنبــؤ؛ فيُحدِّ
املتغريات التفسريية ومتغري االستجابة.  ومبجرد تحديد هذه املعادلة؛ يكون من املمكن استخدامها 

للتنبؤ بقيم متغري االستجابة ملجموعة معينة من ِقيم املتغريات التفسريية.

- االرتبــاط مقابل االنحدار: وألن تحليل االنحدار نشــأ من دراســات االرتبــاط، وألن كلتا الطريقتني 
تحاوالن وصف العالقة بني متغريين )أو أكرث(؛ فإن هذين املصطلحني غالبًا ما يتم الخلط بينهام من 
ِقبل املتخصصني وحتى العلامء.  ال يضع االرتباط افرتاضاً بديهياً لتبعية أحد املتغريات ملتغريٍ آخر من 
عدمه، كام ال يهتم بالعالقة بني املتغريات؛ ولكنه بداًل من ذلك يُعطي تقديرًا عىل درجة االرتباط بني 
املتغريات.  وعىل الجانب اآلخر؛ يحاول االنحداُر أن يَِصف تبعية متغري االســتجابة لواحٍد )أو أكرث( 
من املتغريات التفسريية؛ إذ يفرتض ضمنيًّا أن هناك تأثرياً سببياً أحادي االتجاه من املتغري التفسريي 
)أو املتغريات التفســريية( إىل متغري االســتجابة، بغض النظر عامَّ إذا كان مسار التأثري مباًرشا أو غري 
مبارش.  أيًضا وعىل الرغم من أنَّ االرتباط يهتم بالعالقات ذات املستوى املنخفض بني متغريين؛ فإنَّ 

االنحدار يختصُّ بالعالقات بني جميع املتغريات التفسريية ومتغري االستجابة.

- االنحدار البسيط مقابل االنحدار املتعدد: إذا تمَّ بناُء معادلة االنحدار بني متغري استجابة واحد 

ومتغري تفســريي واحد؛ عندئٍذ يُطلق عليه االنحدار البســيط.  فعىل سبيل املثال: تَُعدُّ معادلة 

االنحــدار التــي بُنيَت بغرض توقع/ رشح العالقة بني طول شــخص )املتغري التفســريي( ووزنه 

ا االنحدار املتعدد: هو امتداٌد لالنحدار  )متغري االستجابة( مثااًل جيًدا عىل االنحدار البسيط.  أمَّ

ات التفســريية أكرث من واحد )أو( أكرث من متغري.  فعىل سبيل املثال،  البســيط؛ إذ تكون املتغريِّ

ويف نفس املثال السابق: إذا كنا لن نعتمد فقط عىل طول الشخص للتنبؤ بوزنه بل سنأخذ أيضاً 

يف االعتبار الخصائص الشــخصية األخرى )مثل: مؤرش مجموعة الجســم، الجنس، الِعرْق(؛ فإننا 

يف هذه الحالة ســنقوم بإجــراء تحليل االنحدار املتعدد.  ويف كلتــا الحالتني؛ تكون العالقة بني 

ا  متغري االســتجابة واملتغري التفسريي )املتغريات التفسريية( عالقة خطية ومضافة بالطبيعة.  أمَّ

إذا كانت العالقات غري خطية؛ فقد نحتاج إىل استخدام واحٍد من العديد من طرق االنحدار غري 

الخطية األخرى؛ للوصول بصورة أفضل للعالقات بني متغريات املدخالت واملخرجات.

كيف نطوِّر نموذج االنحدار الخطي؟

لفهم العالقة بني متغريين؛ فإن أبســط يشٍء ميكن القيام به هو رســم مخطط تبعرث؛ إذ ميثل 

املحــور y )أو ص( قيــم متغري االســتجابة، وميثل املحور x )أو س( قيم املتغري التفســريي )انظر: 

ات يف متغري االســتجابة كدالة للتغريات يف  الشــكل 2-13(.  ســيقوم مخطط التبعرث بإظهار التغريُّ
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ح الشــكل 2-13، وجود عالقة طردية بني االثنني؛ فكلام زادت قيم املتغري  املتغري التفســريي.  يُوضِّ

التفسريي؛ زادت قيم متغري االستجابة.

شكل 1٣-2: مخطط تبعرث وخط انحدار خطي

يهدف تحليل االنحدار البســيط إىل إيجاد متثيٍل ريايض لهذه العالقة.  ويف الواقع؛ فهو يحاول 
العثور عىل أيِّ داللة ملرور خط مستقيم بشكٍل صحيح بني النقاط املرسومة )والتي متثل البيانات 
التاريخيــة/ املالحظــة( بطريقة تقلل من املســافة بني النقاط والخط )القيــم املتوقعة عىل خط 
االنحدار النظري(.  وعىل الرغم من وجود ِعدة طرق/ خوارزميات مقرتحة لتحديد خط االنحدار؛ 
ى طريقة املربعات الصغرى العادية )OLS(.  تهدف  فإن الطريقة األكرث شيوًعا يف االستخدام تُسمَّ
طريقة OLS إىل تخفيض مجموع املربعات املتبقية )تربيع املسافات الرأسية بني املالحظة ونقطة 
االنحدار( وتؤدي إىل تعبري ريايض للقيمة التقديرية لخط االنحدار )والتي تُعرف باســم معلامت 
b(.  وبالنســبة لالنحدار الخطي البسيط؛ ميكن إظهار العالقة املذكورة أعاله بني متغري االستجابة 

)y( واملتغري التفسريي )x( كمعادلة بسيطة كام ييل:

ى )B1( امليل.  ومبجرد أن تقوم OLS بتحديد  ى )B0( التقاطع، ويُســمَّ يف هذه املعادلة؛ يُســمَّ

قيم هذين املعاملني؛ يكون من املمكن استخداُم املعادلة البسيطة للتنبؤ بقيم y من قيم x املعطاة.  

وتكشــف العالمــة وقيمة )B1( أيًضا اتجاه وقوة العالقة بــني كال املتغريين.  إذا كان النموذج من 
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نوع انحدار خطي متعدد؛ فسيستلزم األمر تحديد مزيٍد من املعامالت؛ بحيث يكون هناك معامٌل 

ح الصيغة التالية؛ ســوف يتم رضب املتغري التفسريي  واحٌد لكلِّ متغريٍ تفســريي إضايف.  وكام توضِّ

اإلضايف مع معامالت )B1( الجديدة ويتم جمعها مًعا؛ إلنشاء متثيل جمعي خطي ملتغري االستجابة.

كيف نعرف ما إذا كان النموذُج جيًدا بما فيه الكفاية؟

لِعدة أســباٍب متنوعة ال متثــل النامذج يف بعض األحيان الواقع بصــورة جيدة، وبغض النظر 

عن عدد املتغريات التفســريية املُســتَخَدمة يف النموذج، دامئاً هناك إمكانيٌة للحصول عىل مناذج 

بجودة منخفضة، وبالتــايل يجب تقييم منوذج االنحدار الخطي وفقاً ملدى مالءمته )الدرجة التي 

ــط؛ ينتج عن منوذج االنحدار املناسب قيم تنبؤ تكون  ميثل بها متغري االســتجابة(.  بشــكٍل ُمبسَّ

قريبًة من القيم الحقيقية التي متَّت مالحظتها يف الواقع.  وبالنســبة للتقييم الرقمي؛ غالبًا ما يتمُّ 

F تربيع(، واختبار - R( R2  .اســتخدام ثالثة مقاييس إحصائية يف تقييم مالءمــة منوذج االنحدار

الشــامل، وخطأ الجذر الرتبيعي للوسط الحسايب )RMSE(.  تستنُد هذه املقاييس الثالثة جميًعا 

عىل مجموع أخطاء املربع )كم تبعد البيانات عن الوســط الحسايب، وكم تبعد البيانات عن الِقيم 

املتوقعــة للنموذج(.  وتعمل توليفات مختلفة من هاتــني القيمتني عىل توفري معلومات مختلفة 

حول كيفية مقارنة منوذج االنحدار مع منوذج الوسط الحسايب.

من بني تلك املقاييس الثالثة، يحتوي R2 عىل املعنى األكرث فائدًة وفهاًم بســبب كونه مقياًسا 

بديهيًّا.  ترتاوح قيمة R2 من صفر إىل واحد )املقابل ملقدار التباين الذي يظهر كنسبة مئوية(؛ إذ 

يشــري ”الصفر“ إىل أن العالقة وقوة التنبؤ الخاصة بالنموذج املقرتح ليســت جيدًة؛ يف حني يُعربِّ 

«الواحد» عن أن النموذج املقرتح مناســٌب متاًما وينتج توقعات دقيقة )وهذا اليحدث يف الواقع 

مطلقــاً(.  وعــادًة ما تكون قيم R2 الجيــدة قريبًة من الواحد الصحيح، وهذا القرب هو أســاس 

الظاهــرة التي تمَّ منذجتها؛ بحيث إذا كانت قيمــة R2 = 0.3 لنموذج االنحدار الخطي يف العلوم 

االجتامعيــة؛ فيمكــن اعتبار هذه القيمة جيدة مبا فيه الكفاية، أمــا إذا كانت قيمة R2 = 0.7 يف 

ن يف منوذج  العلوم الهندســية؛ فهذه القيمة ال تَُعدُّ مناســبًة بدرجة كافية.  وميكن تحقيق التحسُّ

االنحدار عن طريق إضافة متغريات تفسريية متسقة، أو استبعاد بعض املتغريات خارج النموذج، 

أو اســتخدام تقنيات تحويل بيانات مختلفة؛ مام يؤدي إىل زيادات نســبية يف قيمة R2.  ويوضح 

الشــكل 2-14 عملية تدفق لتطوير منــاذج االنحدار.  وكام يتبَنيَّ من عمليــة التدفق؛ فإنَّ مهمة 
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تطويــر النموذج ال بــد أن تتبعها مهمة تقييم النموذج؛ إذ ال يقتــرص األمُر عىل مالءمة النموذج 

الذي تمَّ تقييمه فقط؛ ولكن بسبب االفرتاضات التقييدية التي يتعنيَّ عىل النامذج الخطية االلتزام 

بها، كام يجب وضع صالحية النموذج تحت املجهر.

شكل 2-14: عملية تدفق تطوير مناذج االنحدار

ما أهم االفتراضات في االنحدار الخطي؟

عــىل الرغم من أنــه ال يزال هناك اختياٌر بــني العديد من تحليالت البيانات )ســواء ألغراض 

تفســريية، أو ألغراض النمذجــة التنبؤية(؛ فإنَّ مناذج االنحدار الخطــي تعاين من ِعدة افرتاضات 

شديدة التقييد.  وتعتمد صالحية النموذج الخطي املبني عىل قدرته عىل االلتزام بهذه االفرتاضات.  

ونعرض فيام ييل أكرث تلك االفرتاضات وضوًحا:
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1- الخطية:  ينصُّ هذا االفرتاض عىل أن العالقة بني متغري االســتجابة واملتغريات التفســريية هي 

عالقٌة خطية.  مام يعني أن القيمة املتوقعة ملتغري االســتجابة؛ هي دالة خطٍّ مســتقيم لكلِّ 

متغري تفســريي، مع تثبيت جميع املتغريات التفســريية األخرى.  وكذلك ال يعتمد ميُل الخط 

عىل قيم املتغريات األخرى.  ويعني أيًضا أنَّ تأثريات املتغريات التفسريية املختلفة عىل القيمة 

املتوقعة ملتغري االستجابة؛ هي تأثريات مضافة بطبيعتها.

2- االســتقاللية (لألخطــاء):  وينصُّ هــذا االفرتاُض عىل أن أخطاء متغري االســتجابة غري مرتابطة 

بعضها مع بعض.  اســتقالل األخطاء أضعف من االستقالل اإلحصايئ الفعيل، وهو حالة أقوى 

وغالبًا ال يكون هناك لتحليل االنحدار الخطي.

٣- الطبيعيــة (لألخطــاء):  وينــصُّ هــذا االفرتاُض عــىل أن أخطــاء متغري االســتجابة تتوزَّع 

توزيًعــا طبيعيًّــا؛  أْي إنه من املفرتَض أن تكون عشــوائيًة متاًما ويجــب أال متثل أيَّ أمناط 

غري عشوائية.

4- التباين الثابت (لألخطاء):  وهذا االفرتاض، والذي يُطلَق عليه أحيانًا )التفاوت املتامثل(، ينصُّ 

عىل أن متغريات االســتجابة يكون لها نفس التباين يف خطأها، بغض النظر عن قيم املتغريات 

التفســريية.  وعمليًّــا؛ ال يكون هذا االفرتاض صالًحا إذا اختلف متغرُي االســتجابة عىل نطاق/ 

مقياس واسع مبا فيه الكفاية.

دة:  وينصُّ هذا االفرتاُض عىل عدم وجود ارتباط بني املتغريات التفســريية )أْي:  ٥- الخطية املتعدِّ

م املعلومات املطلوبة للنموذج من منظوٍر مختلف(.   إنهــا ال تكرر نفس النتيجة؛ ولكنها تقــدِّ

وميكــن تطبيق الخطية املتعــددة من خالل تضمني النموذج متغرييــن أو أكرث من املتغريات 

التفســريية يكون بينها ارتبــاٌط تام )فمثاًل: إذا تمَّ تضمنُي نفس املتغري التفســريي عن طريق 

الخطأ يف نفس النموذج مرتني، أو مرًة واحدًة مع تحوُّل طفيف من نفس املتغري(.  وعادًة ما 

يتمُّ اكتشاُف هذا الخطأ بواسطة تقييم البيانات املعتمد عىل االرتباط.

هنــاك تقنيات إحصائية تمَّ تطويرها تعمُل عىل كرس هــذه االفرتاضات والتقنيات للتخفيف 

م النامذج هو أن يكون عىل دراية بوجود وسائل  من أثرها.  إن الجزء األكرث أهميًة بالنسبة ملصمِّ

تقييم تلك النامذج، وأن يتمَّ َوْضع تلك الوســائل للتأكــد من أن النامذج متوافقة مع االفرتاضات 

التي يتم بناؤها وفقاً لها.
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االنحدار اللوجستي:

يُعــرَّف االنحداُر اللوجســتي عىل أنه خوارزميــة تصنيف، لها داللة إحصائية، مســتندة عىل 

االحتاملية والتي تســتخدم تعلُّامً خاضعاً لإلرشاف.  وقد تم تطويره يف أربعينيات القرن العرشين 

كمتمٍم لكلٍّ من طريقة تحليل االنحدار الخطي وطريقة التاميز الخطي.  وقد تمَّ استخدامه عىل 

صات، مبا يف ذلك مجاالت العلوم الطبية واالجتامعية.  ويتشابه  نطاٍق واسعٍ يف العديد من التخصُّ

االنحدار اللوجســتي مع االنحدار الخطي يف كونه يهدف كذلك إىل االعتامد عىل الدالة الرياضية 

التي ترشح العالقة بني متغري االســتجابة واملتغريات التفســريية باســتخدام عينة من املالحظات 

الســابقة )بيانــات التدريب(.  ولكنهام يختلفان يف نقطة أساســية واحــدة:  وهي أن ُمخرجات 

االنحدار اللوجستي )متغري االستجابة( تكون فئة يف حني تكون مخرجات االنحدار الخطي متغرياً 

رقميــاً.  مبعنى أنه يف الوقت الذي يُســتَخَدم فيه االنحداُر الخطي لتقدير متغريٍ رقمي مســتمر؛ 

يُســتَخَدم االنحداُر اللوجســتي لتصنيف متغري فئــوي.  وعىل الرَّغم من أن الشــكل األصيل من 

االنحدار اللوجستي قد تمَّ تطويره إىل متغري مخرجات ثنايئ )مثل:  1/ 0، نعم/ ال، ناجح/ راسب، 

لة يف الوقت الحارض قادرٌة عىل التنبؤ مبتغريات مخرجات متعددة  قبول/ رفض(؛ فإن النسخة املعدَّ

ــا إذا كان هناك متغرُي تنبؤ واحد، ومتغري  الفئات )أْي: االنحدار اللوجســتي املتعدد الحدود(.  أمَّ

ى الطريقة هنا االنحداُر اللوجســتي البســيط )وهي مشابهٌة لطرق استدعاء  توقُّع واحد؛ فتُســمَّ

مناذج االنحدار الخطي مع متغريٍ مستقل واحد فقط كانحدار خطي بسيط(.

يف التحليالت التنبؤية؛ يتمُّ اســتخداُم مناذج االنحدار اللوجســتي لتطوير مناذج احتاملية بني 

واحــٍد أو أكرث من املتغريات التفســريية/ التوقعية )والتي قد تكون مزيًجــا من كلٍّ من الطبيعة 

املســتمرة والفئوية( ومتغري التصنيف/ االســتجابة )والذي قد يكون ثنائياً/  ذا حدين أو متعدد 

الحــدود/ متعــدد الفئات(.  وعىل عكــس االنحدار الخطــي االعتيادي؛ يتمُّ اســتخدام االنحدار 

اللوجستي؛ للتنبؤ بنتائج فئوية )غالبًا ما تكون ثنائية( ملتغري االستجابة - معالجة متغري االستجابة 

كنتيجــة لتجربــة Bernoulli.  ولذلك؛ يقــوم االنحداُر اللوجســتي بأخــذ اللوغاريتم الطبيعي 

الحتامالت متغري االســتجابة إلنشاء معيار مستمر كنسخة محوَّلة ملتغري االستجابة.  وبالتايل يُشار 

إىل تحويل logit عىل أنه دالة الربط يف االنحدار اللوجستي - وعىل الرغم من أن متغري االستجابة 

يف االنحدار اللوجســتي؛ هو متغرٌي فئوي أو ثنايئ؛ فإن logit هو املعياُر املســتمر الذي يتم عىل 

ح الشكل 2-15 دالَة االنحدار اللوجستي؛ إذ يتمُّ متثيُل االحتامالت  أساسه االنحدار الخطي.  ويوضِّ

يف املحور x )أو س( )دالة خطية للمتغريات املستقلة(، يف حني تظهر النتيجة االحتاملية يف املحور 

y )أو ص( )أْي: ترتاوح قيم متغري االستجابة بني 0 و1(.
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شكل 2-1٥: الدالة اللوجستية

تَُعدُّ الدالة اللوجســتية، f(y( يف الشــكل 15-2، هي صميم االنحدار اللوجستي، والذي ال ميكن أن 

يأخذ سوى القيم بني الصفر والواحد الصحيح.  وتَُعدُّ املعادلة التالية متثياًل رياضيًّا مبسطًا لهذه الدالة:

يتمُّ عادًة تقديُر معامالت االنحدار اللوجســتي )the bs( باســتخدام الطريقة القصوى لتقدير 

االحتاملية.  وعىل عكس االنحدار الخطي مع البواقي املوزَّعة توزيًعا طبيعيًّا؛ فإنه ليس من املمكن 

العثــوُر عــىل مصطلح مغلق لقيم املُعامل التي تعظم دالة االحتامل؛ ولذا ينبغي اســتخداُم عملية 

تكراريــة بداًل من ذلك.  تبدأ هــذه العملية بحلٍّ مبديئ مؤقت، ثم تقــوم مبراجعة املعلامت قلياًل 

ملعرفــة ما إذا كان ميِكن تحســنُي الحــل وإعادة هذه املراجعة التكرارية حتــى ال ميكن تحقيق أيِّ 

ن أو الوصول للحد األد� للغاية، وعند هذه النقطة يُقال: إنَّ العملية قد اكتملت/ تقاربت. تحسُّ

كانت التحليالُت الرياضية تحظى بشــعبية هائلة.  وأصبح استخداُم تقنيات التحليالت املبنية 

عــىل البيانات اتجاًها ســائًدا ليس فقط للِفرَق االحرتافية؛ بل أيًضــا للرياضات الجامعية والهواة.  

والتحليــالت الرياضية تعني اســتخدام البيانــات والتقنيات اإلحصائية/ التحليليــة إلدارة الِفرَق/ 

املنظامت الرياضية عىل نحٍو أفضل.  وتَُعدُّ الحالة العملية 2-4 مثااًل عىل كيفية اســتخدام مصادر 

البيانات العامة املوجودة واملتاحة بســهولة للتنبؤ بنتائج مباراة يف كرة القدم الجامعية باستخدام 

كلٍّ من مناذج التصنيف ومناذج التنبؤ بنوع االنحدار.
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حالة عملية 4-2

NCAA توقع نتائج لعبة وعاء

يَُعدُّ التنبؤ بنتيجة لعبة كرة القدم الجامعية )أو أّي لعبة رياضية أخرى( مشكلًة 

ي من الباحثني  يــات.  ولذلك؛ فقد بذل هواة التَحدِّ مثــريًة لالهتامم ومليئًة بالتَحدِّ

ســواًء األكادمييني أو الصناعيني جهًدا عظياًم يف التنبــؤ بنتائج األحداث الرياضية.  

تُوَجد كمياٌت كبريٌة من البيانات التاريخية يف منافذ إعالمية مختلفة )غالبًا ما تكون 

معلنًة( فيام يتعلَّق بهيكل ونتائج األحداث الرياضية يف شكِل مجموعة متنوعة من 

العوامل التي يتمُّ متثيلها عدديًا أو رمزيًا والتي يفرتض أنها تُســِهم يف تلك النتائج.  

يَُعــدُّ وعاء ألعاب نهاية املوســم يف غاية األهمية بالنســبة للكليــات من الناحية 

ــمعة؛ وذلك  املالية )لتحقيق عائٍد إضايف يصل ملاليني الدوالرات( باإلضافة إىل السُّ

بغرض ضمِّ الطالب املتفوقني والرياضيني أصحاب التقديرات الكبرية عىل برامجهم 

الرياضية يف أثناء مرحلة الدراسة الثانوية )Freeman & Brewer, 2016(.  تقوم 

الفــرق التي يتــمُّ اختيارها للتنافس يف وعاء لعبة معينة باقتســام الجائزة املالية، 

مبقــداٍر يعتمد عىل ذلك الوعاء لكلٍّ منهم )بعض األوعية تكون أكرث فخامًة وذات 

دفعــات أعىل للفريقني(؛ ولذلــك يَُعدُّ ضامن دعوة إىل وعــاء اللعبة؛ هو الهدف 

الرئيــيس أليِّ برنامج كرة قدم لقســم I-A بالكلية.  ويتــمُّ َمْنح متخذي القرارات 

أللعــاب الوعــاء صالحيَة اختيــار ودعوة الجمهور املســتحق )فريق لديه ســتة 

انتصارات ضد خصومه يف القســم I-A يف ذلك املوســم( للِفرَق الناجحة )حسب 

التقديرات والتصنيفات العاملية( التي ســتلعب املباراة بشــكٍل مثريٍ وتنافيس، مع 

عني املنضبطني عــرب منافذ اإلعالم املتنوعة.  ويف  الحفاظ عىل ما تبقى من املشــجِّ

Cogdellو Delen دراســة حديثة حول التنقيب يف البيانات؛ اســتخدم كلٌّ مــن

وKasap �اين ســنوات من بيانــات لعبة bowl إىل جانب ثالث تقنيات شــائعة 

للتنقيب يف البيانات )أشجار القرار، والشبكات العصبية، وآلة املتجهات الداعمة(؛ 

للتنبــؤ بكلٍّ من نتائج تصنيف إحدى األلعاب )الفوز مقابل الخســارة(؛ فضاًل عن 

النتيجــة من نوع االنحدار )ِفرق النقاط املســقطة بني درجات الخصمني(.  وفيام 

ييل وصٌف مختٌرص لدراستهم تلك.
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املنهجية:

يف هــذا البحث؛ اتبع دلني وزمالؤه منهجيًة واســعة االنتشــار يف التنقيب يف 

ى CRISP-DM )عملية قياســية عرب الصناعــة لتعدين البيانات(،  البيانات تُســمَّ

وهي عمليٌة من ســت خطوات.  وقد وفَّرَت هذه املنهجية املشهورة، والتي سيتمُّ 

تناولها بالتفصيل يف الفصل الرابع، طريقًة منهجيًة ومنظمة إلجراء دراسة التنقيب 

يف البيانــات األساســية، ومن ثــم زادت من احتاملية الحصول عــىل نتائج دقيقة 

وموثوقة.  ولتقييم قوة التنبؤ ألنواع النامذج املختلفة مبوضوعية؛ قاموا باستخدام 

ى س-أجزاء )K-folds(.  وميكن االطالع  منهجية للتحقق من الفاعلية، والتي تُسمَّ

ح الشــكل 2-16 بيانيًّا  عــىل تفاصيل منهجيــة k-fold يف الفصل الرابــع.  ويوضِّ

املنهجية املُستَخَدمة من ِقبل الباحثني.
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شكل 2-16: الرسم التوضيحي للمنهجية املستخدمة يف الدراسة

اقتناء ومعالجة البيانات:

تــمَّ جمُع بيانــات العينة لهذه الدراســة مــن مجموعة متنوعــة من قواعد 

ESPN.comو jhowel.net البيانــات الرياضية املتاحــة عىل الويب، مبا يف ذلــك

نت مجموعة البيانات  و Covers. com وncaa.org وrauzulusstreet.com.  تضمَّ

244 مباراًة، متثل مجموعًة كاملًة من �انية مواسم من مباريات كرة القدم الجامعية 

التي تمَّ لعبها بني عامي 2002 و2009م.  وقد قمنا أيًضا بتضمني مجموعة بيانات 

خارج العينة )ألعــاب 2010-2011م(؛ للحصول عىل أغراض فاعلية إضافية.  وقد 
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تمَّ استخداُم بديهية واحدة من البديهيات الرائجة يف التنقيب يف البيانات، وقاموا 

لة يف النموذج قدر اإلمكان.  لذلك؛ فبعد  بتضمني الكثــري من املعلومات ذات الصِّ

عمليــة متعمقة لتحديد وتجميــع املتغري، انتهى بهم األمــُر إىل مجموعة بيانات 

شــملت 36 متغريًا، كانت أول 6 متغريات منها تتعلَّق بتحديد الهوية )أْي: اســم 

وتاريخ املباراة، وأســامء الِفرق، صاحب األرض والضيــف، ومؤمتراتهم الرياضية - 

انظــر: املتغريات من 1 إىل 6 يف الجدول 2-5(، ثــم يتبعهم 28 متغريًا للمدخالت 

َنت متغريات لتحديد اإلحصاءات املوســمية للفريق بشأن الهجوم والدفاع،  )تضمَّ

ونتائج املباريات، وخصائص تكوين الفريق، وخصائص املؤمترات الرياضية، وكيف 

نجحوا يف تَخطِّي الصعاب - انظر: املتغريات من 7 إىل 34 يف الجدول 2-5(، وأخريًا؛ 

كان آخــُر اثنني من املتغريات للمخرجات )وهام �ScoreDi وWinLoss - حيث 

يعنــي �ScoreDi فرق النقاط بني الفريق صاحب األرض والفريق الضيف ممثلًة 

بعدٍد صحيح، يف حني يشــري WinLoss إىل فوز أو خســارة الفريق صاحب األرض 

للعبة الوعاء واملمثلة بعالمة اسمية(. 

يف صياغــة مجموعة البيانات؛ قــام كل صــفٍّ )a.k.a. tuple، الحالة، العينة، 

املثال... إلخ( بتمثيل لعبة وعاء، واختص كلُّ عموٍد مبتغري )أْي: نوع املتغري معرف/ 

مدخــالت أو مخرجات(.  ولتمثيل الخصائص النســبية املرتبطة باللعبة للفريقني 

املتنافســني، يف متغريات املدخالت؛ قمنا بحســاب واستخدام الفروق بني مقاييس 

الفريــق صاحب األرض والفريق الضيف.  ويتمُّ حســاُب كلِّ قيم املتغري هذه من 

منظور الفريق صاحب األرض.  عىل سبيل املثال: ميثل املتغري PPG )متوسط عدد 

النقــاط التي ســجلها الفريق يف كل مباراة( الفرق بني الـــ PPG للفريق صاحب 

ـل متغريات املخرجات فوز أو خســارة  األرض والـــ PPG للفريــق الضيف.  ومتثـِّ

الفريــق صاحب األرض للمباراة.  مبعنى، لو يأخذ متغري �ScoreDi رقاًم صحيًحا 

موجبًا؛ فمــن املتوقع أن يفوز الفريق صاحــب األرض باللعبة بهذا الهامش، وإال 

)أْي: لــو يأخذ املتغري �ScoreDi رقاًم صحيًحا ســالبًا( فعندئــٍذ نتوقع أن يخرس 

الفريق صاحب األرض اللعبة بهذا الهامش.  يف حالة WinLoss، تكون قيمة متغري 

املخرجــات عبارة عن تســمية ثنائية، ”Win“ أو ”Loss“ وهي تشــري إىل نتيجة 

املباراة بالنسبة للفريق صاحب األرض.
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النتائج والتقييم:

يف هذه الدراســة؛ يتمُّ اســتخداُم ثــالث تقنيــات تنبؤ رائجة لبنــاء النامذج 

)ومقارنتهــا بعضها مع بعض(:  الشــبكات العصبية االصطناعية، وأشــجار القرار، 

وآلة املتجهات الداعمة.  ويتمُّ اختيار تقنيات التنبؤ هذه وفقاً لقدرتها عىل منذجة 

كلٍّ مــن التصنيفات إضافًة إىل مشــكالت التنبؤ من النوع االنحداري وانتشــارها 

يف أدبيــات التنقيب يف البيانات املنشــورة حديثًا.  وميكن العثــور عىل مزيٍد من 

التفاصيل حول طرق التنقيب يف البيانات الشائعة هذه يف الفصل الرابع.

ملقارنــة الدقة التنبؤيــة لجميع النــامذج بعضها ببعض؛ اســتخدم الباحثون 

 ،k-fold يف النســخة الطبقيــة من  .k-fold منهجيــة التحقــق املتقاطع الطبقي

يتمُّ إنشــاء الطبقات بطريقة تحتوي عىل نفس النســبة تقريبًا من عالمات التنبؤ 

)أْي: الطبقــات( كام يف مجموعة البيانات األصلية.  ويف هذه الدراســة؛ يتمُّ َوْضع 

قيمة k = 10 )أْي: يتم تقســيم املجموعة الكاملــة املكوَّنة من 244 عينة إىل 10

مجموعــات فرعية، بــكلٍّ منها 25 عينة تقريبًا(، والذي يَُعدُّ مامرســًة شــائعًة يف 

تطبيقات التنقيب عن البيانات التنبؤية.  وقد ســبق توضيح k-fold برســٍم بياين 

قبل ذلك يف هذا الفصل.  وملقارنة مناذج التنبؤ التي تمَّ تطويرها باستخدام تقنيات 

التنقيب الثالث املذكورة آنًفا؛ فقد استقرَّ الباحثون عىل استخدام ثالثة معايري أداء 

شائعة االستخدام، هي:  الدقة، والحساسية، والخصوصية.  كام تمَّ رشح املعادالت 

البسيطة لهذه املقاييس يف وقٍت سابق يف هذا الفصل.

جدول 2-٥: وصف للمتغريات املستخدمة يف الدراسة

الوصفإسم املتغريالفئةم

1IDYEARسنة لعبة الوعاء

2IDBOWLGAMEاسم لعبة الوعاء

3IDHOMETEAM)الفريق صاحب األرض )كام هو ُمدَرج من ِقبل منظمي الوعاء

4IDAWAYTEAM)الفريق الضيف )كام هو ُمدَرج من ِقبل منظمي الوعاء

5IDHOMECONFERENCEمؤمتر الفريق صاحب األرض
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الوصفإسم املتغريالفئةم

6IDAWAYCONFERENCEمؤمتر الفريق الضيف

7I1DEFPTPGMنقاط دفاعية لكلِّ مباراة

8I1DEFRYDPGMساحات االندفاع الدفاعية لكلِّ مباراة

9I1DEFYDPGMساحات دفاعية لكلِّ مباراة

10I1PPGمتوسط عدد النقاط التي سجلها فريٌق معني يف كلِّ مباراة

11I1PYDPGMمتوسط عدد التمريرات امليدانية اإلجاميل لكلِّ مباراة

12I1RYDPGMمتوسط إجاميل عدد مرات الفوز يف كلِّ فريق لكلِّ مباراة

13I1YRDPGMمتوسط عدد الهجامت امليدانية لكل مباراة

14I2٪HMWINنسبة الفوز الرئيسية

15I2LAST7كم عدد املباريات التي فاز بها الفريق من آخر 7 مباريات

16I2MARGOVICمتوسط هامش الفوز

17I2NCTWNonconference نسبة فوز فريق

18I2PREVAPPهل ظهر الفريق يف مباراة يف العام املايض

19I2٪RDWINنسبة الفوز عىل الطريق

20I2SEASTWنسبة الفوز للسنة

21I2TOP25للسنة AP الفوز نسبة ضد أعىل 25 فريق

22I3TSOSقوة الجدول الزمني للسنة

23I3٪FRنسبة املباريات التي يلعبها العبو الصف األول يف السنة

24I3٪SOنسبة املباريات التي يلعبها العبو الصف الثاين يف السنة

25I3٪JRنسبة املباريات التي يلعبها الالعبون األحدث سنًّا لهذا العام

26I3٪SRالنسبة املئوية لأللعاب التي لعبها العبون من الدرجة األوىل خالل العام

27I4٪SEASOvUnيف املوسم الحايل *O/U نسبة املرات التي َمرَّ فيها الفريق عىل

28I4٪ATSCOVمقابل نسبة تغطية انتشار الفريق يف املباريات السابقة

39I4٪UNDERالنسبة املئوية ملرات انهيار الفريق يف املباريات السابقة

30I4٪OVERنسبة املرات التي اجتازها الفريق يف مباريات سابقة

31I4٪SEASATSنسبة التغطية مقابل االنتشار للموسم الحايل
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الوصفإسم املتغريالفئةم

32I5CONCHهل فاز الفريق ببطولة املؤمتر الخاصة بهم؟

33I5CONFSOSقوة املؤمتر من الجدول الزمني

34I5٪CONFWINنسبة الفوز يف املؤمتر

35O1ScoreDi�o)فرق النقاط )نقاط صاحب األرض - نقاط الضيف

36O2WinLossoما إذا كان الفريق صاحب األرض يفوز أو يخرس اللعبة

* O/U - ما إذا كان الفريق سيخرتق أو يقل عن فرق النقاط املتوقعة.

متغريات اإلخراج:  �ScoreDi لنامذج االنحدار وWinLoss لنامذج التصنيف الثنائية. o

I1:  املخالفة/ الدفاع؛ I2:  نتيجة اللعبة؛ I3:  تكوين الفريق؛ I4:  ضد الصعاب؛ I5:  إحصائيات املؤمتر.

ID:  متغريات تحديد الهوية؛ O1:  متغري املخرجات لنامذج االنحدار؛ O2:  متغري املخرجات لنامذج التصنيف.

ويتــمُّ تقديُم نتائج التنبؤ لتقنيــات النمذجة الثالث يف الجدول 2-6 والجدول 
2-7؛ إذ يعــرض الجــدول 2-6 نتائج الفاعلية املتقاطعة مــن 10 أضعاف ملنهجية 
التصنيــف؛ إذ تتمُّ صياغــة تقنيات التنقيب يف البيانــات الثالثة؛ بحيث يكون لها 
م الجدول 7-2 متغــري ُمخرجــات ثنايئ التســمية )أْي: WinLoss(.  يف حني يُقــدِّ
نتائج الفاعلية املتقاطعة من 10 أضعاف ملنهجية التصنيف املستندة إىل االنحدار؛ 
إذ تُصــاغ تقنيــات التنقيب يف البيانات الثالثة؛ بحيث يكــون لها متغري مخرجات 
رقمــي )أْي: �ScoreDi(.  يف التنبؤ بالتصنيف القائــم عىل االنحدار؛ يتمُّ تحويُل 
املخرجات العددية للنامذج إىل تصنيفات عن طريق َوْضع عالمة ”Win“ عىل أرقام 
WinLoss املوجبة وعالمة ”Loss“ عىل أرقام WinLoss السالبة، ثم جدولة ذلك 
كله يف مصفوفات االرتباك.  باستخدام مصفوفات االرتباك؛ يتمُّ حساب دقة التنبؤ 
الشــاملة، والحساســية، والنوعية لكلِّ نوٍع من أنواع النــامذج وعرضها يف هذين 
الجدولني.  وكام تشــري النتائج؛ فإن أساليب التنبؤ من نوع التصنيف تؤدي بصورة 
أفضل من منهجية التنبؤ من نوع التصنيف القائم عىل االنحدار.  ومن بني تقنيات 
التنقيب يف البيانات الثالثة؛ أنتجت أشــجاُر التصنيف واالنحدار دقًة تنبؤيًة أفضل 
يف كلٍّ من منهجيتي التنبؤ املُشــار إليهام.  وبشــكٍل عام؛ أنتجت مناذج التصنيف 
ومناذج شجرة االنحدار ملنهجية الفعالية املتقاطعة 10 أضعاف نسبة دقة تصل إىل 
86٫48٪، تليها آلة املتجهات الداعمة بنســبة دقة تصل إىل 79٫51٪، ثم الشبكات 
العصبية بنســبة دقة تصل إىل 75٪.  وباســتخدام اختبار t، وجد الباحثون أنَّ قيم 
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الدقة هذه كانت مختلفًة بشــكٍل معنوي عند مســتوى ألفا 0٫05، أي إنَّ شــجرة 
القرارات تَُعد مؤّرشًا أفضل بشــكٍل معنوي لهذا النطاق من الشبكة العصبية وآلة 

نقل الدعم، وأيًضا آلة نقل الدعم تَُعد مؤًرشا أفضل بكثري من الشبكات العصبية.

جدول 2-6:  نتائج التنبؤ ملنهجية التصنيف املبارش

طريقة التنبؤ

(تصنيف*)

الدقة ** مصفوفة االرتباك

(٪)

الحساسية 

(٪)

الخصوصية 

(٪) خسارةفوز

ANN )MLP(924275٫0068٫6682٫73فوز

1991خسارة

SVM )RBF(1052979٫5178٫3680٫91فوز

2189خسارة

DT )C&RT(1132186٫4884٫3389٫09فوز

1298خسارة

* متغري املخرجات: هو متغري فئوي ثنايئ )Win أو Loss(؛ كانت الفروق معنوية.

.P < 0.01 **

جدول 2-٧:  نتائج التنبؤ ملنهجية التصنيف القائم عىل االنحدار

طريقة التنبؤ

(قائم عىل االنحدار*)

مصفوفة االرتباك
الخصوصيةالحساسيةالدقة **

خسارةفوز

ANN )MLP(944072٫5470٫1575٫45فوز

2783خسارة

SVM )RBF(1003474٫5974٫6374٫55فوز

2882خسارة

DT )C&RT(1062877٫8776٫3679٫10فوز

2684خسارة

* متغري املخرجات هو متغري رقمي/ عدد صحيح )فرق النقط(؛ كانت الفروق معنوية.

.P < 0.01 **
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وقــد أظهرت نتائُج الدراســة أنَّ مناذج التصنيف النوعية تتنبــأ بنتائج اللعبة 

بشــكٍل أفضل من مناذج التصنيف القامئة عىل االنحدار.  وعىل الرغم من أنَّ هذه 

النتائــج خاصة بالنطاق العميل والبيانات املســتَخَدمة يف هذه الدراســة، وبالتايل 

ال ينبغــي تعميمها خارج نطاق الدراســة؛ فهــي مثريٌة؛ وذلك ألن أشــجار القرار 

ليســت األفضل يف التنبؤ فحسب ولكن أيًضا هي األفضل يف الفهم والنرش، مقارنًة 

مع التقنيتني األخرتني لتعلُّم اآللة املســتخدمتني يف هذه الدراســة.  وميكن العثور 

عىل مزيٍد من التفاصيل حول هذه الدراسة يف )Delen وآخرون 2012(.

أسئلة للمناقشة:

1- ما هــي التحديات املتوقعــة يف التنبؤ بنتائج األحداث الرياضية )عىل ســبيل 

املثال: ألعاب مباراة الكلية(؟

2- كيــف قــام الباحثون بصياغة/ تصميم مشــكلة التنبــؤ )أْي: ما هي املدخالت 

واملخرجات؟  وماذا كان متثيل عينة واحدة - صف بيانات؟(

3- ما مدى نجاح نتائج التنبؤ؟  وما الذي ميكنهم فعله لتحسني الدقة؟

Sources: Delen, D., Cogdell, D., & Kasap, N. )2012(. A compara- tive analysis of 

data mining methods in predicting NCAA bowl outcomes. International Journal of 

Forecasting, 28, 543-552; Freeman, K. M., & Brewer, R. M. )2016(. �e politics of 

American college football. Journal of Applied Business and Economics, 18)2(, 97-101.

التنبؤ بالسالسل الزمنية:

يف بعض األحيان قد ال يكون للمتغري الذي نحن بصدد دراسته )أْي: متغري االستجابة( متغريات 

تفســريية واضحــة املعامل، أو قد يكــون هناك الكثرُي منها يف عالقة ُمعقــدة للغاية.  يف مثل هذه 

ى  الحاالت؛ إذا كانت البيانات متاحًة يف الشكل املطلوب، فيمكن تطوير منوذج التنبؤ، والذي يُسمَّ

السلســلة الزمنية.  تُعرَّف السلســلة الزمنية عىل أنها سلســلٌة من نقاط البيانــات للمتغريِّ محل 

دة.  ومن  االهتامم، ويتم قياسها ومتثيلها يف نقاٍط متتالية يف الوقت متباعدة يف فواصل زمنية ُموحَّ

أمثلة السالســل الزمنية أحجام األمطار الشــهرية يف منطقة جغرافية مــا، وقيمة اإلغالق اليومي 

ملؤرشات ســوق األوراق املالية، ومجموع املبيعات اليومية ملحل بقالة.  ويف كثريٍ من األحيان؛ يتمُّ 

ح الشــكل 2-17 مثااًل لسلسلة زمنية  تصوير السلســلة الزمنية باســتخدام منحنى خطي.  ويُوضِّ

لحجم املبيعات للسنوات من 2008 حتى 2012 عىل أساس ربع سنوي.
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يُعرف التنبؤ بالسلســلة الزمنية عىل أنه استخداُم النمذجة الرياضية للتنبؤ بالقيم املستقبلية 

للمتغري محل االهتامم بناًء عىل الِقيم التي تمَّ رصدها من قبل.  تبدو مخططات/ جداول السالسل 

الزمنية مشابهًة جداً لالنحدار الخطي البسيط يف ذلك كام كان الحال يف االنحدار الخطي البسيط، 

يف السلســلة الزمنية يُوَجد متغريان:  متغري االستجابة، ومتغري الوقت املعروض يف مخطط مبعرث.  

وبخالف هذا التشــابه؛ ال يكاد يكون هناك أيُّ قواسم مشرتكة أخرى بني االثنني.  وعىل الرغم من 

أنَّ تحليــل االنحدار يتمُّ توظيفه يف اختبار النظريات؛ ملعرفة ما إذا كانت القيُم الحالية لواحٍد أو 

أكرث من املتغريات التفسريية تفرس )وبالتايل تتنبأ بـ( متغري االستجابة؛ فإن مناذج السالسل الزمنية 

تركِّز عىل االســتقراء عىل ســلوكها املتغري مع الوقــت لتقدير القيم املســتقبلية.  ويفرتض التنبؤ 

بالسالسل الزمنية أن جميع املتغريات التفسريية يتمُّ تجميعها واستهالكها يف دراسة سلوك اختالف 

الوقت ملتغري االســتجابة.  ولذلك؛ فإن اكتشــاف ســلوك تغريُّ الوقت؛ هو طريقــة للتنبؤ بالقيم 

املســتقبلية ملتغري االســتجابة.  وللقيام بذلك؛ يتمُّ اختصاُر النمط وتحليله إىل مكوناته الرئيسية:  

ح مثال السالسل الزمنية  االختالفات العشــوائية، واالتجاهات الزمنية، والدورات املوسمية.  ويوضِّ

املعروض يف الشكل 2-17 كلَّ هذه األمناط املميزة.

شكل 2-1٧: سلسلة زمنية للبيانات عن أحجام املبيعات ربع السنوية

وترتاوح التقنيات املُســتَخَدمة يف تطوير تنبؤات التسلســل الزمني من بسيطة جًدا )مثل التنبؤ 

ARIMA البســيط الــذي يقرتح أن يكون الفعيل باألمــس هو املتوقع اليوم( إىل معقــد جًدا مثل

)وهي طريقٌة تجمع بني أمناط املتوســطات املنحدرة واملتحركة يف البيانات(.  ورمبا تكون التقنيات 

ن املتوسط البسيط واملتوسط املتحرك، واملتوسط  األكرث شيوًعا؛ هي طرُق إيجاد املعدل، والتي تتضمَّ
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املتحــرك املرجــح، والتضخيم األيس.  كام أنَّ العديَد من هذه التقنيات لها إصداراٌت متقدمٌة بحيث 

ميكنها أيًضا أن تأخذ يف ُحسبانها كاًل من املوسمية واالتجاه للتنبؤ بشكٍل أفضل وأكرث دقة.  وعادًة ما 

يتمُّ تقييم دقة الطريقة من خالل حساب خطأها )أْي: االنحراف املحسوب بني الفعليات والتنبؤات 

الخاصة باملالحظات السابقة( عن طريق الوسط الحسايب للخطأ املطلق )MAE(، أو الوسط الحسايب 

للخطأ الرتبيعي )MSE( أو الوسط الحسايب للخطأ املطلق يف النسبة املئوية )MAPE(.  وعىل الرغم 

من أن جميعهم يســتخدمون نفس مقياس الخطأ األســايس؛ فإنَّ طرق التقييــم الثالث هذه تؤكد 

الجوانب املختلفة للخطأ؛ إذ تقوم برتكيب بعض األخطاء الكبرية أكرث من األخطاء األخرى.

أسئلة مراجعة على القسم 6-2:

1- ما هو االنحدار؟  وما هو الغرض اإلحصايئ الذي يخدمه؟

2- ما هي أوجه الشبه واالختالف بني االنحدار واالرتباط؟

3- ما هو OLS؟  وكيف يحدد OLS خط االنحدار الخطي؟

4- اذكر مع الرشح الخطوات الرئيسة ملتابعة تطوير منوذج االنحدار الخطي.

5- ما هي أكرث االفرتاضات شيوًعا لالنحدار الخطي؟

6- ما هو االنحدار اللوجستي؟  وكيف يختلف عن االنحدار الخطي؟

7- ما هي السالسل الزمنية؟  وما هي تقنيات التنبؤ الرئيسة لبيانات السالسل الزمنية؟

2-٧ إعداد تقارير األعمال:

يحتاج صانعو القرار إىل معلوماٍت التخاذ قرارات دقيقة يف الوقت املناسب؛ إذ تَُعدُّ املعلومات 

يف األســاس ســياق البيانات.  إضافًة إىل الوســائل اإلحصائية التي تمَّ رشحها يف القســم السابق، 

وميكن أيًضا الحصول عىل املعلومات )التحليالت الوصفية( باســتخدام أنظمة معالجة التحليالت 

عرب اإلنرتنت [OLTP] )انظر: التصنيف البســيط للتحليل الوصفي يف الشكل 2-7(.  عادًة ما يتمُّ 

تقديــم املعلومات إىل ُصناع القرار يف شــكل تقريٍر مكتوب )رقميًّــا أو ورقيًّا(، مع وجود إمكانية 

لتقدميه شفويًّا أيًضا.  وببساطة؛ فإن أيَّ تقرير هو عبارة عن أيِّ وسيلة اتصال تمَّ إعدادها؛ بغرض 

نقل املعلومات يف شكٍل مقبول إىل كلِّ َمْن يحتاج إليها، يف أيِّ وقت ويف أيِّ مكان قد يحتاج إليها 

فيه.  وعادًة ما يكون التقريُر عبارة عن مســتنٍد يحتوي عىل معلومات )عادًة ما تكون مبنيًة عىل 

البيانات( منظمًة يف شكل رسد و/ أو بياين و/ أو مجدول؛ يتمُّ إعدادها بشكٍل دوري )متناوب( أو 
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دة، أو أحداث أو حوادث أو  عىل أســاس الحاجة )حســب الغرض(، باإلشارة إىل فرتات زمنية ُمحدَّ

موضوعات.  وبإمكان تقارير األعامل القيام بالعديد من الوظائف املختلفة )ولكنها غالبًا ما تكون 

ذات ِصلة بعضها ببعض(.  ويف ما ييل أمثلٌة عىل أكرث هذه التقارير انتشاًرا:

- تقارير التأكُّد من قيام جميع اإلدارات بوظائفها بشكٍل صحيح.

- تقارير لتوفري املعلومات.

- تقارير لتوفري نتائج التحليل.

- تقارير لَحثِّ اآلخرين عىل األداء.

- تقارير إنشاء ذاكرة تنظيمية )كجزء من نظام إدارة املعرفة(.

ى أيًضا OLAP أو ذكاء األعامل( جزًءا أساسيًّا من أدوات  يَُعدُّ إعداد تقارير األعامل )والذي يُسمَّ

نة والقامئة عىل األدلة.  وينظر إىل أساس  القيادة العليا بشــأن اتخاذ القرارات اإلدارية املثالية املُحسَّ

هــذه التقاريــر التجارية عىل أنها مصــادُر مختلفة للبيانات القادمة من داخل أو خارج املؤسســة 

ن إنشاُء هذه التقارير إجراءات  )أنظمة معالجة العمليات التجارية عرب اإلنرتنت [OLTP](.  ويتضمَّ

ETL )االســتخراج، والتحويل، والتنزيل( بالتنسيق مع مستودع البيانات، ثم استخدام واحٍد أو أكرث 

ل لهذه املفاهيم(. من أدوات إعداد التقارير )انظر الفصل 3 للحصول عىل وصٍف ُمفصَّ

ــع الرسيع يف تقنية املعلومات بجانب الحاجة إىل تحسني القدرة التنافسية يف  وبســبب التوسُّ

دة تنضمُّ إىل  قطاع األعامل؛ فقد حدثت زيادٌة يف اســتخدام القدرة الحاسوبية إلنتاج تقارير ُموحَّ

ن عمليــة إعداد التقارير هذه  وجهــات نظر مختلفة للمــرشوع يف مكاٍن واحد.  وعادًة ما تتضمَّ

االستعالم عن مصادر البيانات املهيكلة، والتي تمَّ إنشاء معظمها باستخدام مناذج بيانات منطقية 

وقواميس بيانات مختلفة؛ وذلك إلنتاج تقرير يســهل قراءته واستيعابه.  كام تسمح هذه األنواع 

مــن تقارير األعــامل للمديرين وزمالء العمل بالبقاء عىل دراية ومشــاركة والقدرة عىل النظر يف 

ح الشــكل 2-18 دورًة مســتمرًة من الحصول  الخيــارات والبدائــل التخاذ قرارات صائبة.  ويوضِّ

عــىل البيانــات ← توليد املعلومات ← ُصنع القرار ← إدارة عمليات األعامل.  ولعل املهمة األكرث 

حساسيًة يف هذه العملية الدورية؛ هي إعداد التقارير )أْي: توليد املعلومات( - وتحويل البيانات 

من مصادر مختلفة إىل معلومات قابلة للتطبيق.

إنَّ مفاتيح النجاح أليِّ تقرير هي الوضوح واإليجاز واالكتامل والصواب.  وتتغري طبيعة التقرير 

ومســتوى أهميــة هذه العوامــل املؤدية إىل النجاح بشــكٍل كبري بناًء عىل «ملن يتــم توجيه هذه 
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الة نحو التقارير الداخلية التي متدُّ أصحاب  التقارير؟».  يتمُّ توجيه معظم البحوث يف التقارير الفعَّ

املصلحــة وصانعــي القرار داخل املنظمــة باملعلومات.  وهناك أيًضا تقاريــر خارجية بني الرشكات 

والحكومة )مثل: تقارير ألغراض الرضيبة أو لإليداعات املنتظمة إىل لجنة األوراق املالية والبورصات(.  

شكل 2-1٨: دور إعداد تقارير املعلومات يف اتخاذ القرارات اإلدارية

وعىل الرغم من وجوِد تشكيلٍة عريضٍة من التقارير التجارية؛ فإنه ميِكن تصنيُف تلك التي يتم 

.)Hill, 2016( استخدامها غالبًا ألغراض إدارية إىل ثالث فئات رئيسة

- تقاريــر إدارية موزونة:  يف العديد من املؤسســات؛ تتــمُّ إدارة أداء األعامل من خالل مقاييس 

هة باتجاه النتائج.  بالنســبة للمجموعات الخارجية؛ تكون هذه االتفاقيات عىل مســتوى  ُموجَّ

ا بالنســبة لإلدارة الداخلية؛ فتَُعدُّ مؤرشات األداء الرئيسة )KPIs(.  وعادًة ما يكون  الخدمة.  أمَّ

بها عىل مدى فرتة زمنية ما.  وميكن  هنــاك أهداٌف متفٌق عليها عىل نِطاق املؤسســة؛ ليتم تعقُّ

استخدامها كجزٍء من إسرتاتيجيات اإلدارة األخرى مثل Six Sigma أو إدارة الجودة الشاملة.

- تقارير من نوع لوحة املعلومات:  كانت الفكرُة الشائعة يف التقارير التجارية يف السنوات األخرية، 

هــي تقديم مجموعٍة من مــؤرشات األداء املختلفة عىل صفحة واحدة، مثــل لوحة القيادة يف 

دة مسبقاً بعنارص  الســيارة.  وعادًة ما يوفر منتجو لوحة املعلومات مجموعًة من التقارير املَُحدَّ

ســاكنة وهيكل ثابت، مع الســامح أيًضا بتخصيص احتياجات لوحــة املعلومات وطرق العرض 

ووضع أهداف ملقاييس مختلفة.  ومن الشــائع أن تكون هناك إشــارات ضوئية مرورية ملونة 

دة لألداء )األحمر، األصفر، األخرض(؛ وذلك لتوجيه انتباه اإلدارة إىل مناطق  كإشارات املرور املُحدَّ

معينة.  وسيتمُّ الخوض بتفاصيل أكرث عن لوحات املعلومات يف جزٍء الحق من هذا الفصل.
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 ،Kaplan and Norton تقاريــر متوازنــة من نوع بطاقات األداء:  قام بتطوير هــذه الطريقة -

وهي طريقٌة تحاول تقديم رؤية متكاملة للنجاح يف أيِّ مؤسســة.  وإضافًة إىل األداء املايل؛ فإنَّ 

ــن أيًضا العمالء وعملية األعامل ووجهات نظر  التقاريــر املتوازنة من نوع بطاقات األداء تتضمَّ

للتعلُّم والنمو.  وسنعرض مبزيٍد من التفصيل بطاقات األداء املتوازنة الحًقا يف هذا الفصل.

م الحالــة العملية 2-5 مثااًل لتوضيح قوة وفائدة إنشــاء التقاريــر اآللية )ويف وقٍت من  تقــدِّ

.FEMA :األزمات الطبيعية والفوضوية إىل َحدٍّ ما( ملنظمة كبرية، مثل

حالة عملية 2-٥

FEMA انتهاء فيضان الورق يف

حصل املوظفون يف وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية )FEMA( - وهي وكالٌة فدرالية 

ــق االســتجابة للكوارث عندما يعلن الرئيُس عن وقوع كارثة وطنية - عىل  أمريكية تنسِّ

فيضانني يف آٍن واحد.  أوًال:  غطَّت املياه األرض.  بعد ذلك؛ غطَّى عدٌد كبرٌي من األوراق 

املطلوبــة من جانــب إدارة الربنامج الوطني للتأمني ضد الفيضانــات )NFIP( مكاتب 

هــؤالء املوظفني؛ إذ تمَّ َســْكُب حزم كثرية مــن التقارير املخططــة باللون األخرض من 

الطابعة املركزية يف تلك املكاتب.  كانت التقارير الفردية يف بعض األحيان ذات ُســْمك 

يبلــغ 18 بوصة، مع مجموعــة صلبة من املعلومات حول مطالبات التأمني أو أقســاط 

التأمني، أو مدفوعات مدفونة فيها يف مكاٍن ما.

عــي بيــل بارتون ومايك مايلز أنهام قادران عىل فعــل أيِّ يشء حيال الطقس؛  ال يدَّ

 )CSC( ولكن قام مديُر املرشوع وعاملُ الحاسب، عىل التوايل، من مؤسسة علوم الحاسب

باســتخدام برنامج WebFOCUS مــن ”بناة املعلومات“ إلعــادة تدفق فيضان الورق 

بواســطة NFIP.  يســمح الربنامُج للحكومة بالعمل مع رشكات التأمني الوطنية؛ لجمع 

أقســاط التأمني ضــد الفيضانات ودفع املطالبات للفيضانــات يف املجتمعات التي تبني 

FEMA ؛ مل يَُعد موظفوCSC تدابري معينة للتحكم يف الفيضانات.  وكنتيجة لعمل لجنة

بحاجــٍة إىل تصفــح تقارير ورقية للعثور عىل البيانات التــي يحتاجون إليها.  وبداًل من 

ذلك؛ يتصفحون بيانات التأمني املنشــورة عــىل موقع NFIP’s BureauNet، ويختارون 

فقط املعلومات التي يرغبون يف رؤيتها، ويحصلون منها عىل تقريٍر معروض عىل شاشة 

مها  أو يقومون بتنزيل البيانات يف صورة جدول.  وهذه مجرد بداية للمدخرات التي قدَّ

CSC من NFIP وقــد انخفض عدُد املرات التــي يطلب فيها موظفو  .WebFOCUS
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لتقارير خاصة إىل النصف؛ ألن موظفي NFIP صار بإمكانهم إنشاُء العديد من التقارير 

الخاصة التي يحتاجون إليها دون اســتدعاء مربمج لتطويرها.  إضافًة إىل تكلفة إنشــاء 

ر بارتون أن اســتخدام برمجيــات الويب وقاعدة  BureauNet يف املقــام األول.  ويُقــدِّ

البيانــات التقليدية لتصدير البيانــات من اإلطار املركزي لـ FEMA، وتخزينها يف قاعدة 

بيانــات جديــدة، وربطها بخادم ويب - قد يُكلِّف قرابة الـــ 100 ضعف - أي أكرث من 

500000 دوالر - ويحتاج إىل حوايل عامني إلكامله، مقارنًة باألشــهر القليلة التي قضاها 

.WebFOCUS مايلز للوصول إىل الحل عن طريق

عندمــا هبَّــت عاصفة أليســون االســتوائية، وهي عبــارة عن مجموعة ســحابية 

ضخمــة مــن الغيــوم الــدوَّارة، وتحرَّكت من خليج املكســيك عىل ســاحل تكســاس 

ولويزيانــا يف يونيــو 2001، قتلــت 34 شــخًصا معظمهــم مــن الغــرق، كــام دمَّرت 

وحطََّمــت 16000 منــزل ورشكة، كام رشَّدت أكــرث من 10000 عائلــة.  وأعلن الرئيس 

FEMA جــورج دبليــو بــوش مقاطعــة تكســاس 28 كمنطقــة كــوارث، وتحرَّكــت

للمســاعدة.  كان هــذا أول اختبــار جــاد لـــ BureauNet، وتــم تســليمه بالفعــل.  

FEMA إىل وصول موظفي BureauNet وقد أدَّى هذا االســتخدام الشــامل األول لـــ

امليدانيــني بســهولة إىل ما يحتاجون إليه عنــد الحاجة إليه، وطلــب العديد من أنواع 

التقاريــر الجديدة.  ولُحْســن الحظ، كان مايلز وWebFOCUS عىل مســتوى املهمة.  

يقول بارتون:  «يف بعض الحاالت ســوف تطلب FEMA نوًعا جديًدا من التقارير يوًما 

ما، وســيحصل عليه مايلز عىل BureauNet يف اليــوم التايل؛ وذلك بفضل الرسعة التي 

.«WebFOCUS ميكنه بها إنشاء تقارير جديدة يف

وأشــار بارتــون إىل أن الطلب املفاجئ عىل النظام مل يكن لــه تأثرٌي كبرٌي عىل أدائه.  

ويضيــف:  «لقد تعاملنا مع الطلب عىل ما يُرام؛ فلم تكن لدينا مشــكالت يف ذلك عىل 

اإلطالق.  وقد أحدثنا فرقًا هائاًل لـ FEMA وللوظيفة التي كان عليهم القياُم بها.  إذ مل 

يكن لديهم هذا املستوى من الوصول من قبل، وأيًضا مل يكن بإمكانهم إنشاء مثل هذه 

دة مبجرد النقر باملاوس عىل سطح مكتبهم كام هو الحال اآلن». لة واملحدَّ التقارير املفصَّ

أسئلة للمناقشة:

1- ما هي FEMA، وماذاتفعل؟

2- ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها FEMA؟
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الة إلعداد التقارير؟ 3- كيف قامت FEMA بتحسني مامرساتها غري الفعَّ

Source: Information Builders success story. Useful information flows at 

disaster response agency. informationbuilders.com/applications/fema 

)accessed May 2016(; and fema.gov.

أسئلة مراجعة على القسم 2-٧:

1- ما هو التقرير؟  وفيَم تُستَخَدم التقارير؟

2- ما هو تقرير األعامل؟  وما هي الخصائص الرئيسة لتقرير األعامل الجيد؟

3- قم بوصف العملية الدورية لإلدارة.  مع التعليق عىل دور تقارير األعامل.

4- اذكر مع الرشح الفئات الثالث الرئيسة لتقارير األعامل.

5- ما هي املكوِّنات الرئيسة لنظام إعداد تقارير األعامل؟

2-٨ تصوير البيانات:

تمَّ تعريف تصوير البيانات )أو بشــكٍل أكرث مالءمًة، التصوير املعلومايت( عىل أنه «اســتخدام 

التمثيالت املرئية الستكشــاف، ووضع منطق، ونقل البيانات» )Few, 2007(.  وعىل الرغم من أن 

االســم املُســتَخَدم بشكٍل شــائع هو متثيل البيانات؛ فإن املقصود من هذا هو تصوير املعلومات.  

وألن املعلومــات هي تجميــع وتلخيص وَوْضع البيانات يف ســياقها )حقائق أوليــة(؛ فإن ما يتمُّ 

تصويــره هو املعلومات وليس البيانات.  ومع ذلك؛ ونظرًا الســتخدام املصطلحني تصوير البيانات 

وتصوير املعلومات بشكٍل متبادل ومرادف؛ فإننا سنتبع ذلك يف هذا الفصل.

يرتبــط تصويــُر البيانــات ارتباطًا وثيًقــا مبجاالت الرســومات البيانية للمعلومــات، وتصوير 

املعلومات والتصوُّر العلمي والرســومات البيانية اإلحصائية.  وحتى وقٍت قريب؛ كانت األشــكال 

ن الجداول والرســوم  الرئيســة لتصوير البيانات املتاحــة يف كلٍّ من تطبيقات ذكاء األعامل تتضمَّ

البيانية؛ إضافًة إىل األنواع األخرى من العنارص املرئية املُســتَخَدمة إلنشاء بطاقات األداء ولوحات 

البيانات.  ومن أجل فهٍم أفضل لالتجاهات الحالية واملستقبلية يف مجال رؤية البيانات؛ فرنى هنا 

أنه من األفضل البدء ببعض السياق التاريخي.
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لمحة تاريخية عن تصوير البيانات:

عــىل الرغم من حقيقة أن تاريخ تصوير البيانات يعود إىل القــرن الثاين امليالدي؛ فإنَّ معظم 

التطــوُّرات التي حدثت يف املئتني وخمســني عاًما املاضية؛ حدثت يف الغالب خالل الثالثني ســنًة 

األخــرية فقــط )Few, 2007(.  وعىل الرغم من أن التصوير املريئ مل يُعرتف به عىل نطاٍق واســعٍ 

كنظام حتى وقت قريب؛ فإنَّ األشــكال املرئية األكرث شــيوًعا اليوم تعود إىل بضعة قرون ســابقة.  

ع االستكشاُف الجغرايف، والرياضيات، والتاريخ الشعبي عىل إنشاء خرائط مبكرة، ورسوم  وقد شجَّ

بيانية، وجداول زمنية تعود إىل القرن الســابع عرش؛ غري أنَّ الفضل يُنَســب إىل ويليام باليفري عىل 

نطاٍق واسعٍ كمخرتع الرسم البياين الحديث؛ وذلك بعد أن أنشأ أول رشيط رسومات بيانية ُموزَّع 

عىل نطاق واســع يف أطلسه التجاري والسيايس لعام 1786م، وهو ما يَُعد بشكٍل عام أوَل سلسلة 

زمنية تصوِّر الرسومات البيانية يف كتابه اإلحصايئ، الذي نرُِشَ يف عام 1801م )انظر: الشكل 19-2(.

شكل 2-1٩: خط بياين ألول سلسلة زمنية عن طريق WILLIAM PLAYFAIR يف 1٨01م

ولعــل أبرز مبتكٍر للرســومات البيانيــة للمعلومات خالل هذه الفرتة؛ كان تشــارلز جوزيف 

مينــارد، الذي صوَّر بيانيًّا الخســائر التي تكبَّدها جيش نابليون يف الحملة الروســية عام 1812م 

ح الخط السميك حجم الجيش  )انظر: الشكل 2-20(.  بدايًة من الحدود البولندية - الروسية، يوضِّ
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يف كلِّ موقع.  ويظهر مسار تراجع نابليون من موسكو يف فصل الشتاء القارس من خالل الرشيط 

ــفيل املظلم، املرتبط بدرجات الحرارة والفــرتات الزمنية.  يقول خبري التصوير البياين واملؤلف  السُّ

والناقد الشهري إدوارد توفت أنَّ هذا «قد يكون أفضل رسٍم بياين إحصايئ يتمُّ رسمه عىل اإلطالق».  

ة أبعــاد للبيانات )مثل: حجم الجيش، واتجاه  يف هــذا الرســم البياين؛ تمَّ متثيل Minard آنيًّا بِعدَّ

الحركة، واملواقع الجغرافية، ودرجة الحرارة الخارجية، وما إىل ذلك( بطريقة فنية وإعالمية.  وقد 

شــهد القرن العرشون بزوغ سلوك جديد للتصوير البياين يتسُم بأنه أكرث رسميًة وتخطيطًا، والذي 

كان مييــُل إىل الرتكيز عىل جوانب، مثــل: اللون، ومقاييس القيمة، ووضع العالمات.  ويف منتصف 

القرن العرشين، أصدر رســام الخرائط والباحث النظري جاك بريتني كتابه «علم الرســم البياين»، 

والــذي يقول عنه البعض: إنه يُعتَرب مبثابة األســاس النظري للتصوير الحديث للمعلومات.  وعىل 

الرغم من أن معظم أمناطه قد تقادمت بسبب األبحاث الحديثة أو عدم قابليتها للتطبيق بشكٍل 

كامل عىل الوسائط الرقمية؛ فإنَّ الكثري منها ما زال مناسبًا للغاية.

ومع بدايات األلفية الجديدة؛ ظهر اإلنرتنت كوسيٍط جديٍد للتصوير البياين، وَجلََب معه الكثري 

مــن الِحيل والقدرات الجديدة.  ومل يجعل التوزيع الرقمي كاًل من البيانات والتصوير البياين عىل 

ز  مســتوى العامل أكرث ســهولًة للوصول إىل جمهور أوســع )أْي: زيادة محو األمية املرئية(؛ بل حفَّ

ن التفاعل، والرســوم املتحركة، وعرض الرسومات البيانية للتقنية  أيًضا تصميم مناذج جديدة تتضمَّ

الفريدة من نوعها لشاشات الوسائط، وتغذية البيانات بشكٍل فوري إلنشاء بيئات غامرة للتواصل 

واستهالك البيانات.

ت الرشكاُت واألفراد بالبيانات بشكٍل مفاجئ، وهذا االهتامم أثاَر بدوره الحاجة إىل  وقد اهتمَّ

أدوات مرئية تســاعدهم عىل فهمها.  وتعمل أجهزة االستشــعار الرخيصة الثمن مع فلسفة «قم 

ببناء نظامك الخاص بنفســك» عــىل تقليل تكاليف جمع البيانات ومعالجتهــا.  وقد أدَّى ظهور 

عدٍد ال يُحَىص من التطبيقات األخرى، وأدوات الربامج، ومكتبات الشــفرة منخفضة املســتوى إىل 

مســاعدة الناس يف جمع البيانات وتنظيمها ومعالجتها وتصويرهــا وفهمها عمليًّا من أيِّ مصدر.  

وقــد كان اإلنرتنت أيًضا مبثابة قنــاة توزيع رائعة للتصويرات البيانيــة؛ فقد تمَّ تجميع مجموعة 

مني واملربمجني ورســامي الخرائط واملشتغلني بالصيانة، والبيانات املفككة لنرش  متنوعة من املُصمِّ

كلِّ أنواع األفكار واألدوات الجديدة للعمل مع البيانات يف كلٍّ من األشكال املرئية وغري املرئية.
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شكل 2-20: هالك جيش نابليون يف أثناء الحملة الروسية لعام 1٨12م

كام قامت خرائُط Google أيًضا مبشــاركة فرديــة يف كلٍّ من اتفاقيات الواجهة )انقر للتنقل، 

انقــر نقرًا مزدوًجا للتكبري( والتقنية )خريطة بحجم 256 بكســل مربع مع أســامء ملفات ميكن 

التنبؤ بها( لعرض الجغرافيا التفاعلية عرب اإلنرتنت، بالشــكل الذي يعلم به معظم الناس ما يجب 

ح  م Flash خدمًة جيدًة كمنصة تصفُّ عليهم فعله عندما يتمُّ تقديم خريطة عرب اإلنرتنت.  لقد قدَّ

ن تصويرات وخرائط بيانات تفاعلية؛ ويف  لتصميم وتطويــر تطبيقات إنرتنت غنية وجميلة تتضمَّ

الوقــت الحايل؛ بدأت تقنيات جديدة للمتصفحات يف الظهور، مثل: Canvas، وSVG )والتي يتمُّ 

ي السيادة التي حظي بها فالش  تضمينها مجتمعًة يف بعض األحيان تحت مظلة HTML5( لتَحدِّ

والعمل عىل زيادة فرص وصول واجهات التصوير املتحرك إىل أجهزة التليفون املحمولة.

يصعب التنبؤ مبســتقبل تصوير البيانات/ املعلومات.  ميكننا فقط أن نستنتج مام تمَّ اخرتاعه 

بالفعل:  املزيد من التصوير ثاليث األبعاد، وتجربة مليئة بالبيانات املتعددة األبعاد يف بيئة الواقع 

ــم للمعلومات.  وهناك فرصة جيدة بأن نرى شــيئًا جديًدا مل  االفــرتايض، والتصوير البياين املُجسَّ

ح الحالة  نشهده من قبل يف عامل تصوير املعلومات الذي تم اخرتاعه قبل نهاية هذا العقد.  وتوضِّ

العمليــة 2-6 كيــف أن أدوات التحليالت/ التقاريــر املرئية مثل Tableau ميكنها أن تســاعد يف 

تسهيل اتخاذ القرار بفعالية وكفاءة من خالل إنشاء ومشاركة املعلومات/ املعرفة.
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حالة عملية 6-2

Tableau Online ماكفارالن سميث يحسن رؤية األداء التشغييل باستخدام

معلومات أساسية:

حصل مكفارالن ســميث عىل مكانٍة يف التاريخ الطبي؛ إذ عقدت الرشكة تعييًنا ملكيًّا 

لتوفري الدواء لجاللة امللكة فيكتوريا وزوَّدت أخصايئ التوليد الرائد السري جيمس سيمبسون 

بالكلوروفــورم لتجاربه يف تخفيف األمل يف أثناء املخاض والــوالدة.  وتَُعدُّ اليوم ماكفارالن 

Johnson التابعــة لرشكة Catalystsو Fine Chemical ســميث رشكة تابعــة لرشكــة

Matthey plc.  وتَُعــدُّ الرشكــة املصنِّعة لألدوية؛ هي الرشكــة الرائدة يف العامل يف تصنيع 

ر األفيوين، مثل: الكودايني واملورفني.  ويقوم موظفو مكفارالن سميث كلَّ يوم باتخاذ  املخدِّ

قرارات بنــاًء عىل بياناتهم.  فهم يقومــون بجمع وتحليل البيانات التشــغيلية للتصنيع، 

مثل بيانات تســمح لهم بتحقيق أهداف التحســني املســتمر.  وتعتمد كلٌّ من املبيعات 

والتســويق والتمويل عىل البيانــات؛ لتحديد فرص األعامل التجاريــة الدوائية الجديدة، 

وتنمية العائدات االســتثامرية وتلبية احتياجات العمــالء.  وإضافًة إىل ذلك؛ يحتاُج فرع 

الرشكة يف إدنربه إىل مراقبة بيانات الجودة واتجاهها، وإعداد تقارير عنها؛ لضامن هويتها 

ــلطات التنظيمية، مثل إدارة الغذاء  وجودتهــا ونقــاء كلِّ مكوناتها الدوائية للعمالء والسُّ

.)cGMP( وغريها كجزٍء من مامرسات التصنيع الجيدة )FDA( والدواء األمريكية

التحديات: مصادر متعددة للحقيقة والبطء، وعمليات إعداد التقارير املرهقة:

مل تكن عملية جمع تلك البيانات واتخاذ القرارات، وإعداد التقارير سهلًة عىل الرغم 

من ذلك.  فقد كانت البيانات الخاصة بالنشــاط التجــاري مبعرثًة، مبا يف ذلك توصيات 

الرشكة بشأن تخطيط موارد املرشوع )ERP(، داخل قواعد البيانات اإلدارية القدمية مثل 

SQL، وقواعد بيانات Access، وجداول البيانات املســتقلة.  وعندما تمَّ االحتياُج لهذه 

البيانات لُصنع القرار، تمَّ تكريس وقت طويل جًدا وتخصيص موارد مفرطة للتنقيب يف 

البيانات ودمجها وعرضها يف جدول بيانات أو يف أيِّ وسيلة عرض أخرى.

وكانــت جودة البيانات مصدر قلٍق آخر.  ونظرًا العتامد ِفرق العمل عىل مصادرهم 

دة مــن الحقيقة والتعارضات بني  الفرديــة للبيانات؛ فقد كانــت هناك إصدارات ُمتعدِّ

البيانــات.  وكان من الصعب أحيانًــا معرفة أيِّ إصدار من البيانات كان صحيًحا وأيها مل 

يكن كذلك.
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مل يتوقــف األمــُر عند هذا الحد؛  فحتــى بعد جمع البيانات وعرضهــا، كان إجراء 

تغيريات «عىل الطاير» بطيئًا وصعبًا.  ويف الواقع؛ كلام حاول أحد أعضاء فريق ماكفارالن 

ســميث عمل اتجاه للبيانات أو إجــراء أيِّ تحليل آخر؛ فإن التغيــريات التي تطرأ عىل 

البيانات كانت تحتاج إىل املوافقة عليها.  وكانت النتيجة النهائية هي أن البيانات كانت 

متقادمًة بشكٍل مؤثر جًدا يف الوقت الذي كانت تستخدم يف ُصْنع القرار.

ويُســلِّط ليام ميلز، رئيس قسم التحســني املستمر يف ماكفارالن سميث، الضوَء عىل 

ســيناريو منوذجي إلعداد التقارير؛ فيقول:  «تتمثل إحدى عملياتنا الرئيســية يف إعداد 

التقاريــر يف اإلجــراء التصحيحي واإلجــراء الوقايئ، أو CAPA، وهو عبــارة عن تحليٍل 

لعمليــات التصنيع يف ماكفارالن ســميث التي تمَّ اتخاذها إلزالة أســباب عدم التوافق 

أو حاالت أخرى غري مرغوب فيها.  كام تمَّ تخصيُص مئات الســاعات كل شــهر لسحب 

البيانــات آنيًا من أجل CAPA - واســتغرق األمر أياًما إلنتــاج كل تقرير.  وكان تحليُل 

االتجاهــات صعبًــا أيًضا؛ ألن البيانات كانت ثابتة )ســاكنة(.  ويف ســيناريوهات أخرى 

إلعداد التقارير، غالبًا ما كان يتحتم علينا انتظاُر تحليل جدول محوري لجدول البيانات؛ 

والذي تمَّ تقدميه بعد ذلك يف صورة رســم بياين، كام متَّت طباعته، وتثبيته عىل الحائط؛ 

� يراجعه الجميع بسهولة».

كانت عمليات إعداد التقارير البطيئة واملكثفة للعاملة، والنسخ املختلفة للحقيقة، 

والبيانات الســاكنة، كانت كلها عوامــل محفزة للتغيري.  يقول ميلز:  «شــعر الكثريون 

باإلحبــاط؛ ألنهم اعتقدوا أنهم ليس لديهــم صورة كاملة عن العمل.  لقد أجرينا الكثري 

ث عن  والكثــري من املناقشــات حول القضايــا التي واجهناها - عندمــا كان علينا التحدُّ

تقارير ذكاء األعامل».

الحل: تصويرات البيانات التفاعلية:

 ،Tableau كان لدى أحد أعضاء فريق ماكفارالن ســميث خربة ســابقة يف استخدام

وأيًضا استكشــاف الحلول املُوَىص بها من ِقبل ميلز.  ورسعان ما أقنعت نسخة تجريبية 

مجانيــة من Tableau Online ميلز بأنَّ حلَّ إضافــة التصوير التفاعيل للبيانات ميِكنه 

التغلُّب عىل مشكالت البيانات التي كانوا يواجهونها.

ويضيــف:  «لقــد فزت يف الحال تقريبًا.  فإن ســهولة االســتخدام واألداء الوظيفي 

واتســاع تصويرات البيانات كلها مثــرية جًدا لإلعجاب.  وبالطبــع؛ كونها حالً قامئاً عىل 
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الربمجيات كخدمة )SaaS(؛ فإنه ال يُوَجد أيُّ استثامر يف البنية التحتية التقنية ميكننا أن 

نعيشه عىل الفور تقريبًا، وأيًضا لدينا املرونة إلضافة املستخدمني كلام احتجنا إىل ذلك».

إن أحد األســئلة الرئيســية التي يجُب اإلجابة عنها تتعلق بأمان البيانات عرب اإلنرتنت.  

«لدى الرشكة األم جونســون مايث إسرتاتيجية الســحابة؛ ولكن يجب أن نكون متأكدين من 

أن إضافــة أيِّ حلٍّ آمن متاًما.  إن ميزات Tableau Online مثل تســجيل الدخول الفردي 

ح لهم فقط بالتعامل مع البيانات توفر األمان والثقة الالزمني». امح للمستخدمني املرصَّ والسَّ

ا سؤال األمان اآلخر الذي كان ماكفارالن سميث وجونسون مايث يريدان اإلجابة عنه:   أمَّ

 ،Tableau Online أين يتــمُّ تخزين البيانات ماديًّا؟  يضيف ميلز:  «نحن راضون عن أداء

والذي يســتويف املعايري الخاصة بنا ألمان البيانات والخصوصية؛ إذ تتم اســتضافة البيانات 

واملصنَّفات يف مركز بيانات دبلن الجديد يف Tableau، لذلك فهي ال تغادر أوروبا أبًدا».

وبعد تجربٍة دامت ســتة أســابيع، عمل خاللها مدير املبيعــات يف Tableau مع ميلز 

وفريقــه لبناء قضية تجارية لـ Tableau Online، وافق فريق اإلدارة عىل ذلك عىل الفور، 

وبدأ برنامج تجريبي يضمُّ 10 مستخدمني.  وشملت التجربة مبادرة لتحسني جودة التصنيع:  

بالنظر إىل االنحرافات عن القاعدة، كأن يتجاوز جهاز التســخني املستخَدم يف عملية تصنيع 

املخدرات األفيونية درجة الحرارة.  من هذا املنطلق؛ تمَّ إنشــاء لوحة معلومات «عمليات 

الجودة» لتتبُّع وقياس االنحرافات ووضع إجراءات لتحسني الجودة واألداء التشغييل.

يقول ميلز:  «أشارت لوحة املعلومات هذه عىل الفور إىل أماكن االنحرافات.  مل نكن 

لنا إىل إجابات فورية». ننشط عرب صفوٍف من البيانات - لقد توصَّ

 ،Tableau وخالل هذه التجربة األوَّلية والتجريبية؛ استخدم الفريق أدوات التدريب

مثل مقاطــع الفيديو التدريبية املجانية، وإرشــادات املنتجــات والتدريب املبارش عرب 

اإلنرتنت.  كام شــاركوا يف حدث «التدريب األســايس» عىل مدى يومني يف لندن.  ووفقاً 

مليلــز: «كان التدريب دقيًقا وموجًها فقط عىل املســتوى الصحيح.  وقد أظهر للجميع 

فقــط مدى ســهولة Tableau Online.  فقــد أصبح بإمكاننا تصوير 10 ســنوات من 

البيانات يف عدٍد قليل من النقرات».  لدى الرشكة اآلن خمسة مستخدمني لسطح مكتب 

.Tableau Online وما يصل إىل 200 مستخدم مرخص لـ ،Tableau

وبشكٍل خاصٍّ يشبه ميلز وفريقه مالمح Tableau Union يف اإلصدار 9٫3؛ مام يتيح لهم 

ضمَّ البيانات التي تمَّ تقســيمها إىل ملفات صغرية.  ويضيــف:  «من الصعب أحيانًا تجميع 
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البيانات التي نســتخدمها للتحليل؛ إذ تتيُح لنا َميْزة االتحاد العمل مع البيانات املنترشة عرب 

ِعدة عالمات تبويب أو ملفات؛ مام يقلل من الوقت الذي نقضيه يف إعداد البيانات.

حابة تقوم بتحويل ُصنع القرار وإعداد التقارير: النتائج: تحليالت السَّ

مــن خالل توحيد املعايــري عىل Tableau Online، حول ماكفارالن ســميث رسعة 

ن: ودقة اتخاذ القرار وإعداد تقارير األعامل.  وهذا يتضمَّ

- ميكن إنتاُج لوحات تفاعلية جديدة خالل ســاعة واحدة.  يف الســابق؛ كان يستغرق األمُر 

أياًما لدمج البيانات وعرضها يف جدول بيانات ثابت.

- ميكــن اآلن إنتــاُج تقرير عملية تصنيع CAPA يف دقائق، والذي كان يســتغرق إنتاجه يف 

السابق املئات من ساعات العمل كل شهر - مع األفكار املشرتكة يف السحابة.

- ميِكن تغيري التقارير واالستعالم «عىل الطاير» برسعة وسھولة، دون تدخل تقني؛ إذ يتمتع 

ماكفارالن سميث باملرونة لنرش لوحات املعلومات مع Tableau، ومشاركتها مع الزمالء 

أو الرشكاء أو العمالء.

- متتلك الرشكة نسخًة واحدًة وموثوقًة من الحقيقة.

- تجري ماكفارالن ســميث حاليًّا مناقشــات حــول بياناتها - وليس حــول القضايا املتعلقة 

بتكامل وجودة البيانات.

- ميِكن جلب املستخدمني الجدد عرب اإلنرتنت عىل الفور تقريبًا - وليس هناك بنية أساسية 

تقنية إلدارتها.

وبعــد هــذا النجــاح املبــديئ؛ يقــوم ماكفــارالن ســميث اآلن بتوســيع نطــاق 

Tableau Online إىل إعــداد التقاريــر املاليــة، وتحليالت سالســل التوريد وتوقعات 

املبيعــات.  ويختتم ميلز قائاًل:  «تســتند إســرتاتيجية أعاملنا اآلن عــىل قرارات تعتمد 

عــىل البيانات وليس عىل اآلراء.  كام مُتكِّننا التصويرات التفاعلية من تحديد االتجاهات 

بشــكٍل فوري، وتحديد التحســينات يف العملية واســتخالص ذكاء األعامل إىل املستوى 

.«Tableau التايل.  أستطيع اآلن تعريف مهنتي بواسطة

أسئلة للمناقشة:

1- ما هي التحديــات املتعلقة بالبيانات وإعداد التقاريــر التي واجهت ماكفارالن 

سميث Macfarlan Smith؟
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2- ما هو الحل وماذا كانت النتائج/ الفوائد التي تمَّ الحصول عليها؟

Source: Tableau Customer Case Study, “Macfarlan Smith improves operational 

performance insight with Tableau Online,” http://www.tableau.com/stories/customer/

macfarlan-smith-improves-operational-performance-insight-tableau-online )accessed 

October 2016(.

أسئلة مراجعة على القسم 2-٨:

1- ما هو تصوير البيانات؟  وملاذا يتمُّ االحتياج إليه؟

2- ما هي الجذوُر التاريخية لتصوير البيانات؟

3- حلِّل بعناية تصوير تشــارلز جوزيف مينارد الرسمى ملسرية نابليون.  مع تحديد والتعليق عىل 

جميع أبعاد املعلومات التي تمَّ التقاطها يف هذا الرسم البياين القديم.

4- َمْن هو إدوارد توفت؟  وبرأيك ملاذا علينا أن نتعرف عىل ما قام به من عمل؟

5- ما هو يف رأيك «اليشء الكبري التايل» يف تصوير البيانات؟

2-٩ األنواع المختلفة للمخططات والرسوم البيانية:

غالباً مايكون املســتخدمون النهائيون ألنظمة تحليالت األعامل غري متأكدين من نوع الرســم 

البيــاين أو الجــدول البياين الــذي يجب أن يســتخدموه لغرض معني؛ إذ تكون بعض الرســوم أو 

الجــداول البيانية هــي أفضل يف اإلجابة عن أنواع معينة من األســئلة؛ فقد يبــدو بعضها أفضل 

من غريها ويبدو البعض اآلخر بســيطًا، ويكون البعض اآلخــر معقًدا ومزدحاًم إىل َحدٍّ ما.  وفيام 

ييل وصٌف موجٌز ألنواع الرســوم البيانية و/ أو الجداول البيانية الشــائعة يف معظم أدوات تحليل 

األعامل وأنواع األسئلة التي هي أفضل يف اإلجابة/ التحليل.  وقد تمَّ تجميُع هذه املواد من العديد 

من املقاالت املنشورة وغريها من املنشورات )أبيال 2008؛ هاردن 2012؛ ساس 2014؛ وآخرون(.

المخططات والرسوم البيانية األساسية:

فيام ييل املخططات والرسومات البيانية األساسية التي تُستخَدم عادًة لتصوير املعلومات.

خط الرســم البياين (Line Chart):  هو الصور البيانية األكرث اســتخداًما لبيانات السالســل 

ح املخططات الخطية )أو الرسوم البيانية الخطية( العالقة بني متغريين؛ وغالبًا ما يتمُّ  الزمنية.  وتوضِّ
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استخدامها لتتبُّع التغيريات أو االتجاهات عرب الوقت )تعيني أحد املتغريات إىل الوقت عىل املحور 

الســيني(.  وتعمل املخططات الخطية عىل توصيل نقاط بيانات فردية بشكٍل متعاقب للمساعدة 

يف استكشاف االتجاهات املتغرية عىل مدار فرتة زمنية.  وغالبًا ما يتمُّ استخدام املخططات الخطية؛ 

إلظهار التغيريات املعتمدة عىل الوقت يف ِقيَم بعض املقاييس، مثل: التغيريات عىل سعر سهم معني 

عىل مدار 5 سنوات أو تغيريات عىل عدِد املكاملات اليومية لخدمة العمالء عىل مدار الشهر.

رشيط الرســم البياين (Bar Chart):  تَُعدُّ من أكرث العنارص األساســية األكرث اســتخداًما لتمثيل 

الة عندما يكون لديك بيانات اســمية أو بيانات رقمية  البيانات.  تكون الرســوم البيانية الرشيطية فعَّ

تنقسم بشــكٍل جيٍد إىل فئات مختلفة؛ بحيث ميكنك مشاهدة النتائج واالتجاهات النسبية يف بياناتك 

برسعة.  وغالبًا ما يتمُّ اســتخدام املخططات الرشيطية ملقارنة البيانات عرب فئات متعددة مثل النسبة 

املئوية لإلنفاق اإلعالين بحسب األقسام أو بحسب فئات املنتجات.  ميكن أن تكون املخططات الرشيطية 

عموديًة أو أفقية.  وميكن أيًضا تحزميها بعضها فوق بعض؛ إلظهار أبعاد متعددة يف مخطٍط واحد.

ابة للعني، مخطط  الرســم البياين الدائري (Pie Chart):  وكام يوحي اســمها؛ فهي تكون جذَّ

ا؛ فغالبًا ما تُســتَخَدم بشــكٍل غري صحيح.  فعىل سبيل املثال: ميكن  دائري الهيئة.  وألنها جذابة جدًّ

اســتخدامها لعرض النســبة املئوية النســبية مليزانية اإلعالن التي يتمُّ إنفاقهــا عىل خطوط اإلنتاج 

املختلفة، أو ميكن أن تظهر النَِّســب النســبية من التخصصات التي التحق بها طالب الجامعات يف 

سنتهم الدراسية الثانية.  فإذا كان عدد الفئات املراد إظهارها كبرياً إىل َحدٍّ ما )عىل سبيل املثال: أكرث 

من أربعة(؛ فيجب التفكري بجدية يف استخدام رشيط الرسم البياين بداًل من الرسم البياين الدائري.

مربع التبعرث (Scatter Plot):  غالبًا ما يتمُّ اســتخدامها الستكشــاف العالقة بني متغريين أو 

ثالثة )يف الصور ثنائية األبعاد(.  وألنها أدوات استكشــاف برصية، ولديها أكرث من ثالثة متغريات؛ 

الٌة الستكشاف  فإن ترجمتها إىل أكرث من ثالثة أبعاد ال ميكن تحقيقها بســهولة.  وهي وســيلٌة فعَّ

وجود االتجاهات والرتكيزات والِقيم املتطرفة.  فعىل ســبيل املثال: يف الرسم البياين ذي املتغريين 

)املحورين(، ميكن استخدام مربع التبعرث لتوضيح عالقة االرتباط بني ُعْمر وَوْزن مرىض القلب، أو 

ح العالقة بني عــدد ممثيل خدمة العمالء وعدد مطالبات خدمة العمالء املفتوحة.   ميكــن أن يوضِّ

ويف كثريٍ من األحيان؛ يتمُّ فرُض خط اتجاه عىل مربع التبعرث ثنايئ األبعاد لتوضيح طبيعة العالقة.

نة من  الرســم البياين الفقاعي (Bubble Chart):  هي غالبًا ما تكون عبارة عن نسخة ُمحسَّ

مربــع التبعــرث.  وعىل الرغم من ذلك؛ فهي ال تَُعدُّ منطًا مرئيًّا جديــًدا؛ بل ينبغي النظر إليها عىل 

حــة يف مخططات التبعرث )أو حتى الخرائــط الجغرافية(.  ومن  أنهــا تقنيــٌة إلثراء البيانات املوضَّ
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خالل تفاوت حجم و/ أو لون الدوائر؛ ميكن إضافُة أبعاد إضافية للبيانات؛ مام يعطي معًنى أكرث 

إثراًء حول البيانات.  فعىل ســبيل املثال: ميكن اســتخداُم رسم بياين فقاعي؛ إلظهار عرض تنافيس 

لحضور الفصل الدرايس عىل مستوى الكلية حسب التخصص، وحسب الوقت من اليوم، أو ميكن 

استخدامه لعرض هامش الربح حسب نوع املنتج وحسب املنطقة الجغرافية.

المخططات والرسوم البيانية المتخصصة:

إن الرســوم واملخططات البيانية التي نراجعها يف هذا القســم؛ إما مســتمدة من املخططات 

األساسية كحاالت خاصة، أو أنها جديدٌة نسبيًّا، وهي خاصٌة بنوع املشكلة أو منطقة التطبيق.

املــدرج التكراري (Histogram):  من الناحية البيانية، يبــدو املدرج التكراري وكأنه رشيط 

رســم بيــاين )bar chart(.  ويكُمن الفــرق بينهام فقط يف املعلومات التي يتــمُّ تصويرها.  ويتم 

استخداُم املدرج التكراري S إلظهار التوزيع التكراري ملتغريٍ أو لعدة متغريات.  يف املدرج التكراري، 

غالبًا ما يُستَخَدم املحور السيني إلظهار الفئات أو النطاقات؛ يف حني يتمُّ استخداُم املحور الصادي 

إلظهار املقاييس/ القيم/ التكرارات.  يُظهر املدرج التكراري S الشــكل التوزيعي للبيانات.  وبهذه 

الطريقــة؛ من املمكــن إجراء فحص برصي لتوزيــع البيانات ملعرفة ما إذا كانــت موزعًة توزيًعا 

طبيعيًّا أو أُسيًّا.  فعىل سبيل املثال: ميكن استخداُم املدرج التكراري لتوضيح أداء اختبار الفئة؛ إذ 

ميِكن عرُض توزيع الدرجات إضافًة إىل التحليل املقارن للنتائج الفردية، أو ميكن استخدام املدرج 

التكراري لعرض توزيع أعامر قاعدة العمالء.

الرســم البياين جانت (Gantt):  هي حالة خاصة من رشايط الرسومات البيانية األفقية التي 

تُســتَخَدم لتصوير الجداول الزمنية للمرشوع، ومدة مهام/ نشــاط املرشوع، والتداخل بني املهام/ 

األنشطة.  ومن خالل عرض تواريخ/ أوقات البدء واالنتهاء للمهام/ لألنشطة والعالقات املتداخلة؛ 

ر بثمن إلدارة املشاريع والتحكُّم فيها.  فعىل سبيل املثال:  م رسومات جانت مساعداٍت ال تُقدَّ تُقدِّ

غالبًا ما يتمُّ اســتخداُم مخططــات جانت لعرض املخططات الزمنية للمــرشوع وتداخالت املهامِّ 

ح نســبة اإلكامل داخل رشيط يعــرض املدة الفعلية  وإكــامل املهامِّ النســبية )رشيط جزيئ يُوضِّ

للمهمة( واملوارد املخصصة لكلِّ مهمة واملعامل واإلنجازات.

ى أيًضا الرسوم البيانية للشبكة(، ويتمُّ تطويرها يف املقام  الرسم البياين بريت (Pert):  )وتُسمَّ

األول؛ لتبســيط التخطيط، وجدولة املشــاريع الكبرية واملعقدة.  وهي تُظهر عالقات األسبقية بني 

أنشــطة/ مهام املرشوع.  يتكوَّن الرســم بريت من ُعَقد )ممثلة بدوائر أو مســتطيالت( وحواّف 
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)ممثلة باألســهم املوجهة(.  وبناًء عىل ما هو متعارف عليه بالنســبة لبريت؛ فإنه ميكن استخداُم 

العقد أو الحواّف لتمثيل أنشطة/ مهام املرشوع )مخطط النشاط عىل أساس الُعَقد مقابل النشاط 

عىل أساس التمثيل السهمي(.

ن مجموعــة البيانات أيَّ نوٍع من  الخريطــة الجغرافية (Geographic map):  عندما تتضمَّ

بيانــات املوقع )مثل: العناوين املادية، أو الرموز الربيدية، أو أســامء الواليات، أو االختصارات، أو 

أســامء الدول، أو خطوط العرض/ الطول، أو بعض أنواع الرتميــز الجغرايف املخصص(، ويكون من 

األفضل واألكرث فائدًة االطالع عىل البيانات عىل خريطة.  وعادًة ما يتم استخدام الخرائط بالتزامن 

مع الرسوم واملخططات البيانية األخرى، بعضها يف مقابل بعض.  فعىل سبيل املثال: ميكن استخداُم 

ح يف الرســوم البيانية  الخرائط لعرض توزيع طلبات خدمة العمالء عىل حســب نوع املنتج )املوضَّ

الدائرية( عىل حســب املواقع الجغرافية.  ويف كثريٍ مــن األحيان؛ ميكن تصويُر مجموعٍة كبرية من 

املعلومــات )مثل: التوزيــع العمري، أو توزيع الدخل، أو التعليم، أو النمو االقتصادي، أو التغريات 

السكانية( يف خريطة جغرافية واحدة؛ للمساعدة يف اتخاذ قرار مبكان فتح مطعم جديد، أو إنشاء 

.)GIS( ى هذه األنواع من النظم بنظم املعلومات الجغرافية محطة خدمة جديدة.  وغالبًا ما تُسمَّ

م نحو  ُمخططــات بولت (Bullet):  غالبًا ما يتمُّ اســتخدام مخططــات Bullet؛ إلظهار التقدُّ

الهدف.  وهي يف األساس شكٌل من أشكال رشيط الرسم البياين.  وغالبًا ما يتمُّ استخدامها بداًل من 

املقاييس، والعدادات، ومقاييس الحرارة يف لوحة املعلومات لتوصيل املعنى املراد توصيله بشكٍل 

أكرث بديهية ضمن مساحة أصغر بكثري.  تقارن مخططات Bullet مقياًسا أساسيًّا )مثل: اإليرادات 

السنوية( مع واحٍد أو أكرث من املقاييس األخرى )مثل: هدف اإليرادات السنوي(، وتقدم ذلك يف 

ح بشكٍل  ســياق مقاييس أداء معينة )مثل: حصص املبيعات(.  وميكن ملخططات Bullet أن توضِّ

بديهي كيفية أداء اإلجراء األسايس مقابل األهداف العامة )مثل: مدى قرب مندوب املبيعات من 

تحقيق حصته السنوية(.

الخريطة الحرارية (Heat Map):  تَُعدُّ الخرائط الحرارية عنارص مرئية رائعة؛ لتوضيح املقارنة 

بني القيم املســتمرة عرب فئتني باستخدام اللون.  ويكون الهدف منها هو مساعدة املستخِدم عىل 

املشاهدة الرسيعة للمكان الذي يكون فيه تقاطع الفئات أقوى وأضعف من حيث القيم العددية 

للمقياس الجاري تحليله.  فعىل سبيل املثال: من املمكن استخداُم خرائط الحرارة؛ إلظهار تحليل 

تقســيم األســواق املُســتَهَدفة؛ بحيث يكون املقياس هو مبلغ الرشاء )والذي يتم متثيله بالتدرج 

اللوين(، وتكون األبعاد هي العمر وتوزيع الدخل.
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جداول التظليــل (Highlight Table):  وتهدف جداول التظليــل إىل اتخاذ خرائط الحرارة 

خطوة أخرى إىل األمام.  فإضافًة إىل إظهار كيفية تداخل البيانات باستخدام اللون؛ تضيف جداول 

Highlight رقــاًم يف األعىل لتقديــم تفاصيل إضافية.  أي إنها جداول ثنائيــة األبعاد ذات خاليا 

مملوءة بقيم رقمية وتدرجات لونية.  فعىل سبيل املثال: من املمكن عرض أداء مندويب املبيعات 

عىل حسب نوع املنتج وحجم املبيعات.

الخرائــط الشــجرية (Tree Map):  وهي تعرض البيانات الهرمية )املهيكلة بشــكٍل شــجري( 

كمجموعة من املســتطيالت املتداخلة.  إذ يتمُّ إعطاء كلِّ فرع من الشــجرة مســتطياًل، والذي يتم 

بعد ذلك تقاربه مع مســتطيالت أصغر متثل الفروع.  ويحتوي مستطيل عقدة الورقة عىل مساحة 

د يف البيانات.  وغالبًا ما يتم تلوين ُعقد األوراق؛ إلظهار بُعٍد منفصٍل للبيانات.   تتناسب مع بُعٍد ُمحدَّ

وعندما ترتبط أبعاد اللون والحجم بشكٍل أو بآخر مع هيكل الشجرة؛ فيمكن بسهولة رؤية األمناط 

التي يصعب اكتشافها بطرٍق أخرى، كأن يحظى لون معني بأهمية خاصة.  أما امليزة الثانية لخرائط 

األشــجار؛ فهي أنها تســتخدم الفضاء بكفاءة؛ وذلك عن طريق الشــكل الهنــديس الذي تتمتع به.  

ونتيجًة لذلك؛ فيمكنها عرض آالف العنارص بشكٍل مقروء وواضح عىل الشاشة يف وقٍت واحد.

أيُّ مخطٍط أو رسم بياني يجب أن تستخدمه؟

ما هو األفضل، فيام رشحناه ســابقاً، املخطط أم الرســم البياين؟  اإلجابة سهلة إىل َحدٍّ ما:  فال 

يُوَجد مخطٌط أو رسٌم بياين واحد هو األفضل عىل اإلطالق؛ فلو كان األمُر كذلك ملا كان لدينا هذا 

الكمُّ الكثرُي من أنواع الرســومات واملخططات البيانيــة.  فلدى كلِّ واحٍد منها «مهارات» مختلفة 

بعــض الــيشء يف متثيل البيانات عن اآلخر.  لذلــك؛ ينبغي أن يكون الســؤال الصحيح هو:  «أيُّ 

حة  مخطٍط أو رسم بياين هو األفضل ملهمة معينة؟» وميكن أن تساعد إمكانات املخططات املوضَّ

يف القســم السابق يف اختيار واستخدام الرســم / املخطط البياين املناسب لكلِّ مهمة؛ ولكن يظل 

من الصعب فرزها.  كام ميكن استخداُم عدة أنواع مختلفة من الرسوم/ املخططات البيانية لنفس 

مهمة التمثيل التصويري.  وتَُعدُّ إحدى القواعد األساســية هي اختيار واســتخدام أبسط البدائل 

لتسهيل فهم الجمهور املقصود واستيعابه.

عىل الرغم من عدم وجود خوارزمية مقبولة وشاملة عىل نطاٍق واسعٍ الختيار وتصنيف املخطط/ 

م الشــكل 2-21 تنظياًم شــاماًل ومنطقيًّا إىل حدٍّ كبريٍ ألنواع املخططات/ الرسوم  الرســم البياين، يُقدِّ

البيانية يف بنية شــبه تصنيفية )نرُشت النســخة األصلية منه يف أبيال 2008(.  ويجب أن يتمَّ تنظيُم 
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البنية التصنيفية بالشــكل الذي يجيب عن الســؤال التايل:  «ما الذي ترغُب يف إظهاره يف الرســم/ 

املخطط البياين؟» مبعنى؛ ماذا سيكون الغرض من الرسم/ املخطط البياين.  وعىل هذا املستوى؛ يقوم 

م  التصنيف بتقســيم الغرض إىل أربعة أنواع مختلفة - العالقة واملقارنة والتوزيع والبنية - كام يُقسِّ

الفروع إىل فئات فرعية بناًء عىل عدد املتغريات املتضمنة واالعتامد عىل الوقت يف التصوير املريئ.

source: Adapted from Abeia. A. )2008( Advanced Presentaion by desighn: Creating 

Communication that drives action. Newyork: wiley

شكل 2-21: تصنيف الرسوم واملخططات البيانية

عىل الرغم من أن هذه الرسوم واملخططات البيانية تغطي جزًءا كبريًا مامَّ هو شائع االستخدام 

يف تصوير املعلومات؛ فإنها ال تغطي كلَّ ما يتعلق بهذا املوضوع.  ويف الوقت الحارض ميكننا إيجاُد 

صة األخرى التي تخــدم غرضاً معيناً.  عالوًة عىل  العديــِد من الرســوم واملخططات البيانية املتخصِّ

ذلــك؛ يتمثــل االتجاه الحايل يف دمج/ تهجني وتحريك هذه الرســوم البيانيــة؛ للحصول عىل رؤيٍة 

أفضــل وأكــرث بديهية ملصادر البيانات املعقدة واملتقلِّبة اليوم.  فعىل ســبيل املثال: توفر الرســوم 

Gapminder( والرسوم التفاعلية، والرسوم املتحركة واملتاحة عىل موقع ،Bubble البيانية من نوع

gapminder.org( وســيلًة مثريًة لالهتامم الستكشاف بيانات الصحة والرثوة والسكان من منظوٍر 

ح هذا الرسم البياين  ح الشكل 2-22 أنواع الشاشات املتوفرة يف املوقع.  ويوضِّ د األبعاد.  ويوضِّ ُمتعدِّ
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كاًل من حجم الســكان، ومتوسط العمر املتوقع، ونصيب الفرد من الدخل عىل مستوى القارة؛ كام 

ح كيفية تغريُّ هذه املتغريات مبرور الوقت. يتمُّ عرض رسوم متحركة متغرية مبرور الوقت توضِّ

شكل 2-22: مخطط رسم جغرايف يُظهر ثروات وصحة األمم

أسئلة مراجعة على القسم 2-٩: 

1- من وجهة نظرك، ملاذا يُوَجد هناك العديُد من األنواع املختلفة من الرسوم واملخططات البيانية؟

2- ما هي االختالفات الرئيســية بني الرســوم الخطية والرشيطيــة والدائرية؟  ومتى يجب عليك 

استخداُم أحدهم دون اآلخر؟

3- ملاذا تســتخدم الخريطة الجغرافية؟  وما هي أنواع الرســوم البيانية األخرى التي ميكن دمجها 

مع خريطة جغرافية؟

4- أوِجد وارشح دور نوعني من الرسوم البيانية التي مل يتم تغطيتها يف هذا القسم.

2-10 نشأة التحليالت المرئية:

a,b(، هناك «ذوق متزايد» من تقنيات وأدوات تصوير البيانات  كام الحظ سيث غراميز )2009

التي متكِّن ُمستخِدمي تحليالت األعامل وأنظمة ذكاء األعامل من تحسني «عالقات االتصال، وإضافة 

ح العمل وتدعو التخاذ إجراء».   سياق تاريخي، وكَْشف االرتباطات الخفية، ورسد قصص مقنعة توضِّ
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كــام تؤكد أحدث إصــدارات Magic Quadrant عىل منصات ذكاء األعــامل وِمنصات التحليالت 

الصــادرة عــن Gartner يف فرباير 2016م عىل أهمية متثيل البيانــات يف ذكاء األعامل والتحليالت.  

ح الرســم البيــاين؛ فإن جميع مقرتحي الحلول وأصحاب الــرؤى يف الرشكات القيادية هم  وكام يوضِّ

 )QlikTech أو Tableau إمــا رشكات تصوير معلومات حديثة التأســيس نســبيًّا )مثل: برمجيــات

أو رشكات تحليالت كبرية وراســخة )مثل مايكروســوفت )�Microso(، وSAS، وIBM، وSAP، و

Alteryx، وMicroStrategy( والتي تركِّز جهودها بشكٍل متزايٍد عىل تصوير املعلومات والتحليالت 

.Gartner لـ Magic Quadrant املرئية.  وتعرض الرؤية الفنية 2-2 تفصيالً ألحدث ما صدر من

يات األساســية لتصوير البيانــات حول التمثيل  يف ذكاء األعــامل والتحليــالت، متحورت التَحدِّ

البديهي ملجموعات البيانات الكبرية واملعقدة ذات األبعاد واملقاييس املتعددة.  وبالنســبة للجزء 

ن املخططات والرسوم البيانية النموذجية والعنارص املرئية األخرى املُستَخَدمة  األكرب، عادًة ما تتضمَّ

يف هــذه التطبيقات بُعَدين، وأحيانًا ثالثة أبعاد، ومجموعــات فرعية صغرية جًدا من مجموعات 

البيانات.  يف املقابل؛ فإن البيانات املوجودة يف هذه األنظمة موجودة يف مستودع البيانات.  وكحد 

ن هذه املستودعات نطاقاً من األبعاد )مثل: املنتج، املوقع، الهيكل التنظيمي، الوقت(،  أد�؛ تتضمَّ

يات، طوَّر  ي لهذه التَحدِّ ومجموعــة من املقاييس، وماليني من خاليا البيانات.  ويف محاولٍة للتَصدِّ

عدٌد من الباحثني مجموعًة متنوعًة من تقنيات التصوير الجديدة.

رؤية فنية 2-2

ات ذكاء األعمال والتحليالت  جارتنر ماجيك كوادرانت لِمنصَّ

يَُعــدُّ جارترن-إنك املؤســَس لرشكة ماجيــك كوادرانت، وهــي رشكٌة رائــدٌة يف مجال أبحاث 

واستشارات تقنية املعلومات للتداول الَعلَني يف الواليات املتحدة بعائدات سنوية تجاوزت 2 مليار 

دوالر يف عــام 2015م.  وقد أُنِشــئَت يف عــام 1979م، وكان لديها آنذاك 7600 رشيك، مبا يف ذلك 

1600 محلل واستشاري أبحاث والعديد من العمالء يف 90 دولة.  ويَُعدُّ ماجيك كوادرانت أسلوَب 

م الحاصل ومراكز الرشكات يف ســوق  بحــٍث قام بتصميمه وتنفيذه جارتــرن ملتابعة وتقييم التقدُّ

دة من معايري  دة قامئة عىل التقنية.  ومن خالل تطبيق املعالجة الرســومية ومجموعة ُموحَّ ُمحــدَّ

مي التقنية يف السوق. التقييم، وتساعد ماجيك كوادرانت املستخدمني عىل فهم كيفية تقييم ُمقدِّ

قامــت غارترن بتغيري اســم ماجيك كوادرانــت من «منصات ذكاء األعــامل» إىل «منصات ذكاء 

األعامل والتحليالت»؛ للتأكيد عىل األهمية املتزايدة لقدرات التحليالت لنظم املعلومات التي تبنيها 
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د جارترن ســوقاً ملنصة ذكاء األعامل والتحليــالت كمنصة برمجية تقوم بتوفري  املنظــامت اآلن.  تَحدِّ

15 إمكانية عرب ثالث فئات، وهي:  التكامل، وتســليم املعلومات، والتحليل.  مُتّكن هذه اإلمكانيات 

املؤسسات من بناء أنظمة دقيقة للتصنيف والقياس؛ بغرض دعم ُصنع القرار وتحسني األداء.

ح الشكل 2-23 أحدث نظام ملاجيك كوادرانت الخاص مبنصات ذكاء األعامل والتحليالت.   ويُوضِّ

صني، وأصحاب  مي الخدمات يف أربع مجموعات )الالعبني املتخصِّ إذ تضــع ماجيك كوادرانت ُمقدِّ

ي، والحاملني، والقــادة( عىل محورين هام:  اكتامل الرؤية )املحور الســيني( والقدرة عىل  التَحــدِّ

BI/BA مي التنفيــذ )املحور الصــادي(.  وكام يظهر كوادرانت بشــكٍل واضح؛ فإن معظــم ُمقدِّ

مي الخدمات  املعروفــني جيًدا يتــم وضعهم يف فئة «القادة»، يف حني يتمُّ َوْضــع العديد من ُمقدِّ

الناشئة األقل شهرًة والجديدة نسبيًّا يف فئة «الالعبني املتخصصني».

د الســنوات من التقارير التي  يبدو أنَّ التحول يف ســوق منصــة ذكاء األعامل والتحليالت ُمتعدِّ

تقودها تقنية املعلومات إىل تحليالت الخدمات الذاتية التي تقودها الرشكات قد اجتاز نقطة التحول.  

إن معظم عمليات الرشاء الجديدة هي من منصات التحليالت املرئية الحديثة، املرتكزة عىل األعامل 

التجاريــة؛ مام يؤدي إىل فرض منظور ســوقي جديد، يعمل عىل إعادة ترتيــب وجهة نظر البائعني 

بشــكٍل ملحوظ.  إنَّ معظم النشــاط يف ســوق منصة ذكاء األعامل والتحليالت هو من املؤسســات 

التي تحاول رفع قدراتها التصويرية واالنتقال من النســق الوصفي إىل مستويات التحليالت التنبؤية 

واملفروضة.  وقد ركَّز البائعون يف الســوق بشــكٍل كبريٍ عىل تلبية طلب املســتخِدم.  وإذا كان هناك 

ســوق واحد يف عام 2015م؛ فسيصبح اكتشــاف/ تصوير البيانات هو فن الهندسة املعامرية السائد.  

ويف الوقت الذي يعمل فيه ُمورِّدو اكتشاف/ تصوير البيانات، مثل: Tableau وQlik ومايكروسوفت 

مي الحلول/  )�Microso( عىل ترســيخ مراكزهم كقادة لكوادرانت، يحاول آخرون )ســواًء من ُمقدِّ

األدوات الناشئني والكبار أو الراسخني( االنتقال من طور أصحاب الرؤى إىل طور القادة.

يستمر هذا الرتكيز عىل اكتشاف/ تصوير البيانات من معظم القادة وأصحاب الرؤى يف السوق 

- التي تعمل اآلن عىل تعزيز األدوات مع تكامل البيانات سهلة االستخدام من جانب الرشكات، إىل 

جانب التخزين املُدَمج وطبقات الحوســبة والحفر غري املقيَّد - يف تعجيل االتجاه نحو الالمركزية 

د إىل َحدٍّ كبريٍ قدرة املنظامت عىل إجراء  ومتكني املســتخِدم من ذكاء األعامل والتحليــالت، ويُعضِّ

تحليالت تشخيصية.

Source: Gartner Magic Quadrant, released on February 4, 2016, gartner.com )accessed 

August 2016(.
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شكل Magic Quadrant :2-2٣ ملنصات ذكاء األعامل والتحليالت

التحليالت المرئية:

تُعرَّف التحليالت املرئية بأنها عبارة عن مصطلٍح تمَّ صياغته مؤخرًا وغالبًا ما يُستَخَدم بشكٍل ال 

يعني شيئًا أكرث من التصوُّر املعلومايت.  واملقصود بـالتحليالت املرئية؛ هو مزيٌج من تصوير البيانات 

والتحليــالت التنبؤيــة.  ففي حني يهدف تصويُر املعلومات إىل اإلجابة عن األســئلة التالية:  «ماذا 

حــدث؟» و«ما الذي يحدث؟» ويرتبط ارتباطًا وثيًقا بــذكاء األعامل )التقارير الروتينية، وبطاقات 

األداء، ولوحات املعلومات(، يف حني تســتهدف التحليالت املرئية اإلجابة عن األسئة:  «ملاذا يحدث 

هذا؟» و«ما هو االحتامل األكرب أن يحدث؟» وعادًة ما يرتبط بتحليالت األعامل )التوقع، التقسيم 

إىل قطاعــات، تحليــل االرتباط(.  ويضيف العديُد مــن ُمورِّدي تصوير املعلومــات القدرات التي 

تجعلنــا نطلق عليهم اســم ُموفِّري حلول التحليالت املرئية.  يقــرتب معهد SAS - وهو أحد كبار 

مــزوِّدي حلول التحليــالت منذ فرتة طويلة - من اتجاٍه آخر؛ فهم يدمجــون قدراتهم التحليلية يف 
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بيئة تصويــر بيانات عالية األداء والتي يُطلقون عليها التحليالت املرئية.  وال يختلف إعداُد تقارير 

األعــامل كثريًا عن َرسْد القصة من حيث كونه مرئيًّا أو غري مريئ، آليًّا أو يدويًّا، عرب اإلنرتنت أو عىل 

الورق.  وتعرض الرؤية الفنية 2-3 وجهة نظر مختلفة وغري تقليدية لتحسني تقارير األعامل.

رؤية فنية 2-٣

 رسد قصص عظيمة باستخدام البيانات والتصوير املريئ

ميتلــك كلُّ َمْن لديه بيانات لتحليلها قصًصا لريويها، ســواء كانت تُشــخِّص أســباب الخلل يف 

التصنيــع، أو تبيع فكــرًة جديدًة بطريقة تعكس خيــال الجمهور املُســتَهَدف، أو تعطي الزمالء 

فكرًة عن برنامج تحســني خدمة عمالء معني.  وعندما يتَمخَّض َرسْد قصة ما عن خياٍر إسرتاتيجي 

كبــري ميكِّنــك أنت وفريق اإلدارة العليــا التابع لك من اتخاذ قرار قوي؛ فإنَّ تقديم قصة تســتنُد 

إىل الواقــع قــد يكون أمرًا صعبًا للغاية.  ويف جميع الحــاالت؛ فهي مهمٌة كبرية.  فعليك أن تكون 

القصــة مثــريًة لالهتامم وعالقًة بالذاكرة.  فأنت تعلم أنك بحاجة إىل أن تُبقي األمر بســيطًا عىل 

مديريك التنفيذيني والزمالء املشغولني.  ولكنك تعلم أيًضا أنه ينبغي لك أن تكون واقعيًّا وموّجًها 

بالتفاصيل، وأن تكون مشغواًل بالبيانات، ال سيام يف عامل اليوم الذي يركِّز عىل املقاييس.

إن لتقديــم البيانــات والحقائق متعًة فائقــًة، ولكن عندما يتمُّ إغراق الزمــالء واإلدارة العليا 

بالبيانات والوقائع دون ســياق؛ فذلك يَُعدُّ خســارًة بال شــك.  لقد قمنا جميًعــا بتجربة عروٍض 

تقدمييٍة باســتخدام طبقات الرشائح الكبرية، فقط لنكتشف أن الجمهور غارق يف البيانات لدرجة 

أنهم ال يعرفون ما يفكِّرون به، أو أنهم بالكامل ال يأخذون سوى جزٍء بسيٍط من النقاط األساسية.

ح إسرتاتيجياتك ونتائجك بقوٍة أكرب من خالل االقرتاب من  ابدأ يف إرشاك فريقك التنفيذي، وَرشْ

مهمتك كراوي.  ستحتاج إىل إجابة سؤال:  «ما هي قصتك؟» )الحقائق والبيانات(؛ ولكنك ستحتاُج 

أيًضا إىل أســئلٍة من نوع: «من؟» و«كيف؟» و«ملاذا؟» والســؤال الذي يفتقده الجمهور غالبًا هو:  

«ثم ماذا؟»، إنها عنارص القصة التي ســتجعل بياناتك ذات ِصلة وملموســة لجمهورك.  إن إنشاء 

قصة جيدة من شأنه مساعدة اإلدارة العليا يف الرتكيز عىل ما هو مهم.

لماذا قصة؟

القصــص تنفــُخ الروح يف الحقائق والبيانــات وتجعلها حيًة.  كام ميكن أن تســاعدك القصة عىل 

فهم البيانات وترتيبها من خالل مجموعٍة متباينٍة من الحقائق.  فهي تجعل من الســهل تذكُّر النقاط 
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األساسية، وميكن أن ترسَم صورًة حيًة ملا ميكن أن يبدو عليه املستقبل.  كام تعمل القصُص أيًضا عىل 

َخلْق نوٍع من التفاعل؛ بحيث يضع كلُّ واحٍد من الجمهور نفسه يف القصة، ويبدأ التعامل مع املوقف.

تَســتَخدم الثقافاُت منذ زمن طويل الــرسد القصيص؛ لتمرير املعرفة واملحتــوى.  ويَُعدُّ رسُد 

القصــص يف بعــض الثقافات أمرًا حيويًّا لهويتهم.  فعىل ســبيل املثــال: يف نيوزيلندا؛ يقوم بعض 

شعوب املاوري بوشم وجوههم باملوكوس.  واملوكوس هو وشٌم للوجه يحتوي عىل قصة عن قدماء 

القبائــل والعائالت.  قد يكون لدى الرجل تصميٌم وشــمي عىل وجهــه يُظِهر مالمح رأس مطرقة 

لتســليط الضوء عىل الصفات الفريدة املتعلقة بَنَسبه.  ويُعربِّ التصميُم الذي يختاره عن جزء من 

«ذاته الحقيقية» ووطن أسالفه.

True» وباملثل، عندما نحاول أن نفهَم قصًة ما، يتنقل راوي القصة إليجاد الشــامل الحقيقي

North».  وإذا كانت اإلدارة العليا تتطلَّع إىل مناقشــة كيفية اســتجابتها يف املســتقبل للتغيريات 

اة من الكثري من الضوضاء.  فعىل  التنافســية؛ فإن القصة الجيدة ميِكن أن تكون ذات معًنى وُمنقَّ

ن نتائج من دراســة  ســبيل املثال: قد يكون لديك حقائق وبيانات من دراســتني؛ إحداهام تتضمَّ

إعالنيــة واألخــرى من دراســٍة حول الرضا عن املنتــج.  إن تطوير قصة ملا قمت بقياســه يف كلتا 

الدراستني ميكن أن يساعد األشخاص عىل الحصول عىل رؤية كلية يف الوقت الذي تُوَجد فيه أجزاء 

متباينة.  ولَجْمع املُوزِّعني حول منتٍج جديد، ميكنك اســتخداُم قصة إلعطاء رؤيٍة ملا ميكن أن يبدو 

م الربامج  د القصيص تفاعيلٌّ  فعادًة ما يَســتخدم ُمقدِّ عليه املســتقبل.  واألهمُّ مــن ذلك أن الرسَّ

كلــامٍت وصوراً ميكن ألفــراد الجمهور َوْضع أنفســهم فيها.  ونتيجًة لذلك؛ يصبحــون أكرث تعلًُّقا 

باملعلومات وأفضل فهاًم لها.

إًذا ما هي القصة الجيدة؟

مُيِكــن ملعظم الناس بســهولٍة ِحفُظ وترديُد نصِّ فيلمهم/ كتابهــم املفضل.  أو يتذكرون قصًة 

مضحكًة شــاركها أحد الزمالء مؤخرًا.  ملاذا يتذكر الناُس هذه القصص؟  ألنها تحتوي عىل صفاٍت 

مميــزًة معينة.  أواًل: تحتوي القصة الجيدة عىل شــخصيات عظيمة.  وقــد يكون لدى القارئ أو 

املُشــاِهد يف بعــض الحاالت خــربٌة غري مبارشة عندما يصبح مشــاركًا يف الشــخصية.  والتي )أْي: 

الشخصية( تواجه بعد ذلك تحديًا صعبًا؛ ولكنه قابٌل للتصديق.  ويجب أن تعرتض طريق الشخصية 

بعــض عقبــات؛ ولكنها تتخطاها.  وأخــريًا؛ وبنهاية القصة تكون النتيجة واضحــًة أو التخمني بها 

ممكن.  وقد ال يتم حل املوقف - ولكن ال بُدَّ للقصة من نقطة نهاية واضحة.
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فكِّر في تحليلك كقصة - استخدم هيكل قصة:

عند صياغة قصة غنية بالبيانات؛ يكون الهدُف األول هو العثور عىل القصة.  َمْن هم الشخصيات؟  

ي؟  ما هي العقبات الواجب تخطِّيها؟  ويف نهاية قصتك؛ ما الذي تريد من  ما هي الدراما أو التَحدِّ

جمهورك أن يفعله كنتيجة لذلك؟  ومبجرد معرفة لُبِّ القصة، قُْم برتكيب باقي عنارص قصتك؛  أْي: 

د العقبات، ثم قم ببلورة النتيجة أو ســؤال القرار.  تأكَّد من  ي، وَحدِّ د شــخصياتك، افهم التَحدِّ َحدِّ

د هذا كيفية اسرتجاع الجمهور لقصتك.   أنك واضٌح مبا تريد أن يفعله الناس كنتيجة لذلك.  وسيُجسِّ

ثم باســتخدام عنارص القصة، قم بكتابة القصة املصــوَّرة، والتي متثِّل هيكل وتكوين قصتك.  وعىل 

الرغــم مــن أن تَخطِّي هذه الخطوة ممتــٌع للغاية؛ فإنه من األفضل أواًل فهــم القصة التي ترويها، 

ومن ثم الرتكيُز عىل بنية وشكل العرض.  ومبجرد َوْضع لوحة العمل يف مكانها، ستقع بقية العنارص 

األخرى يف مكانها كذلك.  وستســاعدك لوحة العمل عىل التفكري يف أفضل املجازات أو االســتعارات، 

ي أو الفرصة بوضوح.  وأخريًا، ستســاعدك عىل رؤية التدفق والتحوُّالت الالزمة.   وعىل تحديد التَحدِّ

وستســاعدك لوحة العمل أيًضا عىل الرتكيز عىل العنارص املرئية األساســية )الرســوم، واملخططات 

ح الشكل  البيانية، والجرافكس( التي تحتاج إىل اســرتجاع بواســطة املوظفني اإلداريني لديك.  ويُوضِّ

.Tableau 2-24 قصة تأثري القروض الصغرية من وجهة نظر عاملية داخل بيئة التحليالت املرئية يف

باختصار، ال تخف من اســتخدام البيانات لَرسْد قصص عظيمة.  ومن األهمية مبكان أن تكون 

القصة واقعيًة وقامئًة عىل التفاصيل وموجهًة بالبيانات يف العامل املرتكز عىل القياس يف هذه األيام؛ 

ولكن ليس بالرضورة أن تكون مماًل وطوياًل.  ويف الواقع، ميكنك من خالل إيجاد القصص الحقيقية 

يف بياناتك ومتابعة أفضل املامرســات، كَْسب أشــخاص للرتكيز عىل رسالتك - وبالتايل عىل ما هو 

مهم.  وفيام ييل أفضل تلك املامرسات:

1- فكِّر يف تحليلك كقصة، استخدم هيكل قصة.

2- كُْن حقيقيًّا، تتدفق قصتك.

3- كُْن مرئيًّا، فكِّر يف نفسك كمؤلف أفالم.

4- اجعل األمَر سهاًل عىل جمهورك وعىل نفسك.

ه دعوة، واجِر مناقشًة مبارشة. 5- َوجِّ

Source: Fink, E., & Moore, S. J. )2012(. Five best practices for telling great stories with data.White paper 

by Tableau So�ware, Inc., www.tableau.com/whitepapers/telling-data-stories )accessed May 2016(.
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Tableau شكل 2-24: تصوير مريئ لقصة يف برنامج

بيئات تحليالت بصرية عالية القوة:

نظــرًا للطلِب املتزايِد عىل التحليالت املرئية املقرتنة بأحجــام البيانات الرسيعة النمو؛ فهناك 

تحرُّك حثيث باتجاه االســتثامر يف أنظمة تصوير البيانات ذات الكفــاءة العالية.  ومع تحرُّكاتهم 

األخــرية يف مجال التحليالت املرئية؛ أصبح معهد SAS العمالق للربمجيات اإلحصائية اآلن من بني 

أولئك الذين يقودون هذه املوجة؛  إذ يَُعدُّ منتجهم الجديد، تحليالتSAS املرئية، حوســبًة عالية 

األداء، وَحالً مختزناً يف الذاكرة؛ الستكشاف كميات هائلة من البيانات يف وقٍت قصريٍ للغاية )فوري 

تقريبًا(.  فهي مُتكِّن املستخدمني من تحديد األمناط، وتسليط الضوء عىل الفرص املؤهلة ملزيٍد من 

التحليــل، ونقل نتائج مرئية عرب تقارير الويب أو ِمنصة متحركة، مثل: األجهزة اللوحية والهواتف 

ح الشــكل 2-25 البنية العالية املســتوى ملِنصة تحليالت SAS املرئية.  ويُوَجد عىل  الذكية.  ويُوضِّ

أحد طريف الهندسة املعامرية، قدرٌة عامليٌة عىل إنشاء البيانات وإمكانيات املسؤول؛ مام يؤدي إىل 

م تقارير، ووحدات ذكاء األعامل محمولة قيِّمة جًدا؛ مام يوفر بشكٍل جامعي  ُمستكِشف، وُمصمِّ

حالً تحليلياً مرئياً من البداية إىل النهاية.



التحليالت الوصفية (1): طبيعة البيانات، النمذجة اإلحصائية، تصوير البيانات

1٩٩ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

شكل 2-2٥: نظرة عامة عىل بنية تحليالت SAS املرئية

وفيام ييل بعُض املزايا الرئيسة املقرتحة بواسطة تحليالت SAS املرئية:

- مُتكِّن جميع املستخدمني من استخدام تقنيات استكشاف البيانات والتحليالت سهلة اإلجراء؛ من 

أجل تحسني عملية ُصْنع القرار.  كام مُتكِّن تحليالت SAS املرئية أنواًعا مختلفًة من املستخِدمني 

ل أخذ عينات  من إجراء عمليات استكشــاف رسيعة وشاملة لجميع البيانات املتاحة.  وال يُفضَّ

لتقليل حجم البيانات.

- تعمل واجهات الويب التفاعلية ســهلة االســتخدام عىل توسيع جمهور التحليالت، ومتكينه من 

تحصيل رؤى جديدة.  كام مُيِكن للمستخدمني االطالع عىل مزيٍد من الخيارات، واتخاذ قرارات 

أكرث دقة، والوصول للنجاح بشكٍل أرسع من ذي قبل.

- تُســهِّل اإلجابة عن األســئلة املعقدة بشكٍل أرسع، وتعزيز مســاهامت موهبتك التحليلية؛  إذ 

تدعم تقنية تحليالت SAS املرئية عملية اكتشــاف البيانات واستكشافها من خالل توفري نتائج 

فائقة الرسعة؛ لتمكني إجراء تحليل أفضل وأكرث تركيزًا.  وميِكن للمســتخدمني املحنَّكني تحليليًّا 

تحديــُد مجاالت الفرص أو التهديــدات املتعلقة بالكميات الكبرية مــن البيانات؛ بحيث ميكن 

تحقيق مزيٍد من التحليالت برسعة.

ــن مشــاركة املعلومات والتعاون.  فيُمِكن ألعداد كبرية من املســتخدمني، مبا يف ذلك ذوو  - تُحسِّ

املهارات التحليلية املحدودة؛ َعرُْض التقارير والرســوم البيانية والتفاعل معها برسعة عرب الويب 

وملفــات Adobe PDF وأجهزة iPad املحمولة؛ يف حني تحافظ تقنية املعلومات عىل التحكُّم 

يف البيانات األساســية واألمان.  وبذلك توفر تحليالت SAS املرئية املعلومات املناسبة للشخص 

املناسب ويف الوقت املناسب لتحسني اإلنتاجية واملعرفة التنظيمية.
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- تُحرِّر تقنية املعلومات من خالل َمْنح املستخدمني طريقًة جديدًة؛ للوصول إىل املعلومات التي 

يحتاجــون إليها.  وأيًضا تحرير تقنية املعلومات من وابل املطالب املســتمر من املســتخدمني 

الذيــن يحتاجون إىل الوصول إىل كمياٍت مختلفة من البيانات، ووجهات نظر مختلفة للبيانات، 

ة لغرٍض معني، وطلبات املرة الواحدة للحصول عىل املعلومات. وتقارير ُمعدَّ

ة مســتخدمني.  فبمجرد  - مُتكِّــن تقنية املعلومات مــن تنزيل البيانات وإعدادها بســهولٍة لِعدَّ

تنزيل البيانات وَجْعلها متاحًة؛ ميكن للمستخدمني استكشاف البيانات بحيوية وإنشاء التقارير 

ومشاركة املعلومات مبفردهم.

دة ذاتيًّا.  كام توفر تحليالت SAS املرئية خيار استخدام أجهزة  - تُوفِّر مســاحًة للنموِّ بوترية ُمحدَّ

مة من EMC Greenplum وترياداتا.  وقد تمَّ تصميمه من األلف  قاعدة البيانات للسلع املُقدَّ

ع لتلبية احتياجات أيِّ منظمة بأيِّ حجم. إىل الياء؛ لتحسني األداء وقابلية التوسُّ

ويعرض الشكل 2-26 لقطة شاشة ملنصة تحليالت SAS املرئية؛ إذ يتمُّ تصوير التنبؤ بالسالسل 

الزمنية وفاصل من الثقة حول التوقعات.

شكل 2-26: لقطة شاشة من تحليالت SAS املرئية
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 أسئلة مراجعة على القسم 10-2:

1- ما األسباُب الرئيسة وراء النشأة الحديثة للتحليالت املرئية؟

ات ذكاء األعامل والتحليالت.  ماذا ترى؟  ناقش وعلل مالحظاتك. 2- انظر إىل Magic Quadrant ملِنصَّ

3- ما الفرق بني تصوير املعلومات والتحليالت املرئية؟

4- ملاذا يجب أن يكون رسد القصص جزًءا من إعدادك للتقارير وتصويرك للبيانات؟

5- ما هي بيئة التحليالت املرئية عالية األداء؟  وملاذا نحتاجها؟

2-11 لوحات المعلومات:

تَُعدُّ لوحات املعلومات من املكوِّنات الشــائعة ملعظم ِمنصات ذكاء األعامل أو تحليالت األعامل، 

إن مل يكن لها جميًعا، وكذلك أنظمة إدارة أداء األعامل، ومجموعة برامج قياس األداء.  توفِّر لوحات 

املعلومــات عروضاً مرئيًة ملعلومــات مهمة يتمُّ توحيدها وترتيبها عىل شاشــة واحدة؛ بحيث ميِكن 

اســتيعاُب تلك املعلومات يف ملحٍة واحدٍة وفحصها بســهولة واستكشافها بشــكٍل أكرب.  تظهر لوحة 

التحكُّم النموذجية يف الشكل 2-27.  وتعرض لوحة املعلومات التنفيذية هذه مجموعًة متنوعًة من 

ى Sonatica )لبيع األدوات الصوتية(.   مؤرشات األداء الرئيسة )KPIs( لرشكة برمجيات افرتاضية تُسمَّ

م تلك اللوحة عرًضا عايل املســتوى للمجموعات الوظيفية املختلفة املحيطة باملنتجات؛ بدًءا  كام تُقدِّ

من نظرة عامة إىل جهود التسويق واملبيعات والتمويل وإدارات الدعم.  ويهدف كلُّ هذا إىل إعطاء 

صانعــي القرار التنفيذيني فكرًة رسيعًة ودقيقًة عــامَّ يجري داخل املنظمة.  عىل الجانب األيرس من 

لوحــة املعلومات؛ ميكننا أن نرى )بطريقة السالســل الزمنية( التغيريات ربع الســنوية يف اإليرادات 

والنفقات وهوامش الربح، وكذلك مقارنُة هذه األرقام باألرقام الشهرية للسنوات السابقة.  يف الجانب 

العلوي األمين؛ نرى وجهني مع مناطق مشــفرة باأللوان يعرضان مقدار النفقات الشــهرية لخدمات 

الدعم )االتصال الهاتفي عىل اليســار( ومقدار النفقات األخرى )االتصال الهاتفي عىل اليمني(.  كام 

يشــري الرتميز اللوين، وعىل الرَّغم من أن نفقات الدعم الشــهرية تقع ضمن النطاقات العادية؛ فإن 

ح الخريطة الجغرافية  النفقات األخرى تقع يف املنطقة الحمراء؛ مام يشــري إىل القيم املفرطة.  وتوضِّ

يف أســفل اليمني توزيع املبيعات عىل مســتوى البلد يف جميع أنحاء العامل.  تُوَجد خلف هذه الرموز 

الرســومية مجموعٌة متنوعٌة من الوظائف الرياضيــة التي تجمع العديَد من نقاط البيانات إىل أعىل 

مســتوياتها من األرقام ذات املعنى.  من خالل النقر عىل هذه الرموز الرســومية، مُيِكن ملســتخدمي 

هذه املعلومات االنتقال إىل مستويات أكرث دقة من املعلومات والبيانات.
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شكل 2-2٧: عينة لوحة معلومات تنفيذية

يتمُّ استخداُم لوحات املعلومات يف مجموعٍة متنوعٍة من األنشطة التجارية ملجموعة متنوعة 

من األســباب.  فعىل سبيل املثال: يف الحالة العملية 2-7 ستجد ملخص التنفيذ الناجح ملعلومات 

لوحات املعلومات من ِقبل فريق داالس كاوبويز لكرة القدم.

حالة عملية 2-٧

(Teknion) وتكنيون (Tableau) فريق داالس كاوبويز يحقق نتائج كبرية مع تابلوه

ــس داالس كاوبويز يف عام 1960م، وهــو فريق كرة قدم أمري� محرتف ومقره  تأسَّ

يف إيرفينــغ، تكســاس.  ويتبع الفريق عدٌد كبرٌي من األنديــة الوطنية، والتي رمبا تكون 

صاحبة أفضل متثيل بسجل اتحاد كرة القدم األمري� لعدِد املباريات املتتالية يف املالعب 

التي تمَّ بيعها بالكامل.

ي: التَحدِّ

كان بيــل برياكوس - الرئيس التنفيذي للعمليات يف القســم التجاري بفريق داالس 

كاوبويز - وفريقه بحاجٍة إىل رؤيٍة أكرث وضوًحا يف بياناتهم؛ حتى يتمكنوا من تشــغيلها 
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بشــكٍل أكرث ربحية.  فتمَّ اختياُر مايكروســوفت كمنصة أساســية لهذه الرتقية بجانب 

عــدٍد آخر مــن تطبيقات املبيعات والخدمات اللوجســتية والتجــارة اإللكرتونية )لكلِّ 

ـع كاوبويز أن بنية املعلومات الجديدة هذه ســوف توفر التحليالت  ميجــاوات(.  وتوقـَّ

والتقارير الالزمة.  ولكن لسوء الحظ مل يحدث هذا، ومن ثم بدأ البحث عن أداة قوية 

للتحكُّم يف املعلومات والتحليالت وإعداد التقارير لَسدِّ هذه الفجوة.  

الحل والنتائج:

قام كلٌّ مــن Tableau وTeknion بتوفري إمكانيات إعداد تقارير لوحة املعلومات 

الفوريــة، والتــي تجاوزت متطلبــات كاوبويز.  وبشــكٍل ُمنظَّم وممنهــج، عمل فريق 

Teknion جنبًا إىل جنب مع ماليك ومســتخدمي البيانات داخل داالس كاوبويز لتقديم 

د ويف حدود امليزانية املرصــودة.  وقال بيل  كل الوظائــف املطلوبــة، يف الوقت املَحــدَّ

لويــزي - نائب الرئيــس يف Teknion:  «يف وقٍت مبكر من هــذه العملية؛ كنَّا قادرين 

عىل الحصول عىل فهٍم واضٍح ملا قد يتطلبه األمر لتشــغيل عملية أكرث ربحيًة بالنســبة 

لكاوبويز، وتَُعدُّ هذه الخطوة من العملية خطوًة رئيسًة يف نهج Teknion مع أيِّ عميل، 

ودامئًــا ما يقوم بتوزيع أرباح هائلة كلام أحرزت خطة التنفيذ تقدًما».  وأضاف لويزي:  

«بــكلِّ تأكيد؛ لقد عمل Tableau عن كَثَب معنا ومــع كاوبويز خالل املرشوع بأكمله.  

وقــد حرصنا مًعا عىل التأكد من أن كاوبويز ميكنهم تحقيق أهدافهم يف إعداد التقارير 

والتحليل يف زمن قيايس».

واآلن؛ وألول مرة يســتطيع فريُق داالس كاوبويز مراقبة أنشــطته التجارية بالكامل 

بدًءا من التصنيع ووصواًل إىل العميل النهايئ، وليس فقط رؤية ما يحدث عرب دورة حياة 

ق أكرث يف ســبب حدوثها.  واليوم، يتمُّ اســتخدام حلِّ ذكاء األعامل؛  النشــاط؛ بل التعمُّ

إلعداد تقرير عن أنشــطة األعامل للقســم التجاري وتحليلها، والذي يَُعدُّ املسؤول عن 

جميــع مبيعات العالمة التجارية يف داالس كاوبويز.  وتشــري تقديــرات الصناعة إىل أن 

مبيعات كاوبويز تشــكِّل 20٪ من جميع مبيعات البضائع يف اتحاد كرة القدم األمرييك؛ 

مام يعكس حقيقة أن كاوبويز هو صاحب أكرث حقوق االمتياز الرياضية شهرًة يف العامل.

وفًقا إلريك الي، مراســل موقع ComputerWorld؛ فقــد يكون توين رومو وبقية 

فريق داالس كاوبويز متواضعي املســتوى فقط يف مجال كرة القدم يف السنوات القليلة 

املاضية، ولكن بعيًدا عن امللعب، وخاصًة يف ميدان التجارة؛ فإنهم يظلون فريقاً أمريكيًّا.
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أسئلة للمناقشة:

1- كيف استخدم داالس كاوبويز تصوير املعلومات؟

ل عليها؟ ي والحل املقرتح والنتائج املتحصَّ 2- ما هو التَحدِّ

Sources: Lai, E. )2009, October 8(. BI visualization tool helps Dallas Cowboys sell 

more Tony Romo jerseys. ComputerWorld; Tableau case study. tableauso�ware.com/

learn/stories/tableau-andteknion-exceed-cowboys-requirements )accessed July 2016(.

تصميم لوحة المعلومات:

ال تَُعــدُّ لوحــات املعلومــات مفهوًمــا جديــًدا.  فيمكن أن تعــود جذورهــا التاريخية عىل 

األقــل إىل نظام املعلومــات التنفيذيــة يف �انينيات القــرن العرشين.  واليــوم، تتواجد لوحات 

Forrester Research رت املعلومات يف كلِّ مكان.  فعىل ســبيل املثال: قبل ِعدة ســنوات، قــدَّ

أن أكــرث مــن 40٪ مــن أكــرب 2000 رشكــة يف العــامل اســتخدمت هــذه التقنيــة )أنتــي آنــد 

مكجريجــور، 2006(.  ومنــذ ذلــك الحــني؛ ميكننــا أن نعتــرب مبنتهــى الثقــة أن هــذا الرقــم 

قــد ارتفع بشــكٍل كبــري.  ويف الواقع؛ يف هذه األيام ســيكون مــن غري املعتاد رؤيــة رشكة كبرية 

م موقع  تســتخدم نظاًمــا لــذكاء األعامل ال يعتمــد عىل لوحــات التحكــم يف األداء.  كام يُقــدِّ

)Dashboard Spy )dashboardspy . com / about دليــاًل آخــر عــىل وجودهــا يف كلِّ مكان.  

ويحتوي املوقع عىل أوصاف ولقطات شاشة آلالف من لوحات املعلومات ذكاء األعامل، وبطاقات 

النتائــج، وواجهات ذكاء األعامل املُســتَخَدمة من ِقبل الرشكات مــن جميع األحجام والصناعات، 

بحية، والوكاالت الحكومية. واملنظامت غري الرِّ

وفقاً لـ )Eckerson )2006، وهو خبرٌي معروٌف يف ذكاء األعامل بشكٍل عام ولوحات املعلومات عىل 

وجه الخصوص؛ فإن الخاصية األكرث متيُّزًا يف لوحة املعلومات هي متتُّعها بثالِث طبقات من املعلومات:

1- املراقبة: البيانات الرسومية املُستَخرَجة لرَْصد مقاييس األداء الرئيسية.

2- التحليل: تلخيص البيانات ذات األبعاد لتحليل السبب الجذري للمشكالت.

د اإلجراءات التي يجب اتخاذها لحلِّ مشكلٍة ما. ٣- اإلدارة: تفصيل البيانات التشغيلية التي تَحدِّ

بســبب هذه الطبقات؛ فإن لوحات املعلومات تحوي الكثري من املعلومات يف شاشــة واحدة.  

ي األسايس لتصميم لوحة املعلومات يف عرض جميع املعلومات  ووفقاً لـ )Few )2005، «يتمثل التَحدِّ

املطلوبة عىل شاشــة واحدة بوضوح وبدون تشــتيت، بطريقة ميكن استيعابها برسعة».  ولرسعة 
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استيعاب األرقام؛ يلزم َوْضع األرقام يف السياق.  ومُيِكن القيام بذلك عن طريق مقارنة األرقام محل 

االهتامم باألرقام األخرى األساســية أو املُســتَهَدفة؛ وذلك باإلشارة إىل ما إذا كانت األرقام جيدًة أم 

ســيئًة، عن طريق معرفة ما إذا كان االتجاه أفضل أم أســوأ، وباســتخدام أدوات أو عنارص عرض 

متخصصة لوضع الســياق النسبي والتقديري.  وتشتمل بعض املقارنات الشائعة التي يتمُّ إجراؤها 

عادًة يف أنظمة ذكاء األعامل عىل مقارنات مع الِقيم الســابقة واملتوقعة واملُستَهَدفة والقياسية أو 

القيم املتوسطة واملتعددة لنفس القياس، وِقيَم املقاييس األخرى )مثل: اإليرادات مقابل التكاليف(.  

وحتى مع القياســات النســبية، من املهم أن نشري عىل وجه التحديد ما إذا كان رقٌم معنٌي جيًدا أم 

الالت التقييمية، قد  ســيئًا وما إذا كان متجًها يف االتجاه الصحيح أم ال.  وبدون هذه األنواع من الدِّ

يســتغرق األمُر وقتًا طوياًل لتحديد حالة رقٍم ما أو نتيجٍة معينة.  وعادًة؛ يتمُّ استخداُم أيِّ كائنات 

امت املرئية )مثل: ترميز األلوان(  مرئية متخصصة )مثل: إشارات املرور، واملفاتيح، واملعايري( أو السِّ

لتعيني الســياق التقديري.  ويربز يف الحالة العملية 2-8 حلٌّ تفاعيلٌّ الستكشــاف بيانات التقارير، 

يقوم هذا الحلُّ عىل لوحة املعلومات، وقد تمَّ بناؤه بواسطة رشكة طاقة.

حالة عملية 2-٨

تساعد التحليالت املرئية مورد الطاقة يف عمل روابط أفضل

ًا وتحوُّاًل كبريين؛ مام يصنع فرًصا  تشــهُد أســواق الطاقة يف جميع أنحاء العامل تغريُّ

يات كبرية.  وكام هو الحال يف أيِّ صناعــة، تجتذب الفرُص عدًدا  كبــريًة إىل جانــب تَحدِّ

أكرب من الالعبني يف الســوق؛ مام يزيد املنافســة، ويُقلِّل من مستوى التفاوت يف اتخاذ 

القــرارات التجارية بشــكٍل أقل مــن املثالية.  ويتطلَّب النجاح إنشــاء ونرش معلومات 

دقيقة ويف الوقت املناســب وتقدميها إىل أيِّ شــخص، وكلام دعت الحاجة.  فعىل سبيل 

املثال: إذا كنَت بحاجٍة إىل تتبُّع كلٍّ من ميزانيات التسويق بسهولة، والتوازن بني أحامل 

صة؛ فستحتاج إىل ثالثة حلول  عمل املوظفني، واستهداف العمالء برسائل تسويقية ُمخصَّ

مختلفة إلعــداد التقارير.  تقوم رشكــة Electrabel GDF SUEZ بكلِّ ذلك؛ من أجل 

ة تحليالت SAS املرئية. وحدة أعامل التسويق واملبيعات الخاصة بها مع ِمنصَّ

إن نهج الحلِّ الواحد هو توفرٌي كبرٌي للوقت ملحرتيف التســويق يف صناعٍة تشــهُد تغرياً 

هائالً.  يقول داين نوب -مدير إعداد التقارير والتطوير يف وحدة أعامل التسويق واملبيعات 

وقي يف سوق الطاقة.  ويشمُل ذلك  يف Electrabel:  «إنه تََحدٍّ كبري الســتقرار مركزنا السُّ

بح لكلٍّ من عمالء التجزئة واألعامل التجارية».  وتَُعدُّ هذه  الحجَم واألسعاَر وهوامَش الرِّ
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الرشكــة أكَرب مورٍد للكهرباء يف بلجيكا وأكرب منتــٍج للكهرباء يف كلٍّ من بلجيكا وهولندا.  

يقــول نوب:  «إنه من األهمية مبــكان أن تزيد Electrabel من كفاءة اتصاالت عمالئها؛ 

إذ إنها تستكشف القنوات الرقمية الجديدة وتطوِّر خدمات جديدة متعلقة بالطاقة».

ويضيف نوب:  «كلام عرفنا العمالء بشــكٍل أفضل؛ كان احتامُل نجاحنا أكرب، وهذا 

هو السبُب يف أننا نجمع املعلومات من مصادر متنوعة، مثل: حركة الهاتف مع العميل، 

واألسئلة عرب اإلنرتنت، والرسائل النصية، وحمالت الربيد.  وستُشكِّل هذه املعرفة املُعزَّزة 

لعمالئنا وقاعدة العمالء املحتملني َميْزًة إضافيًة يف سوقنا التنافسية».

نسخة واحدة من الحقيقة:

كانت Electrabel تســتخدم ِمنصات وأدوات متنوعًة ألغــراض إعداد التقارير.  وقد 

أدَّى ذلك أحيانًا إىل غموٍض يف األرقام املذكورة.  وقد واجهت املؤسســة أيًضا مشــكالٍت يف 

األداء يف معالجــة وحدات مســتودعات البيانات الكبرية.  تزيــل تحليالت SAS املرئية مع 

تقنية الذاكرة الغموض ومشكالت األداء.  يقول نوب:  «لدينا االستقاللية واملرونة لالستجابة 

للحاجــة إىل رؤيــة العمالء وتصوير البيانات داخليًّا.  وبعد كلِّ هــذا؛ يَُعدُّ اإلعداُد الرسيع 

هة عمليًا مثل املبيعات والتسويق». للتقارير أحد املتطلبات األساسية لإلدارات املوجَّ

العمل بشكٍل أكرث كفاءة، وبتكلفٍة أقل:

تســعى تحليــالُت SAS املرئية إىل تشــغيل عملية تحديث املعلومــات يف التقارير 

بصورٍة آلية.  فبداًل من إنشاء تقرير قديم يف وقت اكتامله؛ يتمُّ تحديث البيانات لجميع 

التقاريــر مرًة واحدًة يف األســبوع وإتاحتها عــىل لوحات املعلومــات.  ويف نرش الحل، 

اختارت Electrabel نهًجا تدريجيًا يبدأ بتقارير بسيطة وينتقل إىل تقارير أكرث تعقيًدا.  

وقد احتاج التقريُر األول بضعة أســابيع لبنائه، ثم جاءت بقية التقارير بشــكٍل أرسع.  

ن النجاحات ما ييل: وتتضمَّ

- تستغرق البياناُت التي استغرقت يومني للتحضري اآلن ساعتني فقط.

.B2B َمْسح رؤية بيانية لفواتري وتكوين الفواتري للعمالء -

- تقرير إدارة عبء العمل من ِقبل الِفرق التشغيلية.  مام ميكِّن املديرين من تقييم أعباء 

فريق العمل عىل أساس أسبوعي أو طويل األجل وميكِّنهم من إجراء تعديالت وفًقا لذلك.

يقول نوب:  «لقد قمنا بتحســني كفاءة أعاملنا بشــكٍل كبري، وميكننا تقديُم بيانات 
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عالية الجودة، وتقارير بشكٍل أكرث تكراًرا وبتكلفة أقّل بكثري.  وإذا كانت الرشكة بحاجٍة 

إىل تجميع البيانات من مصادر متعددة؛ فهذا أيًضا من السهولة مبكان.  كام ميكن إنشاُء 

تقارير مرئية، استناًدا إىل هذه البيانات، خالل بضعة أيام، أو حتى بضع ساعات».

ويضيف: «إنَّ الرشكة تُخطِّط ملواصلة توســيع رؤيتها يف الســلوك الرقمي لعمالئها، 

والجمع بني البيانات من تحليالت الويب والربيد اإللكرتوين والوسائل اإلعالمية للتواصل 

االجتامعــي مع البيانات مــن أنظمة النهاية الخلفية.  ويف النهاية؛ نحن نريُد اســتبدال 

جميــع التقارير التي تحتــاج إىل عمل مكثف بتحليالت SAS املرئية».  وكام يقول نوب 

مضيًفــا: إن مرونة تحليــالت SAS املرئية أمٌر بالغ األهمية إلدارته:  «وهذا ســيتيح لنا 

يات األخرى.  ونريد أيًضا أن نجعل هذه األداة متاحًة  ي للتَحدِّ املزيــَد من الوقت للتَصدِّ

عــىل أجهزتنا املحمولة.  وسيســمح ذلك ملديري الحســابات لدينا باســتخدام التقارير 

ة إلعداد  الحديثــة والثاقبــة والقابلة للتكيُّف عند زيارة العمالء.  كام يوجــد لدينا ِمنصَّ

التقارير املوجهة نحو املستقبل للقيام بكلِّ ما نحتاجه».

أسئلة للمناقشة:

1- ملاذا تعتقُد أن رشكات إمدادات الطاقة من بني املســتخدمني الرئيســيني ألدوات 

تصوير املعلومات؟

2- كيف استخدم Electrabel تصوير املعلومات للنسخة الواحدة من الحقيقة؟

3- مــا التحديات التي واجهوهــا؟  وماذا كان الحل املقرتح؟  ومــا النتائج التي تمَّ 

الحصوُل عليها؟

Source: SAS Customer Story, “Visual analytics helps energy supplier make 
better connections” at http://www.sas.com/en_us/cus-tomers/electrabel-be.
html )accessed July 2016(. Copyright © 2016 SAS Institute Inc., Cary, NC, 
USA. Reprinted with permission. All rights reserved.

ما الذي تبحث عنه في لوحة المعلومات:

عــىل الرغم من اختــالف أداء لوحات املعلومــات واألُطُر األخرى لتصويــر املعلومات؛ فإنها 

جميعها تشــرتُك يف بعض الخصائص الشــائعة للتصاميــم.  أوًال:  إنها جميًعــا مالمئة لنظام ذكاء 

األعامل األكرب أو نظام قياس األداء.  وهذا يعني أنَّ البنية األساسية الخاصة بهم جميًعا هي ذكاء 



الفصل الثاين

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري20٨

مة جيًدا  األعــامل أو بنيــة إدارة األداء يف النظام األكرب.  ثانًيا:  تتمتَّع كلُّ لوحات املعلومات املُصمَّ

:)Novell, 2009( وتصويرات املعلومات األخرى بالخصائص التالية

- جميعها تستخدم مكوِّنات برصية )مثل: الرسومات البيانية، وأرشطة األداء، وخطوط املؤرشات، 
واملقاييس، واألمتار، وإشارات املرور الضوئية(؛ لتسليط الضوء - يف ملحة واحدة - عىل البيانات 

واالستثناءات التي تتطلَّب اتخاذ إجراء.

- تَُعدُّ جميعها شفافًة للمستخِدم، وهذا يعني أنها تتطلَّب الَحدَّ األد� من التدريب وتكون سهلة 
االستخدام للغاية.

ٍد لألعامل. ع البيانات من مجموعٍة متنوعٍة من األنظمة إىل َعرْض واحٍد وموجٍز وُموحَّ - جميعها تجمِّ

- إنها جميًعا متكِّن من التمحيص أو االنتقال إىل مصادر البيانات األساســية أو التقارير؛ مام يوفر 
مزيداً من التفاصيل حول السياق األسايس النِّسبي والتقديري.

م جميعها عرًضا حيويًّا للعامل الحقيقي مع تحديث البيانات يف الوقت املناســب؛ مام يتيح  - تُقــدِّ
للُمستخِدم النهايئ مواكبة أحدث التغيريات يف النشاط التجاري.

ص - إن وجد - لتنفيذه ونرشه وصيانته. - تتطلَّب جميعها القليل من الرتميز املُخصَّ

أفضل الممارسات في تصميم لوحة المعلومات:

ــمة األكرث أهميًة لجزء  إن ترديد العقارات ملقولة «املوقع، املوقع، املوقع» تُظِهر بوضوح أن السِّ

ا بالنسبة إىل لوحات املعلومات فالرتديُد يكون  من امللكية العقارية هي املكان الذي تُوَجد فيه.  أمَّ

«البيانات، البيانات، البيانات».  فغالبًا ما تكون البيانات؛ هي أحد أهم األشياء التي يجُب أخذها يف 

االعتبــار عند تصميم لوحات املعلومات )Carotenuto, 2007(.  حتى إذا كان مظهُر لوحة القيادة 

ن رسوًما بيانية وجداول تمَّ إنشاؤها وفًقا ملعايري  يبدو احرتافيًّا، وممتعاً من الناحية الجاملية، ويتضمَّ

التصميــم املريئ املقبولة؛ فمن املهمِّ أيًضا أن تســأل عن البيانات:  هــل هي موثوقة؟  هل هي يف 

الوقت املناسب؟  هل هناك أيُّ بيانات مفقودة؟  هل هي ثابتٌة عرب جميع لوحات املعلومات؟  فيام 

.)Radha, 2008( ييل بعٌض من أفضل املامرسات القامئة عىل الخربة يف تصميم لوحة املعلومات

مؤشرات األداء الرئيسية مع معايير الصناعة:

يرغــب العديُد مــن العمالء يف وقٍت ما يف معرفة ما إذا كانت املقاييس التي يقيســونها هي 

املقاييــس الصحيحة التي يجُب مراقبتها.  ويف بعض األحيان؛ يكتشــف العمالُء أن املقاييس التي 
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يتتبعونها ليست هي املقاييس الالزم تتبُّعها.  إن إجراء تقييٍم للثغرات مع معايري الصناعة يجعلك 

تتوافق مع أفضل املامرسات يف املجال.  

لفُّ مقاييس لوحة المعلومات مع البيانات الوصفية السياقية:

يف كثريٍ من األحيان عندما يتمُّ تقديم تقريٍر أو لوحة معلومات/ بطاقة نتائج مرئية ملستخدمي 

الرشكات؛ تظلُّ هناك أسئلٌة بدون إجابة.  وفيام ييل بعض األمثلة عىل ذلك:

- ما مصدر هذه البيانات؟

- يف أثناء تنزيل مستودع البيانات، ما النسبة املئوية للبيانات التي تمَّ رفضها أو واجهت مشكالت 

جودة البيانات؟

م لوحة املعلومات معلومات «جديدة» أم معلومات «قدمية»؟ - هل تُقدِّ

- متى كانت آخر مرة تمَّ فيها تحديُث مستودع البيانات؟

- ومتى سيتمُّ تحديثه الحًقا؟

- هل كان من شأن أيِّ صفقة عالية القيمة تحريُف االتجاهات العامة املرفوضة كجزٍء من عملية التنزيل؟

التحقُّق من صحة تصميم لوحة المعلومات بواسطة أخصائي القابلية لالستخدام:

يف معظــم بيئاِت لوحــة املعلومات؛ يتمُّ تصميــُم لوحة املعلومات بواســطة أخصايئ أدوات 

دون األخــذ يف االعتبــار مببادئ قابلية االســتخدام.  وعىل الرغم من أن مســتودع البيانات يكون 

جيَد التصميم وقادراً عىل أن يُحقِّق أداًء جيًدا؛ فإنَّ العديَد من ُمســتخِدمي األنشــطة التجارية ال 

يستخدمون لوحة املعلومات؛ نظراً لعدم مواءمتها مع املستخدمني )وفقاً العتقادهم السائد(؛ مام 

يؤدي إىل سوء اتخاذ بنية أساسية وإىل مشكالت يف إدارة التغيري.  وميكن أن يؤدي التحقق املُسبَق 

من تصميم لوحة املعلومات بواسطة أخصايئ قابلية االستخدام إىل تخفيف هذه املخاطرة.

إعطاء أولويات وترتيب التنبيهات/ االستثناءات المتدفقة إلى لوحة المعلومات:

بســبب وجود أطنان من البيانات الخام؛ فمن األهمية مبكان وجوُد آلية لدفع االســتثناءات/ 

الســلوكيات املهمة بشكٍل استباقي إىل مســتهليك املعلومات.  ومن املمكن تقننُي قاعدة األعامل 

التي تضبط منط التنبيه محلَّ االهتامم.  كام ميِكن أن يتمَّ ترميزها يف برنامج، باستخدام اإلجراءات 

املُخزَّنــة يف قواعــد البيانات، والتي ميكنهــا الظهوُر من خالل جداول الحقائق واكتشــاف األمناط 
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التــي تحتاج إىل انتباه فوري.  وبهذه الطريقة، تعرث املعلومات عىل مســتخدم األعامل يف مقابل 

مستخدم األعامل الذي يتفحص جداول الحقائق لظهور األمناط الحرجة.

إثراء لوحة المعلومات بتعليقات مستخِدم األعمال:

عندمــا يتمُّ تقديُم نفس لوحة املعلومات إىل ِعدة مســتخدمني؛ فيمكن توفرُي مربع نص صغري 

ميكنه التقاط التعليقات من وجهة نظر أيِّ ُمستَخدٍم نهايئ.  وبهذا ميِكن غالبًا َوْضع عالمة عىل لوحة 

املعلومات لوضع املعلومات يف سياقها؛ مع إضافة وجهة النظر إىل KPIs املهيكلة التي يتمُّ تقدميها.

تقديم المعلومات في ثالثة مستويات مختلفة:

مُيِكن تقديم املعلومات يف ثالث طبقات حســب تقسيامت املعلومات:  مستوى لوحة املعلومات 

املرئية، ومستوى التقرير الثابت، ومستوى مكعب الخدمة الذاتية.  وعندما يتنقل املستخِدم يف لوحة 

KPIs؛ مام يعكــس انطباًعا حول ما يجري  املعلومــات، ميكن تقديم مجموعة بســيطة من 8 إىل 12

بشكٍل جيد وما هو غري جيد.

اختيار البنية المرئية الصحيحة باستخدام مبادئ تصميم لوحة المعلومات:

يف َعرْض املعلومات عىل لوحة املعلومات؛ يتمُّ تقديُم بعض املعلومات بشكٍل أفضل باستخدام 

رشيط الرسوم البيانية، وبعضها يكون أفضل مع املخططات البيانية للسالسل الزمنية، وعند َعرْض 

االرتباطــات، يكون مربع التبعرث هو األفضل.  ويف بعِض األحيان مجرد تقديم املعلومات كجداول 

بســيطة يكون أكرث فاعلية.  ومبجرد أن يتمَّ توثيُق مبادئ تصميم لوحة املعلومات بشكٍل رصيح، 

ميكن لجميع املطوِّرين الذين يعملون عىل الواجهة األمامية االلتزام بنفس املبادئ يف أثناء تقديم 

التقارير ولوحة املعلومات.

توفير التحليالت اإلرشادية:

يف منظمٍة منوذجية؛ ميِكن للمستخدمني من رجال األعامل أن يكونوا عىل مستويات مختلفة من 

النضج التحلييل.  كام ميِكن اســتخداُم إمكانية لوحة املعلومات لتوجيه مستخِدم األعامل «متوسط 

املستوى» إىل الوصول إىل نفس مسار التنقل الذي يسلكه مستخدُم األعامل املُحنَّك بطريقة تحليلية.
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أسئلة مراجعة على القسم 11-2:

1- ما هي لوحة املعلومات؟  وملاذا هي منترشة جداً؟

2- ما هي عناُرص الرسوم البيانية املُستَخَدمة عادًة يف لوحات املعلومات؟  وملاذا؟

3- اذكر مع الرشح الطبقات الثالث من املعلومات املصوَّرة عىل لوحات املعلومات.

4- ما هي الخصائص املشرتكة للوحات املعلومات وغريها من املعلومات املرئية؟

5- ما هي أفضل املامرسات يف تصميم لوحة القيادة؟

تلخيص ألهمِّ نقاط الفصل:

- أصبحت البياناُت واحدًة من أكرث األصول قيمًة ملنظامت اليوم.

- تَُعدُّ البيانات هي العنرص الرئييس أليِّ مبادرة ذكاء أعامل، وعلم البيانات، ومبادرة تحليالت األعامل.

- عىل الرَّغم من أن القيمة املقرتحة لها ال ميكن إنكارها، وللوفاء بوعودها، يجُب أن تلتزم البيانات 

ببعض املقاييس األساسية لالستخدام والجودة.

- تشرُي البيانات )املعطاة يف صورة مفردة( إىل مجموعٍة من الحقائق التي يتمُّ الحصوُل عليها عادًة 

كنتيجة للتجارب أو املشاهدات أو املعامالت أو الخربات.

- عند أعىل مستويات الغموض؛ مُيِكُن تصنيُف البيانات عىل أنها مهيكلٌة وغري مهيكلة.

- ال تكون البيانات يف شكلها األصيل/ الخام جاهزًة عادًة لتكون مفيدًة يف مهامِّ التحليالت.

- تَُعدُّ املعالجة املُسبَقة للبيانات مهمًة ُمملًَّة ومتطلبًة للوقت؛ ولكنها رضوريٌة يف تحليالت األعامل.

- يُعرَّف اإلحصاُء عىل أنه مجموعٌة من التقنيات الرياضية لتوصيف وتفسري البيانات.

ا وصفية أو استنتاجية. - مُيِكن تصنيف األساليب اإلحصائية عىل أنها إمَّ

- تَُعدُّ اإلحصائيات بشــكٍل عام واإلحصائيات الوصفية بشكٍل خاص جزًءا مهامًّ من تحليالت ذكاء 

األعامل وتحليالت األعامل.

- مُيِكن استخداُم طرق اإلحصاء الوصفي لقياس النزعة املركزية، أو التشتُّت، أو شكل مجموعة بيانات معينة.

- قد يكون االنحداُر، وخاصًة االنحدار الَخطِّي، هو أكرثُ تقنيات التحليالت شهرًة واستخداًما يف اإلحصاءات.

- يُنظَر لكلٍّ من االنحدار الخطي واالنحدار اللوجستي عىل أنهام النوعان الرئيسان من االنحدارات يف اإلحصاءات.

- يُعرَف االنحدار اللوجستي كخوارزمية تصنيف قامئة عىل االحتاملية.
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- تُعرَّف السلســلة الزمنية عىل أنها سلســلة من نقاط البيانات للمتغري، يتمُّ قياسها وتسجيلها يف 

دة. نقاط متتالية من الزمن متباعدة عىل فرتات زمنية ُموحَّ

- يَُعدُّ التقريُر أيَّ عملية تواصل من ُصنع اإلنســان تمَّ تحضريها بغرٍض معني؛ لتوصيل املعلومات 

بصيغة قابلة للتقديم أو العرض.

- يَُعدُّ تقريُر األعامل مستنداً مكتوباً يحتوي عىل معلومات تتَعلَّق بأمور األعامل.

- إنَّ مفاتيح أيِّ تقرير تجاري ناجٍح؛ هي: الوضوُح، واإليجاُز، واالكتامُل، والصحة.

- يَُعدُّ التصويُر املريئ للبيانات؛ هو استخداُم التمثيالت املرئية؛ الستكشاف البيانات وفهمها وتوصيلها.

 ،Charles J. Minard قد يكون املخطط البياين األبرز للمعلومات يف املايض؛ هو ذلك الذي طوَّره -

والذي صوَّر بيانيًّا الخسائر التي تكبَّدها جيش نابليون يف الحملة الروسية عام 1812م.

ن أنواُع الرســوم البيانية األساســية الرَّســم البياين الَخطِّي، ورشيط الرســم البياين، والرسم  - تتَضمَّ

البياين الدائري.

- غالبًا ما يتمُّ اشتقاق الرسوم البيانية املتخصصة من املخططات األساسية كحاالت استثنائية.

- إن تقنيات وأدوات عرض البيانات تجعل من مستخدمي تحليالت األعامل وأنظمة ذكاء األعامل 

أفضل مستهلكني للمعلومات.

- تُعرَّف التحليالت املرئية بأنها مزيٌج من التصوير والتحليالت التنبؤية.

- أدَّى ازديــاُد الطلــب عىل التحليالت البرصية إىل جانب حجم البيانات رسيع النمو إىل منوٍّ هائٍل 

يف استثامرات أنظمة التصوير ذات الكفاءة العالية.

- توفر لوحات املعلومات عروضاً مرئيًة ملعلومات مهمة يتمُّ َدْمُجها وترتيبها عىل شاشة واحدة؛ حتى 

ق فيها بسهولة واستكشافها بشكٍل أكرب. ميكن استيعاب تلك املعلومات يف ملحٍة واحدٍة والتعمُّ

مصطلحات أساسية:

بيانات النسبةاالنحدار الخطيتصوير البياناتالتحليالت جاهزة

االنحداراالنحدار اللوجيستيمعطياتالوسط الحسايب

box-and-whiskers plotالتقريرمتوسط االنحراف املطلقاإلحصائيات الوصفية

box plotمربع التبعرثالوسيطتخفيض األبعاد
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بيانات النسبةاالنحدار الخطيتصوير البياناتالتحليالت جاهزة

االنحرافاملنوالالتشتُّتالرسم البياين الفقاعي

االنحراف املعياريبيانات اسميةعايل األداءتقرير األعامل

اإلحصاءتحليالت عىل اإلنرتنتالحوسبةبيانات فئوية

د القصيصاملعالجة )OLAP(املدرَّج التكرارياملركزية الرسَّ

بيانات مهيكلةبيانات ترتيبيةاإلحصاء االستنتاجياالرتباط

التنبؤ بالسالسل الزمنيةاملربعات الصغرى العاديةاألداء الرئييسلوحات املعلومات

بيانات غري مهيكلة)OLS(مؤرش )KPI(املعالجة املسبقة للبيانات

اختيار املتغريالرسم البياين الدائرياملعرفةجودة البيانات

بيعالتفرطحأمن البيانات التباينالرُّ

التحليالت املرئيةالنطاقالتعلُّمتصنيف البيانات

أسئلة للمناقشة:

1- كيف تَِصف أهمية البيانات يف التحليالت؟  هل ميكننا التفكرُي يف التحليالت بدون بيانات؟  ارشح.

2- بالنظر إىل التعريف الجديد والواسع لتحليالت األعامل؛ ما هي املدخالت واملخرجات الرئيسية 

الستمرارية التحليالت؟

3- من أين تأيت بيانات تحليالت النشاط التجاري؟  وما هي مصادُر وطبيعة تلك البيانات الواردة؟

4- ما هي املقاييس األكرث استخداًما يف البيانات الجاهزة للتحليالت؟

5- ما هي الفئات الرئيسة للبيانات؟  وما هي أنواُع البيانات التي ميكن استخدامها يف ذكاء األعامل والتحليالت؟

6- هل مُيِكننا اســتخداُم نفس متثيل البيانات لجميع مناذج التحليالت )مبعنى: هل تتطلَّب مناذج 

التحليالت املختلفة مخططًا مختلًفا لتمثيل البيانات(؟  وملاذا؟  أو ملاذا ال؟

7- ملاذا ال تكون البيانات األصلية/ األوَّلية قابلًة لالستخدام بسهولة بواسطة مهامِّ التحليالت؟

8- ما هي الخطوات الرئيسة ملعالجة البيانات؟  اذكر مع الرشح أهميتها يف التحليالت.
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9- ماذا يعني تنظيف/ فرك البيانات؟  وما هي األنشطة التي يتمُّ أداؤها يف هذه املرحلة؟

10- مُيِكــن تطبيق تخفيض البيانات عىل الصفوف )أخذ العينات( و/ أو األعمدة )اختيار متغري(.  

أيُّهام أكرث تحديًّا؟  ارشح.

11- مــا هي العالقة بني اإلحصائيات وتحليــالت األعامل )مع األخذ يف االعتبار مكانة اإلحصاءات 

من تصنيف تحليل األعامل(؟

12- ما هي االختالفات الرئيسة بني اإلحصاء الوصفي واالستقرايئ؟

13- ما هو a box-and-whiskers plot؟  وما هي أنواع املعلومات اإلحصائية التي متثلها؟

14- ما هي خصائُص الشكل األكرث شيوًعا لوصف توزيع البيانات؟

15- اذكر مقاييس النَّزعة املركزية لإلحصاءات الوصفية، مع تعريف موجز لكلِّ مقياس.

16- ما هي أوجه الشبه واالختالف بني االنحدار واالرتباط؟

17- اذكر مع الرشح الخطوات الرئيسة ملتابعة التطوُّر يف منوذج االنحدار الخطي.

18- مــا هي أكرث االفرتاضات الواضحة شــيوًعا لالنحدار الخطي؟  وما الذي يلزم لنامذج االنحدار 

يف مقابل هذه االفرتاضات؟

19- ما هي أوجه الشبه واالختالف بني االنحدار الخطي واالنحدار اللوجستي؟

السل الزمنية؟  وما هي تقنيات التنبؤ الرئيسية لبيانات السالسل الزمنية؟ 20- ما هي السَّ

21- ما هو تقريُر العمل؟  وملاذا يتمُّ االحتياُج إليه؟

22- ما هي أفضل املامرسات يف إعداد تقارير األعامل؟  وكيف ميكننا َجْعل تقاريرنا تتميَّز عن غريها؟

23- ارشح عملية دورة اإلدارة مع التعليق عىل دور تقارير األعامل.

24- اذكر مع الرشح الفئات الرئيسية الثالثة لتقارير األعامل.

25- ملــاذا أصبــح تصويُر املعلومات محوريًّا يف تحليالت ذكاء األعــامل وتحليالت األعامل؟  وهل 

هناك فرٌق بني تصوير املعلومات والتحليالت املرئية؟

26- ما هي األنواع الرئيسة من الرسوم/ املخططات البيانية؟  وملاذا يوجد الكثري منها؟

27- كيف ميكنك تحديُد الرسم البياين املناسب لكلِّ مهمة؟  ارشح وبَرِّر إجابتك.

28- ما هو الفرق بني تصوير املعلومات والتحليالت املرئية؟

29- ملاذا يجُب أن يكون الرسد القصيص جزًءا من إعدادك للتقارير وتصويرك للبيانات؟
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30- ما هي لوحات املعلومات؟  وماذا تعرض؟

31- ما هي أفضل املامرسات يف تصميم لوحات املعلومات الغنية باملعلومات؟

32- هل تعتقُد أن لوحات املعلومات/ األداء موجودة لتبقى؟  أم هي عىل وشك التقادم؟  وبرأيك 

ماذا ســتكون املوجة الكبــرية التالية يف ذكاء األعامل وتحليالت األعــامل؛ من حيث تصوير 

البيانات/ املعلومات؟

تمارين

 جامعة تيراداتا وغيرها من التمارين اليدوية األخرى

1- قم بتنزيل بيانات «سلوك التصويت» ووصف البيانات املخترص من موقع الكتاب عىل اإلنرتنت.  

هذه مجموعــة بيانات تمَّ تجميعها يدويًّا من املقاطعــات يف جميع أنحاء الواليات املتحدة.  

تتمُّ معالجة البيانات جزئيًّا، أْي: يتمُّ إنشاء بعض املتغريات املشتقة.  وتتمثل مهمتك يف إجراء 

معالجة مسبقة للبيانات من خالل تحديد الخطأ والشذوذ، واقرتاح اإلصالحات والحلول.  ويف 

النهاية؛ يجب أن يكون لديك إصداٌر جاهٌز للتحليالت لهذه البيانات.  ومبجرد اكتامل املعالجة 

املســبقة، اســحب هذه البيانات إىل Tableau )أو إىل أداة برمجية أخرى لتصوير البيانات(؛ 

الســتخراج معلومات مرئية مفيدة منها.  وللقيام بذلك؛ قم بَوْضع األســئلة والفرضيات ذات 

لة )ابتكر ثالثًة منها عىل األقل(، وقم بإنشــاء تصويرات مالمئة تتعامل مع تلك األسئلة لــ  الصِّ

«اختبارات» تلك الفرضيات.

2- قــم بتنزيل Tableau )من عــىل tableau.com، باتباع اإلرشــادات األكادميية لتنزيل الربامج 

Visualization_MFG_Sample املجانية من عىل موقعها(.  باســتخدام مجموعة البيانات

)املتاحة عىل ملف Excel عىل موقع هذا الكتاب(، أجب عن األسئلة التالية:

1- مــا هي العالقة بــني إجاميل إيرادات شــباك التذاكر واملعلامت األخــرى املتعلِّقة بالفيلم 

الواردة يف مجموعة البيانات؟

2- كيف تختلف هذه العالقة عرب ســنوات مختلفة؟  إعداد تقرير مكتوب ذي مظهر احرتايف 

يتمُّ تحسينه باستخدام لقطات من نتائجك الرسومية.

3- انتقــل إىل teradatauniversitynetwork.com.  ابحث عن مقالــة تتناول طبيعة البيانات، 

وإدارة البيانــات، و/ أو تقنــني البيانات من حيث ِصلتها بــذكاء األعامل والتحليالت، ثم حلِّل 

محتوى املقالة بشكٍل نقدي.
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د مجموعًة  )archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html(، وَحدِّ UCI 4- انتقل إىل مستودع بيانات

Microso� كبريًة من البيانات تحتوي عىل كلٍّ من الِقيم الرقمية والِقيم االسمية.  باستخدام

Excel أو أّي برنامج إحصايئ آخر:

1- قم بحساب وتفسري مقاييس النَّزعة املركزية لكلِّ متغري.

2- قم بحساب وتفسري مقاييس التشتُّت/ االنتشار لكلِّ متغري.

د  )archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html(، وَحــدِّ UCI 5- انتقــل إىل مســتودع بيانــات

مجموعتــني مــن البيانات، إحداهــام لــ التقدير/ االنحــدار واألخرى للتصنيف.  باســتخدام 

Microso� Excel أو أّي برنامج إحصايئ آخر:

1- قم بتطوير وتفسري منوذج انحدار خطِّي.

2- قم بتطوير وتفسري منوذج انحدار لوجستي.

6- انتقل إىل موقع KDnuggest.com، وتعرَّف عىل مجموعة موارد التحليالت املتاحة عىل هذه 

ا للمقابلة يتناول طبيعة البيانات، و/ أو إدارة  د مقالًة أو ورقًة بيضــاء، أو نصًّ البوابــة.  ثم َحدِّ

البيانــات، و/ أو تقنــني البيانات؛ من حيث ِصلتها بذكاء األعــامل وتحليالت األعامل، ثم حلِّل 

محتوى املقالة بشكٍل نقدي.

7- انتقل إىل ُمدوَّنة ستيفن فيو، [)�e Perceptual Edge” )perceptualedge.com‘‘].  انتقل 

د قســم  إىل قســم ”أمثلة“.  اقرأ بعًضا من هذه األمثلة.  اذهب اآلن إىل dundas.com، َحدِّ

”Gallery“ يف املوقع.  بعد ذلك، انقر عىل ”Digital Dashboard“.  ســيعرض لك مجموعًة 

متنوعــًة مــن العروض التوضيحية املختلفــة للوحة املعلومات.  قم بتشــغيل اثنني من هذه 

العروض التوضيحية.

1- مــا هي أنواع املعلومــات واملقاييس التي تظهر يف العروض التوضيحيــة؟  وما هي أنواع 

اإلجراءات التي ميكنك اتخاذها؟

2- باستخدام بعض املفاهيم األساسية من نقد Few، قُْم بوصف بعض نقاط التصميم الجيدة 

ونقاط التصميم السيئة للعروض التوضيحية.

8- قم بتنزيل أداة لتصوير املعلومات، مثل Tableau أو QlikView أو Spot�re.  إذا مل يكن لدى 

مدرستك اتفاقية تعليمية مع هذه الرشكات؛ فستكون النسخة التجريبية كافية لهذا التمرين.  

اســتخدم بياناتــك الخاصة )إذا كان لديك أيٌّ منها( أو اســتخدم إحــدى مجموعات البيانات 

التــي تأيت مــع األداة )وعادًة ما تحتوي عىل مجموعِة بيانــات واحدة أو أكرث ألغراض العرض 
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التوضيحــي(.  قم بدراســة البيانات، وافرتض مشــكلتني من ابتكارك من مشــكالت األعامل، 

واستخدم التصوير البياين للبيانات لتحليل وعرض هاتني املشكلتني، ثم اقرتح حاًل محتماًل لهام.

9- انتقل إىل: teradatauniversitynetwork.com.  ابحث عن ”مرشوع برنامج Tableau“.  اقرأ 

، ثم أجب عن األسئلة. ذ املهامَّ الوصف، نفِّ

10- انتقــل إىل: teradatauniversitynetwork.com.  ابحث عن مهــامِّ تحليالت SAS املرئية.  

باســتخدام املعلومات واإلرشــادات من نوع خطــوة بخطوة املتوفرة يف املهمــة؛ قم بتنفيذ 

التحليــل عــىل أداة SAS Visual Analytics )وهو نظاٌم يدعم الويب وال يتطلب أيَّ تثبيٍت 

محيل(.  أجب عن األسئلة املطروحة يف املهمة.

11- ابحــث عــن مقالتني عىل األقل )إحداهــام مقاٌل صحفي واآلخر ورقــٌة بيضاء( تتحدثان عن 

َرسْد القصص، وخصوًصا يف سياق التحليالت )أْي: رسد القصص القائم عىل البيانات(.  اقرأ كاًل 

من املقالة والورقة ثم قُْم بتحليلهام بشــكٍل نقدي، واكتب تقريرًا يعكُس فهمك وآراءك حول 

أهمية الرسد القصيص يف ذكاء األعامل وتحليالت األعامل.

12- انتقــل إىل Data.gov - وهــي بوابة بيانات ترعاها حكومة الواليات املتحدة - والتي تحتوي 

ا من مجموعات البيانات حول مجموعة متنوعة من املوضوعات التي ترتاوح  عىل عدٍد كبريٍ جدًّ

من الرعاية الصحية إىل التعليم، واملناخ والســالمة العامة.  اخرت موضوًعا يشــغل بالك كثريًا.  

م عىل املوقع.  استكشــف  انتقــل من خالل املعلومات الخاصــة بهذا املوضوع والرشح املقدَّ

إمكانيات تنزيل البيانات، واستخدم أداتك املفضلة للتصوير البياين للبيانات إلنشاء معلومات 

ومقاطع مرئية ذات معًنى خاص بك.

مهامُّ فريق ومشروعات لعب األدوار:

لة والوصول إليها والحصول عليها ومعالجتها،  1- يبدأ التحليل بالبيانات.  إن تحديد البيانات ذات الصِّ

هي أهمُّ املهامِّ يف أيِّ دراســة تحليلية.  بصفتك فريًقــا، يتمُّ تكليفك بالبحث عن بيانات واقعية 

كبرية مبا يكفي )إما من مؤسستك الخاصة، وهذا هو الخيار األفضل، أو من اإلنرتنت والتي ميِكن 

أن تبدأ ببحٍث بســيٍط، أو من روابط البيانات املنشــورة عىل KDnuggets.com(، والتي لديها 

عــرشات اآلالف مــن الصفوف وأكرث من 20 متغــريًا لتتناول وتوثق املرشوع الشــامل للمعالجة 

د الشذوذات والتناقضات باستخدام طرق ومقاييس  املسبقة للبيانات.  يف معالجتك للبيانات؛ َحدِّ

اإلحصــاء الوصفي، واجعــل تحليالت البيانات جاهــزًة.  قم بإعداد قامئة مــع التربير لخطوات 

معالجتك املسبقة وقراراتك يف تقرير شامل.
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)dundas.com, idashboards.com, enterprise-dashboard.com( 2- انتقــل إىل موقع ويــب

واملزوَّد مبعلومات لوحة املعلومات املعروفة جيًدا؛ إذ توفِّر هذه املواقع عدًدا من األمثلة عىل 

لوحــات التحكُّم التنفيذيــة.  وبصفتك فريقاً، اخرت صناعًة معينًة )مثــل: الرعاية الصحية، أو 

د موقع بعــٍض من األمثلة للوحات معلومات  الخدمــات املرصفية، أو الخطوط الجوية(.  َحدِّ

هــذه الصناعــة.  قم بَوْصف أنــواع املقاييس املوجودة يف لوحات املعلومــات.  ما هي أنواع 

شاشــات العرض التي يتمُّ اســتخدامها لتوفري املعلومات؟  وباســتخدام ما تعرفه عن تصميم 

لوحة املعلومات، قم بتوفري منوذج مبديئ لورقة لوحة معلومات لهذه املعلومات.

3- انتقــل إىل teradatauniversitynetwork.com.  ومن هناك؛ انتقل إىل مصادر بيانات جامعة 

أركنســاس.  اخرت واحدة من مجموعات البيانات الكبرية، وقم بتنزيل عدٍد كبريٍ من الســجالت 

)قــد يتطلَّب ذلك منك كتابة عبارة SQL التي تقوم بإنشــاء املتغــريات التي تريد تضمينها يف 

مجموعة البيانات(.  اطرح 10 أســئلة عىل األقل ميكن معالجتها باستخدام تصوير املعلومات.  

لة لتصوير البيانات )ولتكن Tableau(، حلل البيانات ثم قم بإعداد  ثم باستخدام أداتك املفضَّ

ل يتضمن لقطات شاشة وصور مرئية أخرى. تقرير ُمفصَّ
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الفصل الثالث

التحليالت الوصفية (2)
 ذكاء األعمال ومستودعات البيانات

أهداف التعلُّم:

- فهم التعريفات واملفاهيم األساسية ملستودعات البيانات.

- فهم فنيات مستودعات البيانات.

- َوْصف العمليات املُستَخَدمة يف تطوير وإدارة مستودعات البيانات.

ح عمليات مستودعات البيانات. - َرشْ

ح دور مستودعات البيانات يف َدْعم القرار. - َرشْ

.)ETL( ح تكامل البيانات، وعمليات االستخراج، والتحويل والتنزيل - َرشْ

.)BPM( فَْهم جوهر إدارة أداء األعامل -

- تعلُّم بطاقة األداء املتوازن وستة سيجام كُنظُم قياس األداء.

م هذا الفصل  لقــد كان مفهوُم مســتودعات البيانات موجــوًدا منذ أواخر الثامنينيــات.  يُقدِّ

ى مســتودع البيانات، والذي يُستَخَدم أساًسا لدعم  األســاَس لنوٍع مهمٍّ من قواعد البيانات، يُســمَّ

القرار ويوفر األســاس املعلومايت لتحسني القدرات التحليلية.  وسنناقش مفاهيم تخزين البيانات 

وما يرتبط بذلك، وكذلك إدارة أداء األعمال يف األقسام التالية.

٣-1 مقال افتتاحي: استهداف االحتيال الضريبي مع ذكاء األعمال، ومستودعات البيانات:

يتَعنيَّ عــىل الحكومات أن تعمل بجدٍّ ملنع التهرُّب الرضيبي، والذي يؤدي إىل تناقص ملحوظ 

يف عائداتهــا.  ففــي عام 2013م؛ نجحــت إدارة العائدات الداخليــة )IRS( يف إجهاض محاوالت 

مــن مجهولني، كانت تســتهدف خداع الحكومة الفيدرالية يف مبلــغ 24 ,2 مليار دوالر من مبالغ 

الرضائــب.  ومع ذلك، ويف نفس العام، خرست مصلحة الرضائب األمريكية مبلغ 5 ,8 مليار دوالر 

عىل مطالبات تمَّ إدراُجها يف وقٍت الحٍق تحت بند التهرُّب الرضيبي.
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كام تخرس الواليات األمريكية أيًضا الكثري من األموال عندما يســتخدم املحتالون أرقام الضامن 

االجتامعي املرسوقة، ومناذج W-2، وغريها من املعلومات الشخصية لتقديم مطالبات مزيفة.  وقد 

زاد هذا النوع من الجرائم يف السنوات األخرية مبعدٍل يُنذر بالخطر.  يقول بيرت فرانشوت، املراقب 

املايل بوالية ماريالند:  «لقد ســمع كلُّ األمريكيني تقريبًا عن رسقة الهوية؛ لكن القليل منهم فقط 

كان عىل درايٍة بهذه الزيادة الهائلة يف تزوير العائدات الرضيبية.  إن هذه املشــكلة املزعجة تؤثر 

عىل كلِّ دول العامل.  وهذا ما يُعرَف - حرفيًّا - بالسطو املمنهج عىل أموال دافعي الرضائب».

يف والية ماريالند؛ كان األشخاص املتهمون بتزييف مطالبات االسرتداد أعضاًء يف فريق الكشف 

عن العائد املشــكوك فيــه )QRDT(.  ومثل نظرائهم يف العديد من الواليات األخرى، يســتخدم 

هؤالء الخرباء الربمجيات؛ لتحديد العوائد املشبوهة.  ثم يقومون بعد ذلك بالتحقيق يف العائدات 

لتسليط الضوء بدقة عىل االحتيايل منها.

ي: التَحدِّ

يف املايض؛ كانت والية ماريالند تستخدم مقاييَس لفحص اإلقرارات الرضيبية واحًدا تلو اآلخر.  

دة - مثل: نســبة معينة من األجور املكتسبة إىل األجور املحتجزة  فإذا اتََّســم العائُد بصفات ُمحدَّ

- قامــت الربمجيات بتعليِق ذلــك العائد لحني التحقيق فيه.  ثم قــام أعضاء QRDT بالنظر يف 

مة من  كلِّ العائدات املعلقــة؛ وذلك عن طريق مقارنة األجر واملعلومات املحجوبة باألرقام املقدَّ

منوذج W-2 الذي تمَّ استالمه من ِقبل صاحب العمل.  كانت العملية كثيفة العاملة وغري فعالة.  

ومن أصل ما يقرب من 2 ,8 مليون عائد رضيبي كانت تحصل عليه مرييالند كلَّ عام، قام أعضاء 

فريــق QRDT بتعليق حوايل 110000 منها.  ولكن تبَنيَّ أن معظم تلك العائدات كانت عائدات 

مرشوعة.  يقول آندي شــاوفيل، مدير مكتب تقديرات اإليرادات ملراقبة حسابات والية ماريالند:  

«لقد تبَنيَّ لنا أن 10٪ فقط من املموِّلني كانوا مخادعني».

يف ســنٍة منوذجيــة؛ أنقذت تلك العمليــة والية ماريالند من ســداد ما بــني 5 إىل 10 ماليني 

دوالر كمطالبات اســرتداد مزيفة.  وعىل الرغم من نجاح ذلك؛ فإنها تَُعدُّ مجرد حلٍّ متواضع، مع 

األخــذ بعني االعتبار املوارد املرتبطة بالعملية وإزعاج دافعي الرضائب املخلصني الذين تمَّ تحديد 

عوائدهم للتحقيق.  يقول شاوفيل:  «كان التفكري يف أننا كنا نعلق ما بني 90000 و100000 عملية 

اســرتداد للرضائــب أمرًا صعبًا.  لقد أردنــا الحصول عىل هذه املبالغ املســرتدَّة لدافعي الرضائب 

بشكٍل أرسع؛ إذ يعتمد الكثرُي من الناس عىل هذا املال كجزٍء من دخلهم».
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الحل:

احتاجــت ماريالند إىل عملية أكرث فعالية.  كام احتاجت إىل إســرتاتيجيات جديدة الســتمرار 

السيطرة عىل املحتالني.  يقول شاوفيل:  «كانت جميع الواليات، وكذلك مصلحة الرضائب الداخلية 

IRS، يستخدمون جميًعا نفس املقاييس التي كنا نستخدمها، وال أعتقد أنه كان من الصعب عىل 

املجرمني معرفة اإلجراءات االحرتازية التي نتبعها».  ولُحْســن الحظ؛ حصلت ماريالند مؤخرًا عىل 

ســالٍح جديٍد قــويٍّ ضد التهرُّب الرضيبي.  يف عام 2010م، عمل مراقــب الخزينة يف ماريالند مع 

م لدعم مجموعة  رشكــة Teradata of Dayton، بوالية أوهايو، لتنفيذ مســتودع بيانــات ُمصمَّ

متنوعة من مبادرات االمتثال.

وبينام كان املسؤولون يناقشون املبادرات التي يجب إطالقها؛ طفت فكرٌة واحدٌة عىل السطح.  

تقــول شــارون بوناردي، نائبة مراقب واليــة ماريالند:  «لقد قرَّرنا أننا يجــُب أن نعطي األولوية 

لجهودنا الرامية إىل تعقب االحتيال يف اسرتداد األموال».  لذا بدأت الوالية العمل مع ترياداتا ومع 

رشكة ASR Analytics يف بوتوماك بوالية ماريالند؛ لتطوير عملية أفضل لعزل اإلقرارات الرضيبية 

.)TempleWest, 2013( االحتيالية

يقول شاوفيل: «كانت الخطوة األوىل؛ هي تحليل بياناتنا وتعلُّم ما ميكن تعلُّمه عن االحتيال».  

ومن بني االكتشافات األخرى؛ أظهر التحليُل أنه عندما يتم تعليق عائدات متعددة - حتى ألسباب 

مختلفة متاًما - فإنها غالبًا ما تكون لها سامت مشرتكة.  قامت الوالية ببناء قاعدة بيانات للسامت 

التي متيِّز الخصائص االحتيالية للعائدات، وكذلك للسامت التي يتميَّز بها الرشفاء.  يقول شاوفيل:  

«لقــد عملنا مع ASR لوضع هذه املعلومات مًعا وتطويــر االنحدارات الخطية، وبداًل من النظر 

إىل املقاييــس املنفردة بذاتها؛ رشعنــا يف تطبيق فكرة الجمع بني العديد من هذه املقاييس مًعا».  

وكانت النتيجة صورًة أكرث دقة من حيث درجات االختالف للعائد االحتيايل املعتاد.

د النظــام الجديد مجموعات  وبــداًل من تعاقب العائــدات الضعيفة واحًدا تلــو اآلخر؛ يُحدِّ

العائدات التي تبدو مشــبوهًة ألسباب مامثلة.  تجعل هذه اإلسرتاتيجية عملية التحقيقات تسرُي 

د نظام التحليالت أيًضا درجــًة لكلِّ عائد؛ وذلك بنــاًء عىل مدى احتاملية  بشــكٍل أرسع.  ويُحــدِّ

كونه احتياليًّا.  ثم ينتج بعد ذلك قامئة ذات أولوية لتوجيه َســرْي عمل QRDT.  يقول شــاوفيل:  

«نحن نعمل أواًل عىل العائدات التي من األرجح أال تكون احتيالية؛ ولذا ميكننا إخراجها من قامئة 

االنتظار».  ثم تعود العائدات األكرث شبهًة للمراجعة مرًة أخرى.
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النتائج:

يقــول بوناردي:  «بفضل مناذج التحليالت هذه؛ ميكننا تقليُل الِقيَم املوجبة الخاطئة، حتى ال 

موا إقراراتهم الرضيبية بدقة إىل الوالية».  ومبجرد أن  نثقــل عىل كاهل دافعي الرضائب الذين قدَّ

يزيــَل املحققون عائداتهم من قامئة االنتظار؛ يصبح بإمكان دافعي الرضائب اســرتداد مطالباتهم 

لَت منهم بالخطأ. التي ُحصِّ

وبفضــل التقنية الجديدة؛ تتوقــع QRDT تعليق ما يرتاوح من 40000 إىل 50000 فقط من 

العائدات الرضيبية، مقارنًة بـ 110000 يف الســنوات املاضية.  يقول شاوفيل:  «من بني كل هؤالء 

ــًنا  الذين عملنا معهم حتى اآلن؛ نحصل عىل نســبة دقة تصل إىل 65٪ تقريبًا».  ويَُعدُّ ذلك تحسُّ

رائًعا مقارنًة مبعدل النجاح التاريخي البالغ 10٪ فقط.  ويقول فرانشوت، املراقب املايل ملاريالند:  

«مبجــرد أن يتــمَّ تحديُد العائــدات التي قد تكــون احتياليًة، ميكن لفريق الخــرباء املمتحنني أن 

ــن  يراجعهــا بعناية، يف وقٍت واحد؛ إلزالة تلك العائدات التي تثبت عدم رشعيتها.  وبذلك تتحسَّ

تها بشكٍل أفضل طوال الوقت». العملية برُمَّ

مة فريق QRDT عىل اســرتداد  ويف أواخر مارس من نفس العام؛ ســاعدت التحليالت املتقدِّ

حوايل 10 مليون دوالر يف موسم اإليداع الحايل.  يقول شاوفيل:  «يف ظل النظام القديم، كان هذا 

الرقــم يبلــغ حوايل 3 ماليني دوالر يف هذه املرحلة».  وال يقتــرص دور التقنية الجديدة فقط عىل 

تيسري عمل QRDT بشكٍل أرسع وأكرث كفاءة؛ ولكنها أيًضا تساعد الفريق عىل التعامل مع عبء 

العمــل األكرث تعقيًدا.  وعندما زاد املتهربــون من الرضائب من جهودهم، لجأ فريق QRDT إىل 

نرَْش إسرتاتيجيات جديدة ضدهم.  فعىل سبيل املثال، يف عام 2015م تلقَّى الفريق حوايل 10000

إخطــار مــن دافعي الرضائب الذين متَّت رسقة هوياتهم.  يقول شــاوفيل:  «إًذا لدينا َســرْي عمل 

جديــد:  وهو البحث عــن أرقام الضامن االجتامعي الخاصة بهم ومحاولة العثور عىل أيِّ حوادث 

تزوير قد تكون اُرتكِبَت معهم، ويَُعدُّ هذا مستًوى جديًدا من الجهود التي تُكِّملها هذه املجموعة 

اآلن بدون موارد إضافية».

W-2 وللمحافظة عىل ُمخططات رضيبية أكرث تطوراً، ال يقوم املحققون اآلن بفحص استامرات

الحالية فحســب؛ بل يقومون أيًضا مبقارنتها باستامرات نفس املمولني من السنوات السابقة؛ بحثًا 

عن التناقضات.  ويضيف شاوفيل:  «أصبحت التحقيقات أكرث تعقيًدا واستغراقًا لوقٍت أطول، وإذا 

مل تتم مراجعة تلك اإلجراءات بعناية؛ فستالحقنا بال شك بعض املشكالت الحقيقية».
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أسئلة على المقالة االفتتاحية:

1- ملــاذا من املهمِّ ملصلحــة الرضائب األمريكية ولحكومات الواليات األمريكية اســتخدام أدوات 

مستودعات البيانات، وأدوات ذكاء األعامل يف إدارة الدخل القومي؟

يات التي تواجه والية ماريالند فيام يتعلَّق بالتهرب الرضيبي؟ 2- ما هي التَحدِّ

3- ما هو الحلُّ الذي اعتمدوه؟  وهل توافق عىل طريقتهم؟  وملاذا؟

4- ما هي النتائج التي حصلوا عليها؟  وهل نجح االستثامر يف )ذكاء األعامل( ومستودعات البيانات؟

يات األخرى التي تعتقد أن تواجهها الحكومات الفيدرالية وحكومات  5- ما هي املشكالت والتَحدِّ

الواليات، والتي ميكن أن تستفيد من ذكاء األعامل ومستودعات البيانات؟

ماذا يمكننا أن نتعلَّم من هذه المقالة االفتتاحية القصيرة؟

ح املقالة االفتتاحية قيمة ذكاء األعامل، وأنظمة دعم القرار، ومســتودعات البيانات يف  تُوضِّ

إدارة اإليرادات الحكومية.  مع تنفيذ مســتودع البيانــات الخاصة بهم، متكَّنت والية مرييالند 

من االســتفادة من أصــول البيانات الخاصة بها؛ التخاذ قرارات أكرث دقة ويف الوقت املناســب 

حول تحديد اإلقرارات الرضيبية االحتيالية.  وبتنفيذهم لفكرة مستودع البيانات، متكََّنت والية 

ماريالند من االستفادة من أصول البيانات الخاصة بها بشأن اتخاذ قرارات أكرث دقة ويف الوقت 

املناســب؛ وذلك فيام يتعلق بتحديد اإلقرارات الرضيبيــة االحتيالية.  وقد أتاح َدْمج ومعالجة 

مجموعة واســعة من مصادر البيانات داخل مســتودع بيانات موحــد لوالية ماريالند، تحديد 

إشــارات/ قواعد/ ســامت االحتيال الرضيبي من الحقائق التاريخية بصورة أو توماتيكية بداًل 

مــن االعتامد فقط عىل الطــرق التقليدية؛ إذ تمَّ تطبيق قواعــد التصفية القامئة عىل الحدس.  

ل القيم  وباســتخدام مستودعات البيانات وذكاء األعامل، متكََّنت والية ماريالند من تقليل ُمعدَّ

املوجبة الخطأ بشــكٍل ملحوظ )وبذلك تمَّ تخفيُف العبء الرضيبي عىل املمولني( كام متكََّنت 

من تحســني معدل دقة التنبؤ من 10٪ إىل 65٪ )أي أكرث من ســتة أضعاف التحســن يف دقة 

تحديــد اإلقرارات الرضيبية االحتياليــة(.  ويَُعدُّ الدرس الرئيس هنا هو أن مســتودع البيانات 

ــن  ذ بشــكٍل صحيــح مع أدوات وتقنيات ذكاء األعامل ميكن أن يؤدي إىل تحسُّ م واملنفَّ املصمَّ

معنوي )ســواء عىل مســتوى الدقة أو التوقيت(؛ مام يؤدي إىل فوائد )مالية أو غري مالية( أليِّ 

منظمة، مبا يف ذلك حكومات الواليات مثل ماريالند.
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٣-2 ذكاء األعمال ومستودعات البيانات:

لقــد كان ذكاُء األعــامل، كمصطلــح لَوْصــف عمليــة اتخــاذ القــرار اإلداري القائــم عــىل 

الحقائق/ الدليــل، موجــوًدا منذ أكرث من 20 عاًمــا.  ومع ظهور تحليالت األعــامل ككلمة رنَّانة 

جديدة لوصف نفس الظاهرة اإلدارية إىل َحدٍّ كبري؛ فقد انخفضت شعبية مصطلح ذكاء األعامل.  

وعــىل عكس كونه مصطلحاً شــامالً، يُســتَخَدم ذكاء األعامل يف الوقت الحــارض لوصف املراحل 

املبكرة لتحليالت األعامل )أْي: التحليالت الوصفية(.

ــطة منه يف الفصــل األول لوصف  ح نســخٍة ُمبسَّ ــح الشــكل 3-1 )والذي تمَّ َعرْض وَرشْ يُوضِّ

تصنيف تحليالت األعامل( العالقة بني ذكاء األعامل وتحليالت األعامل من منظور مفاهيمي.  وكام 

ح هنا؛ فإن ذكاء األعامل هو جزٌء تحلييلٌّ وصفيٌّ من سلسلة تحليالت األعامل؛ إذ يؤدي  هو ُموضَّ

نضجها إىل تحليالت متقدمة - وهي مزيٌج من التحليالت التنبؤية واإللزامية.

تَُعــدُّ التحليــالت الوصفيــة )أْي: ذكاء األعامل( مســتًوى مبدئيًّا للدخــول يف تصنيف تحليل 

األعامل.  وغالبًا ما يُطلَق عليها اســم إعداد تقارير النشــاط التجاري؛ بســبب حقيقة أن معظم 

أنشــطة التحليالت يف هذا املستوى تتعامل مع إنشــاء تقارير لتلخيص األنشطة التجارية لإلجابة 

عن أســئلة، مثل: «ماذا حدث؟» و«ما الذي يحدث؟».  تشــمل هذه الحزمة من التقارير لقطات 

ثابتة ملعامالت األعامل التي تمَّ تســليمها إىل العاملني يف مجال املعرفة )أْي: ُصناع القرار(؛ وذلك 

صة مُتكِّن  وفًقــا لجدول زمني ثابت )يومي، أو أســبوعي، أو ربع ســنوي(؛ وكذلك تقاريــر ُمخصَّ

صانع القرار من إنشــاء تقريره الخاص )باســتخدام واجهة ُمستخِدم رســومية حدسية ُمسطَّحة( 

دة أو فريدة من نوعهــا؛ وأيًضا وجهات نظــر ديناميكية ملؤرشات أداء  ملعالجــة حالة قــرار ُمحدَّ

األعامل الرئيســة )والتي غالبًا ما يتمُّ التقاطها وعرضها يف نظام إدارة أداء األعامل( يتمُّ تســليمها 

إىل املديرين واملوظفني التنفيذيني يف شكٍل سهل االستيعاب )مثل: واجهات رسومية تظهر كلوحة 

معلومات( بطريقة مستمرة.

Sources: Teradata case study. )2016(. Targeting tax fraud with advanced analytics. http://assets.teradata.
com/resourceCenter/downloads/CaseStudies/EB7183_GT16_CASE_STUDY_Teradata_V.PDF )accessed 
June 2016(; Temple-West, P. )2013, November 7(. Tax refund ID the� is growing “epidemic”: U.S. IRS 
watchdog. Reuters. http://www.reuters.com/article/us-usa-tax-refund-idUSBRE9A61HB20131107 
)accessed July 2016(.
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شكل ٣-1: العالقة بني تحليالت األعامل، وذكاء األعامل، وتخزين البيانات

بشكٍل عام؛ وكام هو ُمبنيَّ يف الشكل )3-1(، تعتمد أنظمة ذكاء األعامل عىل مستودع البيانات 

كمصدٍر للمعلومات؛ من أجل إنشاء وَدْعم القرارات اإلدارية.  إذ يتمُّ التقاط العديد من البيانات 

التنظيمية والخارجية وتحويلها وتخزينها يف مســتودع بيانــات لدعم القرارات الدقيقة يف الوقت 

املناســب من خالل نظــرة عميقة لألعامل.  ويهدف هــذا الفصل إىل تغطيــة املفاهيم والطرق 

واألدوات املتَعلِّقة مبستودعات البيانات وإدارة أداء األعامل.

ما هو مستودع البيانات؟

بعبارة بســيطة؛ يَُعدُّ مســتودع البيانات )DW( تجمعاً من البيانــات التي يتمُّ إنتاجها لدعم 

عمليــة ُصْنع القرار.  وهو أيًضا منطقٌة غنيٌة بالبيانــات الحالية والتاريخية والتي من املحتمل أن 

تكون ذات أهمية كبرية يف املسقبل بالنسبة للمديرين يف جميع أقسام املنظمة.  وعادًة ما تكون 

البيانات مهيكلًة؛ بحيث تظهر يف صيغة جاهزة ألنشطة املعالجة التحليلية )أي: املعالجة التحليلية 

عرب اإلنرتنت [OLAP]، التنقيب يف البيانات، االستعالم، إعداد التقارير، وغريها من تطبيقات دعم 

القرار(.  إن مســتودع البيانات؛ هو عبارة عن مجموعة موضوعية ومتكاملة وموجهة زمنيًّا وغري 

متطايرة من البيانات لدعم العملية اإلدارية املتعلقة باتخاذ القرارات.
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منظور تاريخي لمستودعات البيانات:

عــىل الرغم من أن مســتودعات البيانات هو مصطلح جديد نســبيًّا يف تقنيــة املعلومات )IT(؛ 

ــع يف اســتخدام أجهزة الحاســب.  ففي  فإنه من املمكن تتبُّع أصوله التاريخية، وحتى من ِقبل التوسُّ

أوائــل القرن العرشين؛ كان الناس يســتخدمون البيانات )بالطرق اليدويــة( لصياغة االتجاهات التي 

تســاعد مســتخدمي األعامل يف اتخاذ قرارات مســتنرية، وهو أكرث األغراض الســائدة يف مستودعات 

البيانــات.  وترجــع - تاريخيًّا - الدوافع التي أدَّت إىل تطوير تقنيات مســتودعات البيانات إىل حقبة 

الســبعينيات، عندما هيمنت املركزية عىل عامل الحوســبة.  وقد امتلكــت تطبيقات معالجة البيانات 

التجاريــة الحقيقية - والتي يتمُّ تشــغيلها عىل أجهزة الحاســب املركزية للــرشكات - هياكل ملفات 

معقدة باســتخدام الجيل املبكر من قواعد بيانات )وليســت قواعد البيانات الجدولية املُســتَخَدمة 

يف معظــم التطبيقــات يف الوقــت الحايل( والتي يتمُّ إيــداع البيانات بها.  وعــىل الرغم من أن هذه 

َمت أداًء جيًدا يف وظائف معالجة البيانات للمعامالت الروتينية؛ فإنَّ البيانات التي تمَّ  التطبيقــات قدَّ

إنتاجها من أداء هذه الوظائف )مثل: املعلومات املتعلقة بالعمالء، واملنتجات التي يطلبونها، واألموال 

التــي ينفقونها( قــد تمَّ دفنها بعيًدا يف أعامق امللفات وقواعد البيانــات.  وعندما ظهرت الحاجة إىل 

عة مثل: اتجاهات املبيعات بحسب املنطقة ونوع املنتج، كان ينبغي أن تطلب رسمياً  معلومات ُمجمَّ

من قســم معالجة البيانات؛ إذ تمَّ َوْضع ذلك الطلب يف قامئة انتظار تضم مئات من طلبات التقارير 

األخرى )Hammergren & Simon, 2009(.  وعىل الرغم من ظهور الحاجة إىل املعلومات والبيانات 

ح  املُستَخَدمة لتوليد تلك املعلومات؛ فإنَّ تقنية قواعد البيانات مل تكن موجودًة لتحقيق ذلك.  ويُوضِّ

الشكل 3-2 جدواًل زمنيًّا يظهر فيه بعض األحداث املهمة التي أدَّت إىل تطوير مستودعات البيانات.

شكل ٣-2: قامئة األحداث التي أدَّت إىل تطوير تخزين البيانات
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يف أواخــر القــرن املايض؛ ظهرت رشكات تجارية تعمل عىل تطويــر األجهزة والربمجيات، وقد 

شــهد ظهــور تلك الرشكات بعض الحلول لهذه املشــكلة.  وقد انبثق بــني عامي 1976 و1979م 

مفهــوم رشكة جديدة  - ترياداتا - من األبحاث يف معهد كاليفورنيا للتقنية )Caltech(، مســتندًة 

مة يف Citibank.  وقد عمل املؤسســون عىل  عىل مناقشــات أُجِريَت مع مجموعة التقنية املتقدِّ

تصميم نظــاٍم إلدارة قواعد البيانات للمعالَجة املتوازية مــع املعالجات الدقيقة املتعددة، والتي 

تستهدف بشكٍل خاصٍّ دعم القرار.  ويف 13 يوليو 1979م، تمَّ تأسيُس ترياداتا رسميًّا، وقد بدأت يف 

جراج يف Brentwood، بوالية كاليفورنيا.  وقد تمَّ اختيار اســم ترياداتا لرتمز إىل القدرة عىل إدارة 

تريابايت )تريليونات من الحروف( من البيانات.

كانــت الثامنينيات هي عقد الحواسيب الشخصية والحواســيب الصغرية.  وقبــل أن يعرفها 

أحٌد، مل تَُعد تطبيقات الحاســب الحقيقية موجودًة عىل أجهزة الحاسب املركزية فقط؛ بل كانت 

ى  موجودًة يف كلِّ مكاٍن ميكن أن تتواجد فيه أيُّ منظمة؛ مام تسبب يف ظهور ُمشكلٍة خطرية تُسمَّ

ى نظام إدارة  جزر البيانات.  وقد أدَّى حلُّ هذه املشكلة إىل نشأة نوٍع جديد من الربمجيات، يُسمَّ

قاعدة البيانات املوزّعة، والذي من شــأنه َســْحب البيانات املطلوبة بطريقة ســحرية من قواعد 

البيانات من جميع أقســام املنظمة، وإعادة جميع تلــك البيانات مرًة أخرى إىل نفس املكان، ثم 

دمجها، وفرزها، وعمل كلِّ ما يلزم لإلجابة عن ســؤال املســتخِدم.  وعىل الرغم من كون املفهوم 

جيًدا وكذلك كون النتائج املبكرة من األبحاث واعدة؛ فإنها كانت نتائج عادية وبســيطة؛ فهي مل 

تعمل بكفاءة عىل أرض الواقع، وبالتايل ظلت مشكلة جزر البيانات قامئة.

ويف الوقت نفسه؛ بدأت ترياداتا يف َشْحذ كلِّ اهتامماتها تجاه املنتجات التجارية املتعلقة بحلِّ 

هذه املشكلة.  وقد حصل بنك ويلز فارجو عىل أول نظام اختبار ترياداتا يف عام 1983م، وهو أحد 

أنظمــة إدارة قواعد البيانات العالئقية )RDBMS( وهو نظاٌم مواٍز لدعم القرار، ويَُعدُّ األول من 

نوعه يف العامل.  وبحلول عام 1984م، أصدرت ترياداتا نسخة من منتجها، ويف عام 1986م، أطلقت 

مجلة Fortune عىل ترياداتا لقب «منتج العام».  وقد قام منتج ترياداتا - والذي ال يزال قامئًا حتى 

اليوم - ببناء أول جهاز ملســتودعات البيانات، وهو عبــارة عن مجموعة من األجهزة والربمجيات 

لتلبية احتياجات مستودعات البيانات للكثري من املتعاملني يف هذا الحقل.  وبدأت كذلك العديُد 

من الرشكات األخرى يف صياغة إسرتاتيجياتها.

كــام وقعت عدة أحــداث أخرى خالل الثامنينيات من القرن املايض؛ مام أكســبها لقب حقبة 

ــس رالف كيمبال أنظمة Red Brick يف  االبتكار يف مســتودعات البيانات.  فعىل ســبيل املثال: أسَّ

عام 1986م.  بدأت أنظمة Red Brick يف الظهور كرشكة برمجيات رائدة من خالل مناقشة كيفية 
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IBM م كلٌّ من باري ديفلني وبول موريف من تحســني الوصول إىل البيانات؛ ففي عام 1988م؛ قــدَّ

إيرلندا مصطلح مستودع بيانات األعامل كمكوِّن أسايس لنظم املعلومات التجارية.  ويف تسعينيات 

القرن العرشين؛ طفت عىل السطح طريقة جديدة لحل مشكلة جزر البيانات.  وإذا كانت طريقة 

الثامنينيــات قد فشــلت يف الحصول عــىل البيانات والوصــول إليها مبارشًة مــن امللفات وقواعد 

البيانات؛ فقد انطوت فلســفة التســعينيات عىل العودة إىل نهج السبعينيات؛ إذ تمَّ نَْسُخ البيانات 

من تلك األماكن إىل مكاٍن آخر، ولكن يتمُّ ِفْعل ذلك بشكٍل أكرث دقة.  ومن هنا ُولَِدت مستودعات 

البيانات.  يف عام 1993م؛ كتب Bill Inmon كتاب بناء مستودع البيانات.  يُصنِّف الكثرُي من الناس 

Inmon كأب ملســتودعات البيانات.  وظهرت منشــورات إضافية - مبــا يف ذلك كتاب «مجموعة 

أدوات مســتودع البيانات» لصاحبه رالف كيمبال 1996م - والتي ناقشــت تقنيات تصميم األبعاد 

ذات األغراض العامة لتحسني بنية البيانات ألنظمة دعم القرار املرتكزة عىل االستعالم.

ومع بدايات األلفينات، ويف عامل مســتودعات البيانات، اســتمرَّت شــعبية البيانات يف النمو.  

وبدأ اندماج مجتمع املورِّدين مع الخيارات.  ويف عام 2006م؛ اســتحوذت رشكة مايكروســوفت 

)�Microso( عــىل ProClarity؛ إذ قفزت إىل ســوق مســتودعات البيانــات.  ويف عام 2007م؛ 

قامــت رشكة أوراكل برشاء Hyperion، واســتحوذت SAP عىل Business Objects، واندمجت 

IBM مع Cognos.  لقد التهم قادة أكرب ُمزوِّدي حلول نظم املعلومات يف العامل قادة مستودعات 

البيانات يف التسعينيات.  وخالل هذه الفرتة؛ ظهرت ابتكارات أخرى، مبا يف ذلك أجهزة مستودعات 

البيانات من ُمورِّديها مثل Netezza )التي استحوذت عليها IBM(، وGreenPlum )التي دخلت 

يف مظلــة EMC(، وDATAllegro )التــي اندمجت مع مايكروســوفت )�Microso((، وأجهزة 

إدارة األداء التــي ســهَّلت عملية مراقبة األداء بشــكٍل فوري.  وقد وفَّرت هــذه الحلول املبتكرة 

وفورات يف التكاليف؛ ألنها كانت متوافقة يف تكوينها مع الحلول القدمية ملستودع البيانات.

منــذ عــام 2010م؛ كانت الضجــة الكبرية هي البيانــات الضخمة.  يعتقد الكثــريون أن البيانات 

الضخمة ستؤثر يف مستودعات البيانات.  وحيال ذلك إما أنهم سيجدون طريقة للتعايش )والتي يبدو 

أنها الحالة األكرث ترجيًحا، عىل األقل لعدة ســنوات( أو أن البيانات الضخمة )والتقنيات التي تصاحب 

ن التقنيات التي جاءت  وجودها( ســتجعل التخزين التقليدي للبيانات أســلوبًا قدميًا وُمهَماًل.  وتتضمَّ

مع البيانات الضخمة كاًل من Hadoop وMapReduce وNoSQL وHive، ورمبا أننا ســنكون بصدد 

ظهور مصطلح جديد تتمُّ صياغته يف عامل البيانات؛ ليجمع بني ظهور مصطلٍح جديد تمَّ صياغته يف عامل 

البيانات الذي يجمع بني احتياجات وقدرات التخزين التقليدي للبيانات وظاهرة البيانات الضخمة.
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خصائص مستودعات البيانات:

يَُعدُّ أحد الطرق الشــائعة إلدخال مســتودعات البيانات؛ هو الرجوُع إىل الخصائص األساسية 
:)Inmon, 2005 :ها )انظر لتلك البيانات والتي يَُعدُّ من أهمِّ

ه باملوضوع:  يتمُّ تنظيُم البيانات حســب تفاصيل املوضوع، مثل: املبيعات، أو املنتجات،  - التوجُّ
أو العمالء، والتي تحتوي فقط عىل املعلومات املتعلِّقة بدعم القرار.  وال مُيكِّن توجيه املوضوع 
املســتخدمني من تحديد كيفية أداء أعاملهم فحسب؛ بل أيًضا ميكِّنهم من معرفة سبب أدائهم 
لتلك املهام.  ويختلف مســتودع البيانات عن قاعدة البيانات التشــغيلية؛ بحيث يكون ملعظم 
ه باملنتَج، ويتمُّ ضبطها للتعامل مع املعامالت التي تقوم بتحديث  قواعد البيانات التشغيلية توجُّ

قاعدة البيانات.  يُوفِّر اتجاه املوضوع نظرًة أكرث شمولية للمنظمة.

- التكامل:  يرتبط التكامل ارتباطًا وثيًقا بتوجيه املوضوع.  كام يجب عىل مســتودعات البيانات 
أن توفــر البيانات القادمة من مصادر مختلفة يف شــكٍل متســق.  وللقيــام بذلك؛ فيجب عىل 
مســتخدمي تلك املستودعات التعامُل مع تسمية التعارضات والتناقضات بني وحدات القياس.  

ومن املفرتض أن يكون مستودع البيانات متكاماًل متاًما.

- التغريُّ مع الوقت (سلســلة زمنية):  يحتفظ املستودع بالبيانات التاريخية.  وليس بالرضورة أن 
توفر البيانات الحالة الحالية )باستثناء األنظمة الفورية(.  فهي تكتشف االتجاهات واالنحرافات 
والعالقــات طويلة األجل للتنبــؤ واملقارنات؛ مام يؤدي إىل اتخاذ قرار.  ويكون لكلِّ مســتودع 
بيانــات جودٌة زمنية.  ويَُعــدُّ الوقت هو البُْعد األكرث أهميًة ورمبــا األوحد الذي يجب أن يتمَّ 
دعمــه من ِقبل جميع مســتودعات البيانات.  كام تحتوي البيانــات املُجهَّزة للتحليل والقادمة 

من مصادر متعددة عىل نقاط زمنية مختلفة )كاملشاهدات اليومية، واألسبوعية، والشهرية(.

- عدم التطاير(الثبات):  فبُْعد مســتودعات البيانات يف املستودع، ال مُيكِّن للمستخدمني تغيري أو 
تحديث تلك البيانات؛ إذ يتمُّ تجاهل البيانات القدمية، ويتمُّ تسجيل التغيريات كبيانات جديدة.

هذه الخصائص الســالفة الذِّكر متكِّن مستودعات البيانات ليتمَّ ضبطها بشكٍل َحْرصي تقريبًا 
ن ما ييل: ملهمة الوصول إىل البيانات.  كام تُوَجد خصائص أخرى إضافية للبيانات والتي تتضمَّ

الة  - االرتكاز عىل شــبكة اإلنرتنت:  يتمُّ تصميُم مستودعات البيانات عادًة لتوفري بيئة حوسبة فعَّ
للتطبيقات املستندة إىل الويب.

ا بنيًة عالئقيًة أو بنيًة متعددَة األبعاد.   - العالئقية/ متعددة األبعاد:  يســتخدم مســتودُع البيانات إمَّ

وميِكن العثور عىل دراسٍة استقصائية حديثة حول الهياكل املتعددة األبعاد يف رومريو وأبيلو )2009(.



الفصل الثالث

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري2٣2

- خدمة العمالء:  يَستخدُم مستودع البيانات فنَّ خدمة العمالء؛ لتوفري وصول سهل للمستخدمني النهائيني.

- الفورية:  توفِّر مســتودعات البيانات األحدث إمكانيات الوصول إىل البيانات وتحليلها بشــكٍل 
.)Basu, 2003; Bonde & Kuckuk, 2004 :فوري أو نشط )انظر

- االشــتامل عىل البيانات الوصفية:  يحتوي مســتودع البيانات عىل بيانات وصفية )بيانات عن 
البيانات( حول كيفية تنظيم البيانات وكيفية استخدامها بفعالية.

يف الوقت الذي يَُعدُّ فيه مســتودُع البيانــات مكاناً آمناً للبيانات، تَُعدُّ مســتودعات البيانات 
العمليــة برمتها حرفيًّا )انظــر: Watson، 2002(.  إذ تَُعدُّ مســتودعات البيانات نظاًما ينتج عنه 
تطبيقات توفر قدرًة عىل دعم القرار، كام يســمح بإمكانية الوصول إىل معلومات األعامل، وأيًضا 
 ،)DMs( رؤيــة لتلك األعامل.  واألنواع الرئيســية الثالثة ملخازن البيانات؛ هي: أســواق البيانات
ومخازن البيانات التشغيلية )ODS(، ومستودعات بيانات املؤسسة )EDW(.  وفيام ييل مناقشٌة 

لهذه األنواع الثالثة من املستودعات، ثم سنناقش أيًضا بعد ذلك البيانات الوصفية.

:(DMs) أسواق البيانات

يف الوقت الذي يضمُّ فيه مستودع البيانات قواعَد البيانات الكبرية عرب املؤسسة بأكملها، عادًة 
ما يكون ســوق البيانات )DM( أصغر حجاًم ويركِّز أكرث عىل موضوع أو قسم معني.  إن DM هو 
عبــارة عن مجموعٍة فرعيٍة من مســتودع البيانات، تتكوَّن عادًة مــن منطقة موضوع واحد فقط 
)كالتســويق، أو العمليات(.  وقد تكون DM تابعًة أو مستقلًة.  يكون سوق البيانات التابع عبارة 
عن مجموعة فرعية يتمُّ إنشاؤها مبارشًة من مستودع البيانات.  كام أن لديها مزايا استخدام منوذج 
بيانات متســق وتوفري بيانات جيدة.  وتقوم أســواق البيانات التابعة بَدْعم مفهوم منوذج بيانات 
واحد عىل مستوى املؤسسة بأكملها؛ ولكن يجُب أواًل إنشاُء مستودع البيانات.  يضمن DM التابع 
للمســتخِدم النهايئ أن يشاهد نفس اإلصدار من البيانات التي يشاهدها كلُّ املستخدمني اآلخرين 
ملســتودع البيانات.  تتسبَّب التكلفة العالية ملستودعات البيانات يف الَحدِّ من استخدامها للرشكات 
الكبرية.  فتســتخدم العديُد من الرشكات بداًل من ذلك إصداًرا منخفض التكلفة ومصغرًا ملستودع 
البيانات يُعرَف عىل أنه ســوق البيانات املســتقل.  يَُعدُّ سوق البيانات املســتقل مستودًعا صغريًا 

اًم لوحدة أعامل إسرتاتيجية؛ لكن ال يكون مستودع بيانات املرشوع )EDW( مصدًرا له. ُمصمَّ

:(ODS) مخازن البيانات التشغيلية

ـر مخزن البيانات التشــغييل )ODS( منوذًجا حديثًا إىل َحدٍّ مــا مللف معلومات العميل.   يُوفـِّ

وغالبًا ما يُستخَدم هذا النوع من قواعد البيانات كمنطقة مؤقتة ملستودعات البيانات.  وبخالف 
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املحتويــات الثابتة ملســتودع البيانــات، يتمُّ تحديــث محتويات )ODS( طوال فــرتة العمليات 

التجارية.  وتُستخَدم )ODS( يف اتخاذ القرارات القصرية األجل التي تشمل التطبيقات ذات املهامِّ 

 )ODS( تشبه  .)EDW( اسة بداًل من اتخاذ القرارات املتوسطة والطويلة األجل املرتبطة بـ الحسَّ

الذاكرة القصرية املدى يف أنها تخزِّن املعلومات الحديثة فقط.  ويف املقابل؛ يشبه مستودع البيانات 

الذاكرة الطويلة املدى؛ ألنه يُخزِّن معلومات دامئة.  يقوم ODS بَدْمج البيانات القادمة من أنظمة 

دة ويوفر رؤية متكاملة تقريبًا للبيانات املتغرية والحالية.  وتتطابق عمليات تبادل  مصــادر ُمتعدِّ

ونقل وتنزيل )ETL( - والتي ســتتم مناقشتها الحًقا يف هذا الفصل - الخاصة بـ )ODS( مع تلك 

 )Imho�, 2001 :العمليات املتعلقة مبســتودع البيانات.  وأخريًا، يتمُّ إنشاء سوق التشغيل )انظر

عند الحاجة إىل تحليل البيانات التشغيلية املتعددة األبعاد.  وتجدر اإلشارة إىل أن مصدر البيانات 

.ODS الخاصة بسوق التشغيل هو نظام

:(EDW) مستودعات بيانات المؤسسة

يَُعدُّ مســتودُع بيانات املؤسسة )EDW( مستودَع بيانات واسع النطاق يُستَخَدم لدعم القرار 

يف جميع أنحاء املؤسســة.  توفِّر طبيعة )EDW( الواســعة النطاق تكامــل البيانات القادمة من 

الة وتطبيقات َدْعم القرار.  يتمُّ  العديد من املصادر يف شــكٍل قيايسٍّ لتطبيقات ذكاء األعامل الفعَّ

اســتخداُم )EDWs( لتوفري بيانات للعديد من أنواع أنظمة دعم القرار )DSS(، مبا يف ذلك إدارة 

 ،)BPM( وإدارة أداء األعامل ،)SCM( وإدارة سالســل التوريــدات ،)CRM( عالقــات العمــالء

ومراقبة نشــاط العمــل، وإدارة دورة حياة املنتــج، وإدارة اإليرادات وأحيانًــا حتى أنظمة إدارة 

ح الحالة العملية )3-1( مجموعًة متنوعًة من املزايا التي تعود إيجابيًّا عىل رشكات  املعرفة.  وتوضِّ

االتصاالت من جرَّاء تنفيذها لحلول تحليالت البيانات املخزَّنة يف املستودع.

البيانات الوصفية:

تُعــرَّف البيانــات الوصفيــة بأنهــا بيانــات تِصــف بيانــات )عــىل ســبيل املثــال: انظــر 

Sen, 2004; Zhao, 2005(.  وتقــوم البيانات الوصفية بَوْصف بنية البيانات وبعض معانيها؛ مام 

ال أو غري الفعال.  أشار ميهرا )2005م( إىل أن عدداً قليالً من املنظامت  يُســِهم يف استخدامها الفعَّ

تتفهَّــم بالفعــل طبيعة البيانــات الوصفية، ويتفهم عــدٌد أقل من األول لكيفيــة تصميم وتنفيذ 

إســرتاتيجية للبيانات الوصفية.  ويتمُّ تعريُف البيانات الوصفية بشــكٍل عام؛ من حيث االستخدام 

كبيانــات وصفية تقنيــة أو بيانات أعامل.  وتَُعدُّ األمناط طريقًة أخرى لعرض البيانات الوصفية؛ إذ 
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مُيِكننــا من منظور منطي أن نُفرِّق بني كلٍّ من البيانات الوصفية النحوية )أْي: البيانات التي تَِصف 

بناء جملة البيانات( والبيانات الوصفية الهيكلية )أْي: البيانات التي تَِصف بنية البيانات( والبيانات 

الوصفية ذات الدالالت اللفظية )أْي: البيانات التي تَِصف معنى البيانات يف مجال معني(.

حالة عملية ٣-1

خطة بيانات أفضل:  تســتفيد رشكات االتصاالت الجيدة التأســيس من مســتودعات 

البيانات والتحليالت؛ للبقاء عىل القمة يف صناعة تنافسية

َجَنــت رشكاُت االتصــاالت - التي ســاعدت عىل تحفيز النمو الهائــل لهذه الصناعة يف 

أواســط وأواخر تســعينات القرن املايض- منذ فرتٍة طويلة فوائَد أن تكون أول ســوق )أْي: 

الريــادة يف هــذا الحقل(.  ولكن للِحفاظ عىل القدرة التنافســية؛ يجب عىل هذه الرشكات 

تحســني كلِّ يشء باستمرار بدًءا من خدمة العمالء إىل تخطيط األسعار.  ويف الواقع؛ تواجه 

يــات التي تواجهها الرشكات  رشكات االتصــاالت الجوالــة املخرضمة العديَد من نفس التَحدِّ

الصاعدة، مثل: االحتفاظ بالعمالء، وخفض التكاليف، وتحسني مناذج التسعري، ورَفْع مستوى 

رضا العمالء، واكتساب عمالء ُجدد، وفَْهم دور وسائل اإلعالم االجتامعية يف والء العمالء.

تلعُب تحليالُت البيانات العالية االســتهداف دوًرا أكرث أهميًة يف مســاعدة رشكات 

االتصاالت الجوالة عىل تأمني أو تحسني مكانتها يف سوٍق تتزايد فيه املنافسة.  وفيام ييل: 

كيف يعمُل بعض كبار ُمزوِّدي الخدمات يف العامل عىل إنشــاء مســتقبل قوي قائم عىل 

األعامل التجارية القوية وذكاء العمالء.

املحافظة عىل العمالء:

م الخدمة مع  قــد ال يخفى عىل أحد أن الرسعة والنجاح اللذيــن يتعامل بهام ُمقدِّ

طلبات الخدمة يؤثران بشكٍل مباٍرش عىل مستوى رضا العمالء، وبالتايل امليل إىل الترسب.  

ي هنا هو الوصول إىل العوامل التي لها أكرب األثر. لكن التَحدِّ

لرشكــة  التجاريــة  العمليــات  مركــز  مديــرة   - جارســيا  روكســان  تــدوِّن 

Telefónica de Argentina - يف مالحظاتها:  «إذا متكَّنَّا من تتبُّع الخطوات املتبعة مع 

كلِّ عملية؛ فيمكننا أن نفهم نقاط الفشــل والتســارع، كام ميكننا قياُس تدفقات العمل 

داخل الوظائف وفيام بينها، والتنبؤ مبؤرشات األداء بداًل من االستجابة لها، ورفع مستوى 

الرضا العام عن تشغيل عمالء جدد».
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كان حــلُّ الرشكــة؛ هو مــرشوع التتبُّع الذي بــدأ بـ 10 لوحــات معلومات يف عام 

َقت الرشكة عائدات ســنوية قدرهــا 2٫4 مليون دوالر  2009م.  ومنــذ ذلــك الحني؛ حقَّ

أمرييك ووفورات يف التكاليف، وتقليص وقت اكتساب العمالء الجدد، وانخفاض يف عدد 

ترسب العمالء بنسبة ٪30.

تقليل التكاليف:

يعتمد البقاُء عىل القمة يف أيِّ صناعة، يف جزٍء كبريٍ منه، عىل الحفاظ عىل التكاليف 

يف أد� مســتوياتها.  بالنسبة لرشكة Bouygues Telecom الفرنسية، تمَّ َخْفُض التكلفة 

بصــورة آلية.  يقــوم Aladin - وهو نظــاُم إدارة عمليات التســويق القائم عىل رشكة 

ترياداتــا - بنقــل عمليات اإلنتاج التســويقية املبارشة إىل الصورة اآلليــة.  وقد تَخطَّت 

مدخراتهــا يف عاٍم واحٍد أكرث من مليون دوالر؛ يف حــني تضاعفت تكاليف حملة الربيد 

اإللكرتوين الخاصة بها وإنتاج املحتوى ثالثة أضعاف.

تقول كاثرين كــورادو - مديرة املرشوع الرائدة يف مجال املبيعات ومديرة اتصاالت 

التجزئــة:  «إنَّ هدفنا هو أن تكون أكرث إنتاجيًة واســتجابًة لتبســيط العمل الجامعي، 

ولتوحيد وحامية خرباتنــا، يجعل نظام Aladin أعضاء الفريق يركِّزون أكرث عىل القيمة 

املضافة للعمل؛ مــن خالل تقليل املهامِّ ذات القيمة املنخفضة؛ فتكون النتيجة النهائية 

املزيد من الجودة واإلبداع يف املخرجات».

ٌب بها للغاية، وهي أنه تمَّ إلهاُم  هناك فائدة غري مقصودة من Aladin؛ ولكنها ُمرحَّ

اإلدارات األخرى ببَْدء نرَْش مشاريع مامثلة لكلِّ يشء بدًءا من دعم مركز االتصال وانتهاًء 

بعمليات إطالق املنتجات/ العروض الرتويجية.

اكتساب العمالء:

مع اخرتاق الســوق بنســبة 100٪ أو أكرث يف العديد من الدول، وبفضل املستهلِكني 

الذين ميتلكون أجهزًة متعددًة؛ فإنَّ مسألة كَْسب عمالء ُجُدد ال متثِّل تحدياً صغرياً.  كام 

تواجه رشكة Mobilink - أكرب رشكة نقل يف باكستان - صعوبة التشغيل يف سوٍق ميتلك 

فيه 98٪ من املســتخدمني خطًة مســبقة الدفع، والتي تتطلَّب مشــرتيات منتظمة من 

الدقائق اإلضافية.

يقــول عمر أفضال - كبري املديرين يف يب آي:  «إنَّ رفع القيمة، عىل وجه الخصوص، 

يحافــظ عىل قوة وحساســية دور اإليرادات يف منوِّ رشكتنا؛ ففي الســابق كنَّا نفتقُر إىل 
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القــدرة عىل تعزيز هذا الجانــب من النموِّ التدريجي.  لقد منحنــا منوذجنا ملعلومات 

املبيعات تلك القدرة؛ ألنها ســاعدت فريق املبيعات عىل رَْســم خطط املبيعات القامئة 

عىل اإلسرتاتيجيات األكرث ذكاًء واملستندة عىل البيانات والتي تساعدنا عىل تزويد ُمورِّدينا 

ببطاقات الـ SIM وكروت الخدش وقدرات زيادة الرَّصيد اإللكرتوين بشكٍل كامل».

ونتيجًة لذلك؛ مل تكسب Mobilink زيادًة يف عدد املشرتكني بنسبة 2٪ فحسب؛ بل 

زادت أيًضا من اكتساب عمالء جدد بنسبة 4٪ وتحسني ربحية تلك املبيعات بنسبة ٪4.

شبكات التواصل االجتامعي:

ــع يف استخدام شــبكات التواصل االجتامعي عىل تغيري عدد املنظامت  يعمل التوسُّ

التــي تتعامل مع كلِّ يشء بدًءا من خدمة العمالء، مروًرا باملبيعات وانتهاًء بالتســويق.  

ويتجــه املزيُد من رشكات االتصاالت إىل تحويل اهتاممها بالشــبكات االجتامعية؛ لفهم 

سلوك العمالء والتأثري فيه بشكٍل أفضل.

وقد بادرت Mobilink بطَْرح مرشوٍع لتحليل الشــبكات االجتامعية، والذي سوف 

مُيكِّن الرشكة من استكشاف مفهوم التسويق الفريويس وتحديد املؤثرين الرئيسني الذين 

مُيِكنهــم العمُل كســفراء عالمة تجارية لبيع املنتجــات.  وتبحث Velcom عن مؤثرين 

رئيســني مشــابهني إضافًة إىل عمالء منخفيض القيمة؛ إذ مُيِكن االســتفادة من ِقيمتهم 

االجتامعية لتحســني العالقات القامئة.  ويف نفس الوقــت؛ تتطلَّع Swisscom إىل َدْمج 

جانب الشبكة االجتامعية لسلوك العمالء مع بقية تحليلها خالل األشهر القليلة القادمة.

ي: االرتفاع إىل مستوى التَحدِّ

يات فريدًة خاصــًة به؛ فإنَّ معظم رشكات  م تَحدِّ عــىل الرغم من أن كلَّ ســوق يُقدِّ

الة تنفق الكثري من الوقت واملوارد يف إنشــاء ونرَْش وتنســيق الخطط  االتصــاالت الجوَّ

ار هو أنه مع اتساع وتطوُّر الصناعة  حة هنا.  والخرب السَّ يات املُوضَّ ملواجهة كلٍّ من التَحدِّ

وتقنية الهاتف املحمول عىل َمرِّ الســنني؛ فإنَّ حلول تحليالت البيانات التي تمَّ إنشاؤها 

يات تَُعدُّ قادرًة عىل تلك املواجهة. ملواجهة هذه التَحدِّ

يقــوم تحليُل البيانات الصوتية باســتخدام العمــالء الحاليني، واألعــامل التجارية، 

ومعلومات الســوق للتنبؤ والتأثري عىل السلوكيات والنتائج املستقبلية.  وتكون النتيجة 

النهائية؛ هي الوقوف عىل نَْهج أكرث ذكاًء، وأكرث رشاقًة، وأكرث نجاًحا للحصول عىل حصة 

بحية. سوقية وتحسني الرِّ
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أسئلة للمناقشة:

يات الرئيسية لرشكات االتصاالت؟ 1- ما هي التَحدِّ

2- كيف مُيِكن ملســتودعات البيانات وتحليالت البيانات مساعدة رشكات االتصاالت 

ياتها؟ يف التغلُّب عىل تَحدِّ

3- ملاذا تعتقد أن رشكات االتصاالت مناسبة متاًما لالستفادة الكاملة من تحليالت البيانات؟

Source: Marble, C. )2013(. A better data plan: Well-established TELCOs leverage 

analytics to stay on top in a competitive industry. Teradata Magazine. http://www.

teradatamagazine.com/v13n01/Features/A-Better-Data-Plan )accessed June 2016(.

أسئلة مراجعة على القسم ٣-2:

1- ما هو مستودع البيانات؟

2- كيف يختلف مستودع البيانات عن قاعدة بيانات املعامالت؟

3- ما هو ODS؟

.EDWو ،ODSو ،DM 4- اذكر أوجه االختالف بني كلٍّ من

6- ما هي البيانات الوصفية؟  ارشح أهمية البيانات الوصفية.

٣-٣ عملية مستودعات البيانات:

تقوم املؤسســاُت - العامة والخاصة - بَجْمع البيانات واملعلومات واملعرفة باستمرار مبعدل 

متزايد الرسعة وتخزينها يف أنظمة محوسبة.  وهنا يصبح الِحفاظ عىل هذه البيانات واملعلومات 

ع.  إضافًة إىل ذلك؛ يستمرُّ تزايد  واستخدامها أمرًا معقًدا للغاية؛ خاصًة مع ظهور مشكالت التوسُّ

عدد املســتخِدمني الذين يحتاجون إىل الوصول إىل املعلومات نتيجًة الرتفاع مستوى املصداقية 

وســهولة الوصول إىل الشــبكة، وخاصة اإلنرتنت.  لقد أصبح العمل مع قواعد بيانات متعددة 

- ســواء ذات مســتودع بيانات متكامل أم ال - مهمة بالغة الصعوبة تتطلَّب خربًة كبريًة؛ ولكنها 

ميِكن أن توفر فوائد هائلة تتجاوز تكلفتها بكثري.  وكمثال توضيحي، يعرض الشــكل 3-3 فوائد 

األعامل التجارية ملســتودع بيانات املؤسســة )EDW( التي قامت ترياداتــا ببنائه لصالح رشكة 

تصنيع سيارات رائدة.
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Source: Tradata Corp

شكل ٣-٣: اتخاذ القرارات املعتمدة عىل البيانات - فوائد األعامل ملستودع البيانات

تحتــاُج العديُد من املنظامت إىل إنشــاء مســتودعات البيانات، أْي: مخــازن بيانات ضخمة 

السل الزمنية املتعلِّقة بَدْعم القرار.  يتمُّ استرياُد البيانات من مختلف املوارد الخارجية  لبيانات السَّ

والداخلية، ويتمُّ تطهريها وتنظيمها بطريقٍة تتوافق مع احتياجات املؤسسة.  وبعد َملء البيانات 

يف مســتودع البيانات؛ ميكن تنزيل أســواق البيانات )DMs( ملنطقٍة ما أو قسم معني.  وبداًل من 

ذلك؛ ميكن إنشــاء DM أواًل - وفًقا للحاجة - ومن ثم َدْمُجها يف EDW.  ومع ذلك؛ فغالبًا ال يتمُّ 

تطوير DMs، وإمنا يتمُّ تنزيل البيانات ببساطة عىل أجهزة الحاسب الشخصية أو تركها يف حالتها 

األصلية؛ من أجل معالجة بارعة مبارشًة باستخدام أدوات ذكاء األعامل.

نعرض يف الشكل 3-4 مفهوم مستودع البيانات.  وفيام ييل املكوِّنات الرئيسية لعملية مستودعات 

البيانات:

ة أنظمة تشــغيلية مســتقلة «قدمية» ورمبا  - مصادر البيانات:  يتمُّ الحصول عىل البيانات من ِعدَّ

من ُمزوِّدي البيانات الخارجيني )مثل: التعداد الســكاين األمرييك(.  وقد تأيت البيانات أيًضا من 

ى أيًضا بيانات الويب يف شكِل  )OLTP( أو نظام تخطيط موارد املؤسسات )ERP(.  وقد تتَغذَّ

سجالت ويب من مستودع البيانات.

- التنقيــب يف البيانات وتحويلها:  يتمُّ التنقيُب يف البيانات وتحويلها بشــكٍل صحيٍح باســتخدام 

.ETL ى برنامج مكتوب خصيًصا أو ُمَعدٍّ تجاريًّا لهذا الغرض ويُسمَّ

- تنزيــُل البيانــات:  يتمُّ تنزيُل البيانــات يف منطقة تدريجية؛ إذ يتــمُّ تحويلها وتطهريها.  تكون 

.DMs البيانات بعد ذلك جاهزًة للتنزيل يف مستودع البيانات أو يف
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- قاعدة بيانات شــاملة:  وتَُعدُّ بشــكٍل أســايسٍّ هي )EDW( لدعم تحليل القرار بصورة شاملة؛ 

لة قادمة من العديد من املصادر املختلفة. من خالل توفري معلومات ذات ِصلة موجزة وُمفصَّ

- البيانــات الوصفية:  يتــمُّ االحتفاظ بالبيانات الوصفية بالصورة التي تســمُح بتقييمها من ِقبل 

ن البيانات الوصفية برامج عن البيانات والقواعد املتعلقة  موظفي وُمستخِدمي التقنية.  وتتضمَّ

بتنظيم ملخصات البيانات التي يَسُهل فهرستها والبحث فيها؛ خاصًة مع أدوات الويب.

- األدوات الوسيطة:  تتيُح األدوات الوسيطة الوصول إىل مستودع البيانات.  وميِكن للمستخِدمني 

املحرتفني - كاملحللني مثاًل - كتابة اســتعالمات SQL الخاصة بهم.  ميكن لآلخرين توظيف بيئة 

اســتعالم يتمُّ إدارتها بصورٍة جيــدة، مثل كائنات األعامل؛ وذلك بغــرض الوصول إىل البيانات.  

هنــاك العديُد من التطبيقات ذات الواجهات األمامية التي مُيِكن ألصحاب األعامل التفاعل من 

 ،OLAP ،خاللها مع البيانات املخزَّنة يف مســتودعات البيانات، مبا يف ذلك التنقيب يف البيانات

أدوات إعداد التقارير، وأدوات عرض البيانات.

شكل ٣-4: إطار عمل وطرق عرض مستودع بيانات

أسئلة مراجعة على القسم ٣-٣:

1- ِصف عملية مستودعات البيانات.

2- ِصف املكوِّنات الرئيسية ملستودع البيانات.

د وناقش دور األدوات الوسيطة. 3- َحدِّ
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٣-4 بنيات مستودعات البيانات:

مُيِكن اســتخداُم العديِد من فنيات نظام املعلومات األساسية ملستودعات البيانات.  وبشكٍل عام؛ 

ى هذه الفنيات العميل/ الخادم أو البنية ذات عدد )ن( الطبقات، والتي تكون أكرثها  عادًة ما تُســمَّ

شيوًعا ثنائية أو ثالثية الطبقات )انظر الشكلني 3-5 و3-6(؛ ولكن يف بعض األحيان يكون هناك طبقٌة 

واحدٌة فقط.  ومن املعروف أنَّ هذه األنواع من البنيات املتعددة الطبقات قادرٌة عىل تلبية احتياجات 

أنظمة املعلومات الواســعة النطاق، والتي تتطلب األداء، مثل: مســتودعات البيانات.  وباإلشــارة إىل 

استخدام الفنيات املتعددة الطبقات املتداولة يف مجال مستودعات البيانات؛ فإن هوفر، وبريسكوت، 

ومكفادين )2007( فرَّقوا بني هذه الفنيات من خالل تقسيم مستودع البيانات إىل ثالثة أجزاء:

1- مستودع البيانات نفسه:  والذي يحتوي عىل البيانات والربامج املرتبطة به.

2- برنامج الحصول عىل البيانات (النهاية الخلفية):  والذي يستخرج البيانات من األنظمة القدمية 

واملصادر الخارجية، ومن ثمَّ يقوم بَدْمجها وتلخيصها وتنزيلها يف مستودع البيانات.

٣- برنامج العميل (الواجهة األمامية):  والذي يســمح لجميع املستخدمني بالوصول إىل البيانات 

.)a DSS/bi/business analytics [BA] engine( وتحليلها من املستودع

شكل ٣-٥: بنية مستودع البيانات ثالثية الطبقات

شكل ٣-6: بنية مستودع البيانات ثنائية الطبقات
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يف بنية ثالثية الطبقات؛ تحتوي األنظمة التشــغيلية عىل البيانات والربمجيات؛ لَحْرص البيانات 

يف طبقٍة واحدٍة )أْي: الخادم(، ويكون مســتودُع البيانات يف طبقة أخرى، يف حني تحتوي الطبقة 

الثالثة عىل محرك DSS/BI/BA )أْي: خادم التطبيق( والعميل )انظر: شــكل 3-5(.  تتمُّ معالجة 

دة األبعاد، تمَّ تنظيمها  البيانات من املستودع مرتني، ويتمُّ إيداعها يف قاعدة بيانات إضافية وُمتعدِّ

د األبعاد، أو نســخها يف DMs.  وتتمثل َميْزة البنية الثالثية يف  لســهولة عمل تحليل وَعرْض ُمتعدِّ

.DM فصلها عن وظائف مستودع البيانات؛ مام يلغي قيود املوارد ويُسهِّل إنشاء

ويف بُنيٍة من مســتويني، يعمــل محرك DSS فعليًّا عىل نفس النظام األســايس كمســتودع للبيانات 

)انظر: شكل 3-6(.  ولذلك؛ فهي أكرث اقتصاًدا من الهيكل الثاليث.  وميِكن أن يكون للبنية ذات املستويني 

مشكالت يف األداء ملستودعات البيانات الكبرية التي تعمل مع التطبيقات الكثيفة البيانات لدعم القرار.

يفرتض جزٌء كبرٌي من الحكمة الشــائعة اتباع نَْهٍج استبدادي، معتربًا أن أحد الحلول أفضل من 

اآلخــر، برصف النظر عن ظــروف املنظمة واحتياجاتها الفريدة.  وملزيٍد من تعقيد هذه القرارات 

الهيكلية؛ يُركِّز العديد من االستشــاريني وُمطوِّري الربامج عىل جزٍء واحد من البنية؛ مام يَِحدُّ من 

قدرتهم ودافعيتهم عىل مساعدة املنظمة من خالل الخيارات القامئة عىل احتياجاتها.  ولكن يتمُّ 

م )Ball )2005 معايري اتخاذ القرار  التشــكيك يف هذه الجوانب وتحليلها.  فعىل ســبيل املثال: قدَّ

د بالفعل حاجته إىل DMs املتعددة  للمؤسسات التي تخطط لتنفيذ تطبيق ذكاء األعامل وقد حدَّ

األبعاد؛ ولكنه يحتاج إىل املساعدة يف تحديد البنية املتدرجة املناسبة.  وتدور معايريه حول التنبؤ 

.)Ball 2005 :باالحتياجات للمساحة ورسعة الوصول )للمزيد من التفاصيل انظر

م حلواًل مهمًة  يَُعدُّ كلٌّ من مســتودعات البيانات واإلنرتنت من التقنيات الرئيســة التــي تقدِّ

إلدارة بيانات الرشكة.  وينتُج عن َدْمج هاتني التقنيتني مســتودعات البيانات عىل شبكة اإلنرتنت.  

ونعــرض يف الشــكل )3-7( هيكل مســتودعات البيانات عىل الويب.  إذ تتكــون البنية من ثالث 

طبقات، وتضمُّ عميل الحاســب وخــادم الويب وخادم التطبيقات.  عــىل جانب العميل؛ يحتاج 

ل أن يكون Java( من خالل واجهة املســتخِدم  املســتخِدم إىل اتصال إنرتنت ومتصفح ويب )يُفضَّ

الرســومية املألوفة )GUI(.  ويَُعدُّ وســيط االتصال بني العميل والخوادم هو اإلنرتنت/ اإلنرتانت/ 

اإلكسرتانت.  بالنسبة للخادم؛ يتمُّ استخداُم خادم ويب إلدارة تدفق املعلومات الداخلة والخارجة 

بــني العميل والخادم.  وتكون مدعومًة من ِقبل كلٍّ من مســتودع البيانــات وخادم التطبيقات.  

ابة، مبا يف ذلك سهولة  كام يوفر مســتودعات البيانات عىل شــبكة اإلنرتنت العديد من املزايا الجذَّ

الوصول واستقاللية النظام وقلة التكلفة.
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وتتشابه فنيات الويب الخاصة مبستودعات البيانات مع الفنيات األخرى ملستودعات البيانات، 

والتي تتطلَّب اختيار تصميم إلســكان مســتودع بيانات الويب مع خادم املعامالت أو كـــخادم 

منفصــل/ خوادم منفصلــة.  وتَُعدُّ رسعــة تنزيل الصفحات أحــد االعتبــارات املُهّمة يف تصميم 

التطبيقات املستندة إىل الويب؛ ولذلك يجب تخطيط سعة الخادم بعناية.

شكل ٣-٧: بنية تخزين البيانات القامئة عىل الويب

يجُب الوضع يف االعتبار العديَد من املسائل عند تحديد أيِّ بنية سوف يتمُّ استخدامها.  من بينها ما ييل:

- مــا هو نظــام إدارة قواعد البيانــات )DBMS( الذي ينبغي اســتخدامه؟  يتمُّ إنشــاء معظم 

oracle.( من رشكة أوراكلOracle وتَُعدُّ كلٌّ من  .RDBMS مســتودعات البيانات باســتخدام

com( وSQL Server مــن رشكــة مايكروســوفت )microso�.com/sql(، و DB2 من رشكة 

)IBM )http://www-01.ibm.com/so�ware/data/db2، هم األكرث اســتخداًما.  يدعُم كلٌّ 

من هذه املنتجات كاًل من العميل/ الخادم والهياكل املبنية عىل شبكة اإلنرتنت.

- هل ســتتمُّ املعالجة عىل التوازي أم عىل التوايل؟  مُتكِّــن املعالجة املتوازية العديد من وحدات 

املعالجة املركزية )CPU( من معالجة طلبات اســتعالم مستودع البيانات آنيًّا كام توفر القابلية 

مو مســتودع البيانات إىل تقرير ما إذا كان ســيتمُّ تقسيم  ــع كلام لزم األمر.  يحتاج ُمصمِّ للتوسُّ

جــداول قاعــدة البيانات )أْي: تقســيمها إىل جداول أصغر(؛ من أجل كفــاءة الوصول، وتحديد 

املعايــري التي ستُســتَخَدم يف املعالجة.  وهذا هو االعتبار املهمُّ الــذي تقتضيه كميات كبرية من 

البيانات الواردة يف مســتودع بيانات منوذجي.  ميكن العثور عىل َمْسح حديث عىل مستودعات 

 )Teradata.com( لقد نجحت رشكة ترياداتا  .Furtado )2009( البيانات املتوازية واملوزَّعة يف

يف تبَنِّي هذا النهج بكفاءة، وكثريًا ما يتمُّ التوصية به.
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- هل سيتمُّ استخداُم أدوات ترحيل البيانات لتنزيل مستودع البيانات؟  إن نقل البيانات من نظاٍم 

ع وموقع أصول البيانات؛  قائم إىل مستودع للبيانات؛ هو مهمٌة شاقٌة وُمضنيٌة.  واعتامًدا عىل تنوُّ

قد تكون الهجرة إجراًء بســيطًا نســبيًّا أو )عىل النقيض( مرشوًعا يســتغرق عدة أشــهر.  يجب 

استخداُم نتائج تقييم شامل ألصول البيانات املوجودة لتحديد ما إذا كان سيتمُّ استخداُم أدوات 

الرتحيل أم ال، وإذا كانت اإلجابة بنعم؛ فام هي القدرات املطلوبة يف تلك األدوات التجارية.

- ما األدوات التي سيتمُّ استخدامها لدعم اسرتجاع البيانات وتحليلها؟  يف كثريٍ من األحيان، يكون 

صــة لتحديد مواقع البيانات الرضوريــة والوصول إليها  من الرضوري اســتخدام أدوات ُمتخصِّ

وتحليلها واستخراجها وتحويلها وتنزيلها بشكٍل دوري يف مستودع البيانات؛ إذ يجب اتخاذ قرار 

بشأن اختيار أحد البدائل: 1- إما تطوير أدوات الرتحيل داخليًّا، أو 2- رشاؤها من جهٍة خارجية، 

أو 3- استخدام األدوات املتوفرة بنظام مستودع البيانات.  وتستدعي عمليات الرتحيل الفورية 

صة. واملعقدة للغاية االستعانة بأدوات ETL لجهات خارجية ُمتخصِّ

بُنيات مستودعات البيانات البديلة:

عىل أعىل مســتوى؛ ميكن تصنيُف وجهات نظر تصميم هيكل مســتودع البيانات يف تصميم 

  .DM )Golfarelli & Rizzi, 2009( وتصميم ،)EDW( مستودع البيانات عىل مستوى املؤسسة

ونعــرض يف الشــكل )a-e )8-3 بعَض البدائــل ألنواع التصاميم الهيكلية األساســية التي ال تكون 

)EDW( خالصًة وال DM خالصة، ولكن تتنوع بني الهياكل الفنية التقليدية أو خارجها.  وتشمل 

دة.  تمَّ اقرتاُح الهياكل الخمسة  الهياكل الجديدة البارزة كاًل من hub - and - spoke والهياكل املوحَّ

املبيَّنة يف الشكل )8-3( a-e بواسطة Ariyachandra و)Watson )2005, 2006a,b.  ويف دراسٍة 

د كلٌّ من Sen و)Sinha )2005 خمس عرشة منهجية مختلفة ملستودعات  سابقة مستفيضة، َحدَّ

البيانات.  تُصنَّف مصادر هذه املنهجيات إىل ثالث فئات عريضة:  باعة التقنية األساسية، وبائعي 

البنية التحتية، ورشكات منذجة املعلومات.

أ- ِســجالت البيانات املســتقلة:  مُيِكن القول: إنَّ هذا هو أبســط البدائل الهيكلية وأقلها تكلفًة.  

وقد تمَّ تطويُر DMs للعمل مستقلًة بعضها عن بعض لتلبية احتياجات الوحدات التنظيمية 

املنفردة.  وبســبب اســتقالليتها، قد يكون لها تعريفات بيانات غري ُمتسقة وأبعاد ومقاييس 

مختلفــة؛ مام يؤدي إىل صعوبة تحليــل البيانات عرب DMs )أْي: إنه من الصعب، إن مل يكن 

من املستحيل، الحصول عىل «نسخة واحدة من الحقيقة»(.
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ب- هيكل حافلة ســوق البيانات:  يَُعدُّ هذا الهيكل بدياًل قاباًل للتطبيق لـ DMs املســتقلة؛ إذ يتمُّ 
َربْط األسواق املنفردة بعضها مع بعض عن طريق نوٍع من الوسائط.  ونظرًا ألن البيانات تكون 
مرتبطًة بعضها ببعض؛ فهناك فرصٌة أفضل للحفاظ عىل اتساق البيانات يف جميع أنحاء املؤسسة 
)عىل األقل عند مستوى البيانات الوصفية(.  وعىل الرغم من أن هذا الهيكل يسمح باستعالمات 

البيانات املعقدة عرب DMs؛ فإنَّ أداء هذه األنواع من التحليل قد ال يكون مبستوى ُمرٍض.

ج- هيــكل hub-and-spoke:  ولعلَّ هذا هو أشــهُر هيكل ملســتودعات البيانات اليوم.  وهنا 
ينصــبُّ االهتامم عىل بناء بنية تحتية قابلة للتطوير وقابلــة للصيانة )غالبًا ما يتمُّ تطويرها 
ن مستودع بيانات مركزي والعديد من  بطريقة تكرارية، أْي: موضوع تلو اآلخر( والتي تتضمَّ
DMs )لكل وحدة تنظيمية(.  تســمح هذه البنية بســهولة التخصيص لواجهات املستخِدم 
ــلبي؛ تفتقر هذه البنية إىل الرؤية الشاملة للمؤسسة وقد تقود  والتقارير.  وعىل الجانب السَّ

إىل تكرار البيانات، ووقت استجابة طويل للبيانات.

hub - and - spoke د- مستودع البيانات املركزي:  يتشابه هيكُل مستودع البيانات املركزي مع هيكل
باســتثناء أنه ال تُوَجد DMs تابعة؛ ويُوَجد بداًل منهــا EDW عمالقًا يلبِّي احتياجات جميع 
الوحــدات التنظيميــة.  يوفِّر هذا النَّهج املركزي للمســتخدمني إمكانيــة الوصول إىل جميع 
البيانات املوجودة يف مســتودع البيانات بداًل من حرصهــا يف DMs.  وإضافًة إىل ذلك؛ فإنه 
يقلِّل من كمية البيانات التي يتَعنيَّ عىل الفريق الفني نقلها أو تغيريها، وبالتايل تبسيط إدارة 
البيانات وقيادتها فنيًّا.  وإذا تمَّ تصميمه وتنفيذه بشكٍل صحيح؛ فإن هذا الهيكل يوفِّر رؤيًة 

شاملًة يف الوقت املناسب عن املرشوع أليِّ شخص يف أيِّ وقٍت أينام كان داخل املنظمة.

ر أفضل  د مبثابة امتياٍز للقوى الطبيعية التي تفجِّ د:  يَُعدُّ النهُج املوحَّ ه- مســتودع البيانات املوحَّ
الخطــط لتطوير نظام مثايل.  ويســتخدم جميع الوســائل املمكنة لدمج املــوارد التحليلية 
دة ملقابلة االحتياجات املتغرية أو ظروف العمل.  وبصورة أساسية؛  القادمة من مصادر ُمتعدِّ
د عــىل َدْمج أنظمة متباينة.  ويف البنية املوحــدة؛ يتمُّ تَرْك هياكل َدْعم  ينطــوي النهج املوحَّ
القــرار القامئة يف مكانها، ويتمُّ الوصول إىل البيانات من تلك املصادر كلام لزم األمر.  كام يتمُّ 
د من ِقبل ُمورِّدي الربامج الوســيطة الذين يقرتحون االســتعالمات املوزَّعة  َدْعــم النهج املوحَّ
 )XML( م هذه األدوات القابلة للتجديد والقامئة عىل لغة الرتميز والقدرات املشــرتكة.  تقدِّ
للمســتخدمني رؤيًة شــاملًة ملصادر البيانات املوزَّعــة، مبا يف ذلك مســتودعات البيانات، و

DMs واملواقع اإللكرتونية واملستندات واألنظمة التشغيلية.  عندما يختار املستخِدم كائنات 
االســتعالم من هذا العرض، ويضغط زر اإلرســال، تقوم األداة باالستعالم التلقايئ عن املصادر 
مها للمســتخِدم.  وبســبب مشكالت األداء وجودة  املوزَّعة، وتضمُّ إليها النتائج، ومن ثمَّ تُقدِّ
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البيانات؛ يتفق معظم الخرباء عىل أن الطرق املتبعة تعمل بشــكٍل جيد لتكملة مستودعات 

  .)Eckerson, 2005 :البيانات وليس استبدالها )انظر
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د كلٌّ من Ariyachandra وWatson عرشة عوامل من املحتمل أن تؤثر عىل  ويف 2005 حــدَّ
قرار اختيار الهيكل املستخَدم:

1- ترابط املعلومات بني الوحدات التنظيمية.

2- احتياجات معلومات اإلدارة العليا.

ة ملستودع البيانات. 3- الرضورة امللحَّ

4- طبيعة مهامِّ املستخِدم النهايئ.

5- القيود عىل املوارد.

6- َعرْض إسرتاتيجي ملخزن البيانات قبل التنفيذ.

7- التوافق مع األنظمة الحالية.

8- القدرة امللموسة لفريق عمل تقنية املعلومات الداخيل.

9- املشكالت الفنية.

10- العوامل االجتامعية/ السياسية.

وتتشــابه هذه العوامل مع العديِد من عوامل النجاح املوصوفة يف األدبيات الخاصة مبشــاريع 
نظم املعلومات ومرشوعات DSS وذكاء األعامل؛ إذ تَُعدُّ املسائل الفنية - بخالف توفري التقنية التي 
؛ ولكنها غالبًا ال تكون مهمًة، مثل املشــكالت السلوكية،  تكون عمليًّا جاهزًة لالســتخدام - أمرًا مهامًّ
مثل: تلبية احتياجات املعلومات الخاصة باإلدارة العليا، ومشــاركة املســتخِدمني يف عملية التطوير 
)عامل اجتامعي/ سيايس(.  ولكلِّ هيكل من هياكل مستودعات البيانات تطبيقات خاصة به متفاوتة 
الفاعلية، وبالتايل؛ توفر فوائد قصوى للمنظمة.  ومع ذلك يبدو بشكٍل عام أن هيكل DM هو األقل 
.Watson )2006a(و Ariyachandra :فعاليًة يف االستخدام.  وللمزيد من التفاصيل اإلضافية انظر

أيُّ الُبنيات هي األفضل؟

منذ أن أصبحت مســتودعات البيانات جزًءا مهامًّ من املؤسســات الحديثة، بات الســؤال عن بنية 
مســتودع البيانات األفضل؛ هو موضوع املناقشــة الدامئــة.  ويتزَعَّم هذه املناقشــات اثنان من زعامء 
مجال مســتودعات البيانات، هام: Bill Inmon وRalph Kimball.  فدامئًا ما يدافع Inmon عن بنية 
hub-and-spoke )مثل: مصنع املعلومات املؤسسية(، يف حني يُروِّج Kimball لحافلة هيكل DM ذات 
األبعاد املطابقة.  وهناك هياكُل أخرى ممكنة؛ ولكن هذان الخياران هام نهجان مختلفان جوهريًّا، ولكلٍّ 
Ariyachandra منهام منارصون أقوياء.  وإللقاء الضوء عىل هذا الســؤال املثري للجدل، أجرى كلٌّ من

و)Watson )2006a دراســًة تجريبيًة.  ولجمع البيانات قاما بإجراء اســتطالع عىل الويب استهدفا فيه 
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ن االســتطالُع أسئلًة شــخصيًة عن القائم  األفراد املشــاركني يف عمليات تنفيذ مســتودع البيانات.  تضمَّ
باإلجابة عنه، وعن رشكته، ومستودع بيانات الرشكة، ومدى نجاح هيكل مستودع البيانات.

م 454 من املجيبــني معلوماٍت قابلًة لالســتخدام.  وتراوحت الــرشكاُت التي تمَّ  إجــاماًل؛ قدَّ
اســتطالعها مــن صغرية )ذات عائد أقل من 10 مليــون دوالر( إىل كبرية )ذات عائدات تزيد عىل 
10 مليــار دوالر(.  كانــت معظــم الرشكات موجــودًة يف الواليات املتحدة بنســبة بلغت )٪60( 
ومثلــت مجموعًة متنوعًة من الصناعات، وشــكَّلت صناعة الخدمات املالية معظم االســتجابات 
بنســبة بلغت )15٪(.  كانت البنية الســائدة؛ هي بنية hub-and-spoke بنســبة )39٪(، تليها 
بنية الحافلة )26٪(، ثم البنية املركزية بنســبة )17٪(، ثم هيكل DMs املســتقل بنســبة )٪12(، 
وجاء يف املرتبة األخرية الهيكُل املتحد بنســبة )4٪(.  وكان النظام األسايس األكرث شيوًعا الستضافة 
مستودعات البيانات هو Oracle بنسبة )41٪(، تليها مايكروسوفت )�Microso( بنسبة )٪19(، 
ثم IBM بنســبة )18٪(.  وتراوح معدل )متوســط( الدخل اإلجاميل من 3٫7 مليار دوالر أمرييك 
لـــ DMs املســتقلة إىل 6 مليــار دوالر للهيكل املتحد.  وقد اســتخدموا أربعــة مقاييس لتقييم 
نجــاح الهياكل:  )1( جودة املعلومات، )2( جودة النظــام، )3( التأثريات الفردية، و)4( التأثريات 
التنظيمية.  واســتخدمت األسئلة مقياًسا من 7 نقاط؛ إذ تشرُي الدرجة األعىل إىل بنية أكرث نجاًحا.  

ح الجدول 3-1 متوسط نتائج املقاييس لهياكل مستودعات البيانات. يُوضِّ

DMs

املستقلة

هيكل 

الحافلة

hub- هيكل

and-spoke

الهيكل املركزي

(DMs ال تعتمد عىل)

الهيكل 

املتحد

4٫425٫615٫635٫324٫37جودة املعلومات

4٫955٫065٫565٫144٫96جودة النظام

5٫085٫085٫265٫465٫51التأثريات الفردية

4٫665٫435٫425٫034٫77التأثريات التنظيمية

لت DMs املستقلة أد� الدرجات عىل جميع املقاييس.  وتؤكِّد  وكام تشرُي نتائُج الدراسة؛ سجَّ
م من DMs املستقلة.   هذه النتيجة عىل الِحكمة التقليدية التي تقول بضعف الحلِّ الهيكيل املُقدَّ
ات دعم قرارات  د يف املركز قبل األخري.  ومتتلك الرشكات يف بعض األحيان ِمنصَّ وجاء الهيكُل املوحَّ
متباينــة ناتجة عن عمليات االندماج فيام بني الرشكات، وقــد تختار الطريقة املتحدة، عىل األقل 
م مــن الهيكل املتحد ليس هو األمثل عىل  عــىل املدى القصري؛ إذ تشــرُي النتائج إىل أنَّ الحلَّ املقدَّ
املدى الطويل.  لكن اليشء املثري لالهتامم هو التشــابه يف املتوســطات بالنسبة لكلٍّ من الحافلة 
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وhub-and-spoke والهياكل املركزية.  وتكون االختالفات صغرية مبا فيه الكفاية؛ بحيث ال ميِكن 
تقديُم أيِّ مطالبات لتفوق هيكل معني عىل الهياكل األخرى، عىل األقل استناًدا إىل مقارنة بسيطة 
بــني هذه املقاييــس للنجاح.  كام قاموا بَجْمع بيانات عن النطاق )والتي يرتاوح من وحدة فرعية 

إىل نطاق الرشكة( وحجم )أْي: كمية البيانات املخزَّنة( املستودعات.

كام وجدوا أن بُنية hub-and-spoke تُستَخَدم عادًة مع تطبيقات أكرث عىل مستوى املؤسسة 
ومســتودعات أكرب.  وقاموا أيًضا بالتحقيق يف التكلفــة والوقت الالزمني لتنفيذ الهياكل املختلفة.  

بشكٍل عام؛ كانت بنية hub-and-spoke هي األكرث تكلفًة واستهالكًا للوقت لتنفيذها.

أسئلة مراجعة على القسم ٣-4:

1- ما هي أوجه التشابه واالختالف الرئيسية بني هيكٍل من طبقتني، وهيكٍل ثاليث الطبقات؟

2- كيف أثر الويُب عىل تصميم مستودع البيانات؟

3- اذكر هياكل مستودعات البيانات البديلة التي متَّت مناقشتها يف هذا القسم.

4- مــا هي املســائل الواجب أخذهــا يف االعتبار عند تحديــد البنية التي ستُســتَخَدم يف تطوير 
مستودع البيانات؟  اذكر أهمَّ 10 عوامل.

5- أيٌّ من هياكل مستودعات البيانات هو األفضل؟  وملاذا؟

:(ETL) ٣-٥ تكامل البيانات وعمليات االستخراج والتحويل والتنزيل

إن الضغوط التنافسية العاملية، والطلب عىل عائد االستثامر )ROI(، واإلدارة واالستفسار عن 
املستثمرين واللوائح الحكومية؛ كلُّ هذه األمور تجرب مديري الرشكات عىل إعادة التفكري يف كيفية 
َدْمــج وإدارة أعاملهــم، وعادًة ما يحتاج صانُع القرار أن يصل إىل مصادر متعددة للبيانات، والتي 
يجُب أن تكون متكاملًة.  وقد كانت عمليُة الوصول إىل مصادر البيانات عمليًة شاقًة وكبريًة؛ وذلك 
قبل مســتودعات البيانــات، وDMs، وبرمجيات ذكاء األعامل.  وحتى مــع أدوات إدارة البيانات 
الحديثــة والتي تعتمُد عىل شــبكة اإلنرتنت؛ فإن التعرُّف عىل البيانــات التي ميِكن الوصول إليها 
وتقدميهــا إىل صانع القرار هي مهمٌة غري رضورية، غري أنها تتطلب متخصصني يف قواعد البيانات 

ومع منوِّ حجم مستودعات البيانات تزداد مشكالت دمج البيانات هي األخرى.

إنَّ تحليل األعامل يحتاُج إىل تطوُّر مستمر؛ إذ مُيِكن لعمليات االندماج واالستحواذ واملتطلبات 
التنظيميــة وإدخال قنوات جديدة أن تؤدي إىل تغيــريات يف متطلبات ذكاء األعامل.  وإضافًة إىل 
ل عليها يف الوقت املناسب؛ فإنَّ ُمستخِدمي األعامل  دة واملتحصَّ البيانات التاريخية واملنظفة واملوحَّ
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يحرصون عىل الوصول إىل البيانات غري املهيكلة يف الوقت املناسب بدون تأخري.  ويجُب أن يتكامل 
كلُّ يشٍء مــع محتويات مســتودع البيانات املوجود.  عالوًة عىل ذلك؛ أصبــح الوصوُل عرب أجهزة 
املســاعد الرقمي الشخيص )PDA( ومن خالل التعرُّف عىل الكالم والتوليف أكرث شيوًعا؛ مام يزيد 
ن العديُد من مشــاريع التكامل أنظمًة عىل  من تعقيد قضايا التكامل )Edwards, 2003(.  وتتَضمَّ
م Orovic يف 2003م قامئًة مرجعيًة مبا يصلح وما ال يصلح عند محاولة  مستوى املؤسسة.  وقد قدَّ
القيــام مبرشوع من هذا القبيل.  ومن الصعــب َدْمُج البيانات التي تأيت من قواعد بيانات مختلفة 
وغريها من املصادر املتباينة؛ خاصًة عندما ال يتمُّ ذلك بشــكٍل صحيح؛ إذ إنه من املمكن أن يؤدي 

.)Nash, 2002( ومشاريع سالسل التوريد ،ERP، CRM إىل كارثة يف أنظمة واسعة النطاق مثل

تكامل البيانات:

يشتمُل تكامُل البيانات عىل ثالث عمليات رئيسية؛ هذه العمليات عندما يتمُّ تنفيذها بشكٍل 
صحيح؛ فإنها تســمح بالوصول إىل البيانات وإتاحتها ملجموعة من ETL، وأدوات التحليل، وبيئة 
مســتودعات البيانات، وهذه العمليات هي:  الوصــول إىل البيانات:  وتعني القدرة عىل الوصول 
إىل البيانات واستخراجها من أيِّ مصدر بيانات، اتحاد البيانات؛  أْي: تضمني آراء األعامل يف مخزن 
البيانــات املتعددة، تغيــري االلتقاط؛ والذي يتم بناًء عىل تحديد التغيــريات التي تمَّ إدخالها عىل 
BP مصادر بيانات املؤسســة.  انظر الحالة العملية 3-2 لالطالع عىل مثاٍل لكيفية االســتفادة من

Lubricant يف تنفيذ مســتودع بيانات يدمج البيانات من ِعدة مصادر.  فقد قام بعُض املورِّدين، 
ن مرشوع تكامل  مثل SAS Institute, Inc بتطوير أدوات تكامل البيانات بشــكٍل قوي.  ويتضمَّ
البيانات SAS للمؤسســة أدواِت تكامل بيانات العمالء التي تعمل عىل تحسني جودة البيانات يف 
عملية التكامل.  كام يساعد Oracle Business Intelligence Suite أيًضا عىل تكامل البيانات.

دة؛ بحيث  ويتمثل الغرض الرئييس من مســتودع البيانات يف َدْمــج البيانات من أنظمة ُمتعدِّ
تتيح تقنيات التكامل املختلفة دمج البيانات والبيانات الوصفية:

.)EAI( تكامل تطبيقات املؤسسات -

.)SOA( العامرة املوجهة نحو الخدمة -

.)EII( تكامل معلومات املؤسسة -

.)ETL( االستخراج والتحويل والتحميل -

يوفِّر تكامُل تطبيقات املؤسسات )EAI( وسيلة لدفع البيانات من أنظمة املصدر إىل مستودع 
البيانــات.  وهــو ينطوي عىل َدْمج وظائــف التطبيقات ويركِّز عىل مشــاركة الوظائف )بداًل من 
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البيانات( عرب األنظمة، وبالتايل متكني املرونة وإعادة االســتخدام.  وعىل نحو تقليدي؛ فقد ركَّزت 

حلول تكامل تطبيقات املؤسسات )EAI( عىل متكني إعادة استخدام التطبيق عىل مستوى واجهة 

برمجة التطبيقات.  ويف اآلونة األخرية؛ يتمُّ إنجاز تكامل تطبيقات املؤسســات )EAI( باســتخدام 

خدمات )SOA( )والتي هي مجموعة من العمليات أو املهام التجارية( التي تم تعريفها وتوثيقها 

صًة لتنفيذ )SOA(.  كام مُيِكن  بشكٍل جيد.  ويَُعدُّ استخدام خدمات شبكة اإلنرتنت طريقًة ُمتخصِّ

استخداُم )EAI( لتسهيل الحصول عىل البيانات مبارشًة يف مستودع بيانات ِشبه فوري أو لتوصيل 

.)EAI( وهناك العديُد من الطرق واألدوات املختلفة لتنفيذ ،OLTP القرارات إىل أنظمة

ويَُعــدُّ تكامل معلومات املؤسســات )EII( مجااًل جيــًدا باعتباره أداًة متطــورًة تقوُم بَدْمج 

د، مثــل:  قواعد البيانات  البيانــات الــواردة من مجموعــة متنوعة من املصــادر يف الوقت املُحدَّ

املرتابطة، وخدمات شــبكة اإلنرتنــت، وقواعد البيانات املتعددة األبعــاد؛ باإلضافة إىل كونه آليًة 

 )EII( لَسْحب البيانات من أنظمة املصدر لتلبية طلب الحصول عىل املعلومات.  وتستخدم أدوات

بيانات التعريف املعرَّفة مســبًقا لتجميع وجهات النظر التي تجعل البيانات املدمجة )املتكاملة( 

تبدو مرتبطًة باملستخدمني النهائيني، وقد يكون XML هو الجانب األكرث أهميًة يف EII؛ وذلك ألن 

XML يسمح بَوْضع عالمات عىل البيانات إما يف وقت اإلنشاء أو يف وقت الحق، وهذه العالمات 

.)Kay, 2005 :ميكن توسيعها وتعديلها مبا يسمح باستيعاب أي مساحة من املعرفة )انظر

ولطاملا كان تكامل البيانات املادية؛ هو اآللية الرئيســة لُصْنع نظرة متكاملة مع مســتودعات 

البيانات وDMs.  ومع ظهور أدوات تكامل معلومات املؤسســة )EII( )انظر: Kay, 2005(؛ فإن 

أمنــاط تكامل البيانات االفرتاضية الجديدة أصبحت ُمجِديًة وقابلــًة للتطبيق، وقد ناقش كلٌّ من 

ــع  Manglik و)Mehra )2005 فوائــد وقيود أمناط تكامل البيانات الجديدة التي ميكن أن توسِّ

املنهجيات املادية التقليدية لتقديم رؤية شاملة للمرشوع.

حالة عملية ٣-2

BigS ملواد التشحيم تحقق نجاح BP بريتش برتوليوم

قامت رشكة بريتش برتوليوم لزيوت التشــحيم بتأسيس برنامج BigS ملتابعة نشاط 

مج األخري لتوفري معلومات إدارة متسقة وشفافة عىل مستوى العامل؛ إضافًة إىل تقديم  الدَّ

ذكاء األعامل، وBigS يف الوقت املناســب والذي يوفر عرًضا تفصيليًّا ومتكاماًل لألداء عرب 

وظائف، مثل: التمويل، والتسويق واملبيعات، واإلمدادات وخدمات التخطيط والتنفيذ.
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وتَُعدُّ BP واحدًة من أكرب مجموعات النفط والبرتوكيامويات يف العامل؛ إذ تَُعدُّ جزًءا 

من مجموعة BP plc؛ فرشكة BP ملواد التشــحيم هي رشكٌة رائدٌة يف ســوق السيارات 

العاملية، وتشــتهر الرشكة بعالمة زيوت كاسرتول )Castrol( التجارية، كام تعمل يف أكرث 

BP من مائــة دولة ولديها عرشة آالف موظف.  ومن الناحية اإلســرتاتيجية؛ فإنَّ رشكة

ملواد التشــحيم تركِّز عىل تحســني خدمة عمالئها، وزيادة فاعليتها يف أسواق السيارات.  

ويف أعقاب نشاط االندماج مؤخرًا مترُّ الرشكة بعملية تحوُّل لتصبح أكرث فاعليًة ومرونًة، 

واغتناماً لفرص النمو الرسيع.

ي: التَحدِّ

عقب نشــاط االندماج األخري أرادت رشكة BP ملواد التشــحيم تحســنَي االتســاق 

والشــفافية، وســهولة الحصول عىل معلومات اإلدارة وذكاء األعامل.  وللقيام بذلك كان 

من الرضوري َدْمج البيانات املُحتَفظ بها يف أنظمة مصدر معدل التوزيع دون التأخري يف 

د لتخطيط موارد املؤسسات. إدخال نظام ُموحَّ

الحل:

ــَذت رشكة BP ملواد التشــحيم برنامــج «ذكاء األعامل التجاريــة واملعايري العاملية»  نفَّ

ى  )BigS(، وهي مبادرٌة إسرتاتيجيٌة إلدارة وذكاء األعامل، ويف لُبِّ برنامج BigS يُوَجد ما يُسمَّ

Kalido وهو حل EDW التكيُّفي إلعداد وتنفيذ وتشغيل وإدارة مستودعات البيانات.

وقد أسهم حلُّ EDW املتكامل من Kalido يف َدْعم تكامل البيانات املعقدة للربنامج 

التجريبــي ومتطلبات تقديم التقارير املتنوعة، وللتكيُّــف مع متطلبات إعداد التقارير 

املتطوِّرة للربنامج؛ فقد متكَّن الربنامج أيًضا من تعديل بنية املعلومات األساسية بسهولة 

عاليــة مع الِحفاظ عىل جميع املعلومات؛ إذ يقوم النظام بَدْمج وتخزين املعلومات من 

دة من أجل: أنظمة مصادر متعددة لتوفري طرق عرض ُموحَّ

- تســويق العائــدات والهوامش الخاصة بالعميل بالنســبة لقطاعات الســوق مع 

التعمق يف تفاصيل مستوى الصوت.  

- زيادة التقارير الخاصة بفواتري املبيعات والتكاليف الجمركية التفصيلية والرواتب الفعلية.

- تقديم بيانــات األرباح والخســائر وامليزانية العمومية وبيانــات التدفق النقدي 

ــدة عــىل الصعيد العاملي، مــع التدقيق يف مراجعة حســابات العمــالء والديون  املوحَّ

د  وخدمات التخطيط والتنفيذ؛ بحيث يتمُّ معالجة الحركة وَعرْضها من خالل نظام موحَّ

عرب ِمنصات ERP متعددة يف نظام تخطيط موارد املؤسسات.
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الفوائد:

توفِّر BigS املعلومات الالزمة ملســاعدة األعامل التجارية عىل تحديد عدٍد وافر من 

الفرص التجارية؛ من خالل تحســني رؤية البيانات املتسقة يف الوقت املناسب؛ من أجل 

تحقيق أقىص قدٍر من فرص العمل لزيادة الهوامش أو إدارة التكاليف املرتبطة بها.

ن االستجابات النموذجية لفوائد البيانات املتسقة الناتجة عن BigS ما ييل: وتتضمَّ

- تحسني التناسق والشفافية يف بيانات األعامل.

- إعداد تقارير أسهل وأرسع وأكرث مرونة.

- التوافق بني املعايري العاملية واملحلية عىل َحدٍّ سواء.

الة؛ من حيث التكلفة باإلضافة إىل مرونتها. - دورة تنفيذ رسيعة وفعَّ

- أقل قدٍر من االضطراب للعمليات التجارية القامئة واألعامل اليومية.

- تحديد مشكالت جودة البيانات والتشجيع عىل َحلِّها.

- تحسني القدرة عىل االستجابة بذكاء للفرص التجارية الجديدة.

أسئلة للمناقشة:

1- ما هو BigS؟

يات، وما هو الحل املقرتح والنتائج التي تمَّ الحصول عليها مع BigS؟ 2- ما هي التَحدِّ

Sources: Kalido. BP Lubricants. http://kalido.com/download/BP-Lubricants.pdf 

)accessed July 2016(; BP Lubricants, www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/

bp-at-a-glance.html )accessed July 2016(.

االستخراج، والتحويل، والتحميل:

  .)ETL( ن الجانُب التقني من عملية مســتودعات البيانات استخراج وتحويل وتحميل يتضمَّ

وتقوم تقنية )ETL( - والتي كانت موجودًة منذ فرتة قصرية - بدور رئيس يف العملية واســتخدام 

مستودعات البيانات.  وتَُعدُّ عملية استخراج وتحويل وتنزيل البيانات )ETL( عنرصاً أساسياً يف أيِّ 

يات؛ ألن عملية اســتخراج  مرشوع بيانات مركزية.  وغالبًا ما يواجه مديرو تقنية املعلومات تَحدِّ

وتحويل وتنزيل البيانات عادًة ما تستهلك 70٪ من الوقت يف مرشوع بيانات مركزية.
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تتكوَّن عملية )ETL( من:  االســتخراج )ويعني: قراءة البيانات من قاعدة بيانات واحدة أو أكرث(، 

والتحويل )أْي: تحويل البيانات املُســتَخرَجة من شــكلها السابق إىل الشــكل الذي تحتاُج إليه؛ بحيث 

ميِكن وضعه يف مستودع بيانات أو ببساطة قاعدة بيانات أخرى(؛ إضافًة إىل التنزيل )أْي: َوْضع البيانات 

يف مســتودع البيانــات(.  ويحدث التحويُل باســتخدام القواعد أو جداول البحــث أو عن طريق َدْمج 

البيانــات ببيانات أخــرى.  ويتمُّ َدْمج وظائف قواعد البيانات الثالثة يف أداٍة واحدة لســحب البيانات 

دة، أو مستودع بيانات. من واحدة أو أكرث من قواعد البيانات، وَوْضعها يف قاعدة بيانات أخرى ُموحَّ

وتقــوم أدوات )ETL( أيًضــا بنقل البيانــات بني املصادر واألهداف وتوثيــق كيفية تغريُّ عنارص 

البيانات )كالبيانات الوصفية( يف أثناء انتقالها بني املصدر والهدف؛ إضافًة إىل تبادل البيانات الوصفية 

مــع التطبيقات األخرى حســب الحاجة، وإدارة جميع عمليات التشــغيل والعمليات األخرى )مثل:  

الجدولة، وإدارة األخطاء، وســجالت التدقيق، واإلحصائيات(.  وتَُعــدُّ عملية )ETL( عمليًة يف غاية 

األهميــة لتكامل البيانات، وكذلك ملســتودعات البيانــات.  والغرض من هــذه العملية، هو تنزيل 

املســتودع ببيانات ُمدَمجة ومنتقاة، ومن املمكن أن تأيت البيانات املُستَخَدمة يف عمليات)ETL( من 

أيِّ مصــدٍر كـ: تطبيق حاســب مركزي، أو تطبيــق )ERP(، أو أداة CRM، أو ملف ثابت، أو جدول 

.)ELT( د الخطوط العريضة لعملية بيانات Excel، أو حتى قامئة انتظار رسائل.  ويف الشكل 3-9 نَحدِّ

ETL شكل ٣-٩: عمليات

وتنطــوي عملية ترحيل البيانات إىل مســتودع البيانات عىل التنقيــب يف البيانات من جميع 

لــة.  وقد تتكــوَّن مصادر البيانات من ملفات ُمســتخلََصة مــن قواعد بيانات  املصــادر ذات الصِّ

 ،)Microso� Access  :وجداول البيانات، وقواعد البيانات الشخصية )عىل سبيل املثال ،OLTP

أو امللفات الخارجية.  وعادًة ما تتمُّ كتابة كافة ملفات اإلدخال يف مجموعٍة من الجداول املؤقتة، 
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والتــي يتمُّ تصميمها من أجل تســهيل عملية التنزيل.  ويحتوي مســتودع البيانات عىل العديد 

د أشــياء، مثل: كيفية اســتخدام البيانات، وقواعد التلخيص، وتوحيد  من قواعد العمل التي تَحدِّ

امت املشفرة، وقواعد الحساب.  ويجب تصحيح البيانات املتَعلِّقة مبلفات املصدر قبل تنزيلها  السِّ

م تصمياًم جيًدا هو أن هذه القواعد  يف مســتودع البيانات.  ومن فوائد مســتودع البيانات املصمَّ

ميكن تخزينها يف مســتودع البيانات الوصفية، وتطبيقها عىل مســتودع البيانات بشــكٍل مركزي.  

وهــذا يختلف عــن طريقة OLTP، التي تحتوي عــادًة عىل قواعد البيانــات واألعامل التجارية 

ا من  املنترشة يف جميع أنحاء النظام.  وميكن إجراء عملية تنزيل البيانات يف مستودع البيانات إمَّ

خالل أدوات تحويل البيانات التي توفر واجهة ُمســتخِدم رســومية للمساعدة يف تطوير وصيانة 

قواعد األعامل التجارية، أو من خالل طرق أكرث تقليدية، مثل تطوير الربامج أو األدوات املساعدة 

لتنزيــل مســتودع البيانات؛ وذلك باســتخدام لغات الربمجة، مثل: لغــات PL/SQL أو C++ أو 

Java أو دوت نت Framework.  وهذا القرار ليس ســهاًل بالنســبة للمنظامت؛ إذ تؤثر العديُد 

من املشــكالت عىل قرار املؤسسة برشاء أدوات تحويل البيانات، أو إنشاء عملية التحويل نفسها، 

وتتمثل هذه املشكالت يف:

- أدوات تحويل البيانات الغالية الثمن.

- قد يكون ألدوات تحويل البيانات منحنى تعلُّم طويل.

- من الصعب قياس أداء منظمة تقنية املعلومات؛ حتى تتعلَّم املنظمة استخدام أدوات تحويل البيانات.

وعىل املدى الطويل؛ ينبغي تبسيط نهج صيانة أداة تحويل مستودع البيانات للمنظمة.  ومن 

الة يف الكشف والتنظيف )مبعنى إزالة أية حاالت شاذة  املمكن أن تكون أدوات التحويل أيًضا فعَّ

يف البيانات(.  وتعتمد OLAP وأدوات التنقيب يف البيانات عىل مدى جودة تحويل البيانات.

الة؛ فإن رشكة Motorola, Inc تستخدم )ETL( لتغذية مستودعات  وكمثاٍل عىل )ETL( الفعَّ

البيانــات الخاصة بهــا؛ إذ تقوم رشكــة Motorola بتجميع املعلومات من ثالثــني نظاًما مختلًفا 

للمشــرتيات، ومن ثم تقوم بإرســالها إىل مســتودع بيانات SCM العاملــي لتحليل إجاميل إنفاق 

.)Songini, 2004 :الرشكة.  )انظر

وقــد صنَّــف )Solomon )2005 تقنيات ETL إىل أربــع فئات، وهي:  متطــورة، وممكنة، 

وبســيطة، وبدائية.  ومن املســلَّم به عموًما أن أدوات الفئة املتطورة ســتؤدي إىل توثيق عملية 

ETL بشكٍل أفضل وأكرث دقة مع تطوُّر مرشوع مستودع البيانات.
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وعــىل الرغم من أنه مــن املمكن للمربمجني تطوير برنامج من أجل ETL؛ فإنه من األســهل 

استخدام أداة ETL القامئة )املوجودة بالفعل(.  ونعرض فيام ييل لبعض املعايري املهمة يف اختيار 

:)Brown, 2004 :انظر( ETL أداة

- القدرة عىل القراءة والكتابة إىل عدٍد غري محدوٍد من أساليب بناء مصادر البيانات.

- التقاط تلقايئ للبيانات الوصفية وتسليمها.

- تاريخ املطابقة للمعايري املفتوحة.

- واجهة سهلة االستخدام للمطوِّر واملستخِدم الوظيفي.

قد يكون أداء ETL الشــامل عالمًة عىل ســوء إدارة البيانات، ونقص أسايس يف إسرتاتيجية إدارة 

بيانات متامسكة.  وقد أشار )Karacsony )2006 إىل وجود عالقة مبارشة بني حجم البيانات املتكررة 

ETL فعندما يتم إدارة البيانات بشــكٍل صحيح كأصل ملؤسســة؛ فإن جهود  .ETL وعدد عمليات

تنخفــض بشــكٍل كبري، كام يتمُّ التخلُّص من البيانات املتكــررة بالكامل.  مام يؤدي إىل توفري كبري يف 

الصيانة وزيادة الكفاءة يف التطوير الجديد مع تحســني جودة البيانات.  إنَّ ســوء تصميم عمليات 

ETL يجعــل تكلفة صيانتها وتغيريهــا وتحديثها باهظة.  وبناًء عىل ذلــك؛ فإنه من األهمية مبكان 

.ETL اتخاذ الخيارات املناسبة من حيث التقنية واألدوات الستخدامها يف تطوير وصيانة عملية

عــة؛ إذ يقوم ُمــورِّدو قواعــد البيانــات حاليًّا بتوفري  ويتوفــر عــدٌد مــن أدوات ETL املجمَّ

SAS ُّاملســتقلة والتنافس معهــا.  وتقر ETL التــي تعمل عــىل تحســني أدوات ETL قــدرات

 ،ETL م أول حــلٍّ متكامــٍل متاًمــا يف هــذه الصناعة يدمــج بأهميــة جــودة البيانــات وتقــدِّ

وبيانــات نوعيــة لتحويــل البيانــات إىل قيمة األصــول اإلســرتاتيجية، ومن بني ُمــزوِّدي برامج 

 ،Informaticaو  ،IBMو  ،Oracleو  ،)Microso�( مايكروســوفت  رشكات  اآلخريــن   ETL

وEmbarcadero، و Tibco.  وللحصــول عىل معلومــات إضافية حول ETL انظر: Golfarelli و

.Songini )2004(و ،Karacsony )2006(و ،Rizzi )2009(

أسئلة مراجعة القسم ٣-٥:

1- ِصف تكامل البيانات.

.ETL 2- ِصف الخطوات الثالث لعملية

3- ملاذا تَُعدُّ عملية ETL مهمًة جًدا لجهود مستودعات البيانات؟
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٣-6 تطويُر مستودع البيانات:

يَُعدُّ مرشوع مســتودعات البيانات مهمًة كبريًة أليِّ مؤسســة، وهو أكــرثُ تعقيًدا من مرشوع 

اختيار وتنفيذ حاســب مركزي بســيط؛ نظرًا ألنه يضمُّ العديَد من األقسام والعديَد من واجهات 

اإلدخال واإلخراج باإلضافة إىل تأثريه عليها، كام أنه من املمكن أن يكون جزًءا من إسرتاتيجية عمل 

CRM.  ويوفِّر مســتودُع البيانات العديَد من املزايا، والتي ميكن تصنيفها إىل مزايا مبارشة ومزايا 

ن املزايا املبارشة ما ييل: غري مبارشة.  وتتضمَّ

- ميِكن للمستخِدمني النهائيني إجراُء تحليل مستفيض بطرٍق متعددة.

- مُيِكن توحيُد وجهات النظر فيام يتعلَّق ببيانات الرشكة )أْي: إصدار صيغة واحدة للحقيقة(.

- مُيِكن الحصوُل عىل معلومات أفضل ويف الوقت املناســب؛ إذ يســمُح مستودع البيانات مبعالجة 

املعلومات؛ ليتمَّ إعفاؤها من أنظمة التشغيل املكلِّفة إىل خوادم منخفضة التكلفة.  ولذلك؛ فإنه 

من املمكن معالجة الكثري من طلبات الحصول عىل معلومات للمستخِدم األخري برسعة أكرب.

- مُيِكن أن يؤدي إىل مستوى أداء أفضل؛ إذ يُحرِّر مستودع البيانات عملية اإلنتاج؛ نظرًا ألن بعض 

.DSS متطلبات تقارير نظام التشغيل يتمُّ نقلها إىل

- تبسيط الوصول إىل البيانات.

وتنشــأ املزايا غري املبارشة نتيجًة الستخدام املستخِدمني النهائيني للمزايا املبارشة.  وبشكٍل عام؛ 

م فائدًة تنافســية؛ إضافًة إىل تحســني خدمة  فإنَّ هذه املزايا تَعزِّز املعرفة باألعامل التجارية، وتقدِّ

العمالء وإرضائهم، كام أنها تُسهِّل اتخاذ القرار، وتساعد يف إصالح العمليات التجارية.  وبالتايل؛ فإنَّ 

Parzinger & Frolick,( مستودعات البيانات تُسِهم بشكٍل قوي إلضفاء َميْزة تنافسية للمؤسسات

لة حول كيفية حصول املؤسسات عىل مستويات استثنائية من  2001(، ولالطالع عىل مناقشة ُمفصَّ

األربــاح، انظر: Watson وGoodhue و )Wixom )2002.  ونظرًا للفوائد املُحتَملة التي ميكن أن 

يوفرها مســتودع البيانات واالســتثامرات الكبرية يف الوقت واملال التي يتطلبها هذا املرشوع؛ فإنه 

من األهمية مبكان أن تقوم املؤسسة بتنظيم مرشوع مستودع بياناتها لتحقيق أقىص قدٍر من فرص 

النجاح.  وإضافًة إىل ذلك يجُب عىل املؤسســة بطبيعة الحال أن تأخذ يف االعتبار التكاليف.  وقد 

َوَصف )2001( Kelly منهج عائد االســتثامر )ROI( والذي يأخــذ يف االعتبار مزايا فئات عمليات 

الِحفــظ )أْي: األموال التي يتمُّ توفريها من خالل تحســني وظائف َدْعم القرار التقليدية(، والجمع 

)أْي: األموال التي يتمُّ توفريها بســبب جمع املعلومات ونرشها آليًّا(، واملســتخدمني )أْي: األموال 

املحفوظة أو املُكتَســبة من القرارات التي يتمُّ اتخاذها باســتخدام مســتودع البيانات(.  وتشمل 
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التكاليف كلَّ ما يتعلق باألجهزة، والربمجيات، والنطاق الرتدُّدي للشبكة، والتنمية الداخلية؛ إضافًة 

عم الداخيل، والتدريب، واالستشــارات الخارجية.  ويتمُّ حساب القيمة الحالية الصافية عىل  إىل الدَّ

ــم تقريبًا إىل: 20٪ لعمليات الِحفظ،  مدى العمر املتوقع ملســتودع البيانات.  ونظرًا ألن املزايا ُتقسَّ

و30٪ للجمع، و50٪ للمســتخدمني؛ فقد أشــار Kelly إىل أنه يجُب إرشاك املستخدمني يف عملية 

التطوير، والذي يَُعدُّ عامل نجاح حاسم لألنظمة التي تُعَني بالتغيري يف املنظمة.

م الحالة العملية 3-3 مثااًل ملخزن البيانات الذي تمَّ تطويره، وتنفيذه عىل أساس تنافس شديد  وُتقدِّ

لرشكة مبيعات تجزئة هولندية، وقد أدَّى الَجْمع بني قدرات مســتودعات ترياداتا التخزينية والقدرات 

التحليلية مع وجود بنية تحتية للمؤسسة باستخدام حلول SAP إىل تحقيق نجاح هائل يف السوق.

حالة عملية ٣-٣

ع عملية تسليم البيانات الكبرية استخدام تحليالت ترياداتا لحلول SAP تُرسِّ

إنَّ الرشكة التي تمَّ تصنيفها ِضمن هذه الدراســة الخاصة باقتناء املنتج، هي عبارة 

عــن رشكٍة مملوكة ملكية خاصة لتاجر تجزئــة هولندي، وتتكون من 2800 متجر، هذا 

التاجر لديه 15 عالمة تجارية مختلفة عرب العديد من الدول األوروبية.  تشمل منتجات 

عديــدة من ألعاب األطفــال إىل أدوات الطهي.  وكلُّ عالمة تجارية لهــا البنية التحتية 

الخاصة بها.  وتتم إدارة كلِّ كيان تجاري بشــكٍل مستقل عن باقي الـ 15 رشكة األخرى؛ 

وذلــك يف طريقة تطوير عملياته، والِحفاظ عىل أنظمة تراثه، واتخاذ القرارات التجارية 

الخاصة بالتمويل وتقنية املعلومات، وسلسلة التوريد والعمليات العامة.

الخلفية:

ـب رؤيًة عامليًة  ومــن أجل تلبية احتياجات بيئة تنافســية دامئــة التطوُّر؛ فإنَّ ذلك يتطلـَّ

لألعــامل؛ وهو األمر الذي ميثل تحديًّا ملتاجر التجزئة الكبرية لهذا التاجر الهولندي مع قيام 15

عالمة تجارية مســتقلة بإدارتها.  وللحصول عىل رؤية أفضل وزيادة كفاءة األعامل وانخفاض 

التكاليف؛ قرَّر بائع التجزئة َوْضع إسرتاتيجية مشرتكة إلدارة البيانات يف نظاٍم مركزي باستخدام 

قســم تقنية معلومات واحد.  وتعني مركزية البيانات أنَّ جميع العالمات التجارية سوف تتمُّ 

إدارتها يف مســتودع بيانات واحد، وتنفيذها حســب العالمة التجارية، مــع مراعاة العمليات 

التجارية الفردية واحتياجات كلِّ كيان مستقل.  ويتمثل أكُرب تحدٍّ يواجه متاجر التجزئة الكبرية 

يف رضورة َدْمــج العديِد من األنظمة، مبا يف ذلك أنظمة )SAP ERP( الخاصة بالـ )15( عالمة 

تجارية، وأنظمة إدارة املستودعات، وأنظمة نقطة البيع )POS(، والبيانات الرئيسة للمواد.
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ومــع الرتكيز عىل الِحفاظ عىل مرونة الحركة التجارية للمبيعات وتحليل الهامش؛ فقد 

كان هــدف تاجــر التجزئة هو توفري الوصول إىل مســتوى معامالت البيانات الناشــئة مامَّ 

يقرب من 50 جدول SAP داخل كلِّ نظام ERP.  وقد زاد األمُر تعقيًدا خاصًة فيام يتعلق 

باالنتقال إىل نَْهج مركزي؛ بســبب الفروق الدقيقــة عرب نظام تخطيط موارد الخمس عرشة 

عالمة تجارية.  وقد احتاج العمُل عىل إدخال هذه البيانات يف املســتودع املركزي إىل 400

يــوم من الجهد لكلِّ نظام.  وبالتايل؛ فقد احتاجوا إىل طريقٍة لتربير نفقاتهم، وتطوير قيمة 

مقرتحة مستمرة لنهج مستودع البيانات الخاصة بهم، وتطوير طريقٍة لتسهيل هذه العملية.

قصة اكتساب املنتج:

ــة تحليلية مركزية مع  ومــن الناحية التجارية؛ فإن الرتكيز ينصبُّ عىل إنشــاء ِمنصَّ

إمكانية الوصول إىل رؤية شــاملة لبيانات املعامالت.  ونظرًا للطبيعة املوسمية للتجزئة؛ 

فــإن القدرة عىل االســتفادة مــن بيانات عدة ســنوات أمٌر مهمٌّ للمســاعدة يف تحديد 

االتجاهات املوســمية، وإنشــاء التوقعات، وتطوير األسعار والعروض الرتويجية.  ويكون 

الهدف من كلِّ ذلك هو تحسني الرؤية وتوفري حرية التحليالت عرب سلسلة التوريد واملواد 

واملبيعات والتســويق ملساعدة هذه املؤسسة لتصبح أكرث كفاءًة يف طريقة عملها.  وبناًء 

عىل ذلك؛ فقد قــام بائع التجزئة باختيار قاعدة بيانات ترياداتا؛ نظرًا ألنه ميكنه التعامل 

مة.  وكان هدفهم هو  مــع تحليالت املعامالت باإلضافة إىل توفــري قدرات تحليالت متقدِّ

DMS َدْعم التحليالت التشــغيلية واملرونة عن طريق تنزيل البيانات دون تطوير نظام

أو مناذج منطقية أخرى قبل طرح املستخدمني أسئلة األعامل.  وقد مكََّنهم هذا األسلوب 

من ِحفظ البيانات مركزيًّا داخل قاعدة بيانات ترياداتا مع توفري املرونة املســتقبلية التي 

تتعلق بالوصول إىل البيانات والتقارير والتحليالت لجميع العالمات التجارية.

ويف سبيل التقليل من تعقيدات SAP ERP؛ قَضت الرشكة األشهر الستة األوىل تعمل 

بكامل جهدها؛ من أجل تكامل SAP للعمالء املحليني.  وبعد ســتة أشــهر من العرض 

أدركــوا املخاطر، وأوقفوا املرشوع للتحقيق فيام إذا كانــت هناك طرق أفضل للتعامل 

مــع هذه املشــكلة.  وألول مرة تقوم الرشكة باســتخدام نظــام SAP SI والذي احتاج 

تقريبًــا لـ 400 يوم حتى يتمَّ فقط تنزيــُل البيانات من أول نظام لـ SAP ERP.  وهذا 

ـَر قيمًة بالرسعة الكافية؛ لذلك فقد قام تاجــر التجزئة الهولندي بتصعيد  األمــُر لن يوفـِّ

املشكلة بتصعيد املشكلة ومحاولة استكشاف حل جديد يعمل بطريقة أوتوماتيكية يف 

حــلِّ ترياداتا جديد يعمل بطريقة أوتوماتيكية يف عمليــات الحصول عىل البيانات عند 
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اســتخدام SAP ERP.  وقد وقع االختيار عىل تحليالت ترياداتا لحلول SAP؛ نظرًا ألنه 

يــات املرتبطة بإحضار البيانات من SAP ERP إىل  تــمَّ تصميمه خصيًصا ملعالجة التَحدِّ

قاعــدة بيانات ترياداتا.  كام يوفر الحــلُّ نهًجا آليًّا )تلقائيًّا( لَدْمج بيانات SAP ERP يف 

مســتودع البيانات كام مكََّنهم من تنزيل البيانات املطلوبــة للعالمة التجارية األوىل يف 

رة باستخدام النظام السابق.  وقد قىض بائع  غضون 5 أيام فقط بداًل من 400 يوم املقدَّ

التجزئة 45 يوًما إضافيًّا إلضافة 25 جدواًل مخصًصا )Z( وإعداد البيانات لالستهالك.  مام 

أدى إىل ترسيع َدْمج بيانات SAP بنسبة 800٪، وبالتايل توفري 350 يوًما من العمل.

يات: التَحدِّ

يــؤدي الَجْمع بني مرشوع توحيــد تخطيط موارد املؤسســات بالكامل عرب العديد 

من األنظمة القدمية إىل إنشــاء مرشوع به العديُد من التعقيدات.  وعىل الرغم من أن 

تحليالت ترياداتا لحلول SAP قد أتاح التشــغيل التلقايئ لجزء إدارة البيانات املرتبطة بـ 

SAP مــن املرشوع؛ فإنَّ تاجر التجزئة ال يزال يواجه تحديات فنية؛ بســبب حقيقة أن 

مبادرة مســتودعات البيانات الخاصة به قد تمَّ دمُجها مع مرشوع تكامل أوسع.  وكان 

النهج الذي اتبعوه هو توحيد األدوات وَوْضع إطار عمل مع أول عالمتني تجاريتني ميِكن 

تطبيقهام عىل الطرح التدريجي لبقية املنظمة.

يف البداية كانوا بحاجٍة إىل التوحيد القيايس عىل أداة ETL وتطوير منهجية جديدة 

 )Extract ELT( كأداة تحويل ETL وقد استخدموا أداة  .ETL وطريقة االستفادة من

للتنزيــل والِحفاظ عىل تكامــل بيانات املعامالت املعقدة.  وقــد انتهي هذا التاجُر إىل 

ELT الخاصة به باســتخدام أداة ETL وبيئــة ETL كمعيــار ®Informatica اختيــار

كُمحرِّك للبيانات وجدولة املهمة فقط.

ثانيــاً، باإلضافة إىل تخزيــن بيانات املعامالت الدقيقة؛ فقد اســتطاع تاجر التجزئة 

ة ترياداتــا لتنفيذ جميع تحويالت األعامل يف قاعــدة البيانات عند  االســتفادة من ِمنصَّ

نقل البيانات إىل بيئة إعداد التقارير.  وقد سمح لهم هذا النهج باالحتفاظ بنسخة من 

املعامالت الدقيقة، واالســتفادة من عمليــات التكامل خارج املربع املتوفرة يف تحليالت 

ترياداتا لحلول SAP؛ بغرض إضافة سياق إىل بيانات SAP، وتسخري قوة قواعد البيانات 

لتطبيق التحويالت والتحليالت األخرى.

ثالثاً، كان أمُر الحصول عىل بيانات عالية الجودة أمرًا رضوريًّا بالنسبة لهم.  كام أنهم 

ح  يريدون التأكُّد من أن البيانات مُيِكن الوصول إليها وإدارتها عىل نحو ُمتســق.  وتوضِّ
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األرقام املادية أهمية إدارة البيانات بالنسبة إىل هذا التاجر.  وقد تمَّ تنظيُم أرقام املواد 

بشــكٍل مختلٍف عرب أنظمــة متعددة، وكان من املمكن توفيقهــا خالل عملية التنزيل/ 

ي الذي واجههم  النمــوذج.  وقد مكَّنهم هذا الهيــكل الجديد من التغلُّب عىل التَحــدِّ

بسهولة من خالل إنشاء طرق َعرْض املواد الفريدة يف مستودع البيانات لتنسيق األرقام 

املادية إلعداد التقارير.

ـُب طريقًة ذكيًة لتقديم البيانــات التحليلية والوصول  وأخــريًا؛ فقد كان األمُر يتطلـَّ

للتقارير املتخصصة، والتي ميكنها أيًضا أن تلبِّي املتطلبات املتنوعة للعالمة التجارية.

ومن خالل االستفادة من رشاكات ترياداتا مع موفِّري الحلول مثل MicroStrategy®؛ 

فقد متكَّن هذا التاجُر من الوصول إىل البيانات الدقيقة املخزَّنة يف مســتودع البيانات يف 

أثناء استخدام أدوات ذكاء األعامل لتطبيق الخوارزميات املناسبة، واالستفادة من املرونة 

مة يف َحلِّ مستودع البيانات. املُصمَّ

ـا للوصول إىل  ويف البدايــة؛ كان تطويــُر مســتودع البيانات باعتبــاره محوراً مركزيًـّ

البيانات؛ أمرًا صعبًا بســبب الحاجة إىل تطوير إطــار عمل جديد ومنحنى التعلُّم العام 

؛ فإنه مبجرد تطوير  بســبب التغيري يف أسلوب تصميم مستودع البيانات.  ولُحْسن الَحظِّ

هذا اإلطار، كان التكامُل باســتخدام برنامج تحليالت ترياداتا لحلول SAP بسيطًا وقاباًل 

للتكــرار.  ووفقاً لرؤيــة مخطط املرشوع لدى متاجر التجزئــة األوروبية:  «يَُعدُّ برنامج 

تحليــالت ترياداتا لحلول SAP حالً متكامالً ورسيعــاً ومرناً، كام أنه يحقق تنميًة أرسع، 

ويقلل نســبة املخاطرة، باإلضافة إىل كونه منوذجاً دالليًّا متكامالً، ويوفر الوصول املبارش 

إىل البيانات التفصيلية».

الدروس املستفادة:

وبوجــٍه عام؛ فإن هدف تاجر التجزئة هو توفري إســرتاتيجية تنفيــذ قابلة للتكرار؛ 

مــن خالل العالمات التجارية الخاصة بالرشكة؛ وذلك من أجل متكني أفضل القرارات يف 

العمل؛ إضافًة إىل تحســني كفاءة األعامل، وخفض تكاليف التشــغيل من خالل مركزية 

تقنية املعلومات.  وعىل الرغم من أنهم ما زالوا يف املراحل األوىل من املرشوع؛ فإنهم قد 

تعلَّموا من تنفيذ عملية َدْمج عالمتهم التجارية األوىل يف مستودع بيانات ترياداتا.  ونظرًا 

الســتخدام صاحب الرشكة لربنامج تحليالت ترياداتا لحلول SAP؛ فقد متكَّنوا من ترسيع 

وقت تقييم أنشــطة التكامل وتبســيطها.  إضافًة إىل متكُّنهم مــن تطوير بعض الفوائد 

التالية لتطبيقها عىل َدْمج عالماتهم التجارية الالحقة واملشاريع املامثلة.
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وتتمثل هذه الفوائد فيام ييل:

- أَْخــذ الوقت الــكايف يف العناية الواجبة والتعرُّف عىل التقنيــات/ الحلول املتوفرة 

لدعم عمليات التنفيذ.  ويف هذه الحالة متكن صاحب الرشكة من االستفادة من برنامج 

تحليالت ترياداتا لحلول SAP؛ مام أدى إىل تقليل وقت التقييم ومتكينه من الرتكيز عىل 

التحليالت بداًل من التكامل.

- تطوير إطار عمٍل لتمكني العمليات املتكرِّرة التي مُيِكن أن تعالج تعقيدات الكمية 

صة لألعامل. الهائلة من البيانات واالحتياجات املخصَّ

- الِحفاظ قدر اإلمكان عىل بساطة تصميم النظام؛ لضامن اعتامد التقنية والنشاط التجاري.

- التأكُّد من توافق القرارات الفنية مع الرؤية الشاملة لتمكني رسعة األعامل التجارية.

- تطويــر نهٍج قيايسٍّ إلدارة البيانات؛ لضامن ســالمة البيانــات التي متتدُّ إىل ما بعد 

عملية التنفيذ؛ بحيث يفهم مســتخدمو األعامل واملســتخدمون الفنيون كيفية تطبيق 

البيانات للتقارير والتحليالت.

- تحديد مهلة للتأخري؛ لضامن َوْضع حلول -لكلٍّ من مستودعات البيانات والتكامل- تدعم 

االحتياجات.  مام يعني ضامن أنَّ حلَّ Teradata SAP يدعم أيًضا احتياجاتهم التشغيلية.

وتُطبَّــق هــذه الدروس املســتفادة للتنفيذ عىل نطاٍق أوســع، واســتخدام برنامج 

تحليالت ترياداتا لحلــول SAP.  وقد التزم صاحُب الرشكة مبركزية بنيته التحتية وإدارة 

عالماته التجارية بشــكٍل أكرث فعالية.  مام أدَّى إىل االســتفادة من هذه الطريقة لجعل 

العمليــة تتمُّ بطريقة أوتوماتيكية مع تقليل الوقت الالزم إلمتامها؛ بســبب القدرة عىل 

إرساء حلٍّ ُمستَهَدف لربط حلول تخطيط موارد املؤسسات لتحليالتهم.

أسئلة للمناقشة:

يات التي واجهتها متاجُر التجزئة الهولندية الكبرية؟ 1- ما هي التَحدِّ

يات التي واجهت التنفيذ؟ 2- ما هو الحلُّ املقرتح متعدد األطراف؟  وما هي التَحدِّ

3- ما هي الدروس املستفادة؟

Source: Teradata case study. )2015(. 800 percent: Use of Teradata® Analytics for 

SAP® Solutions accelerates Big Data delivery. assets.teradata.com/resourceCenter/

downloads/CaseStudies/EB8559_TAS_Case_Study.pdf?processed=1 )accessed July 
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2016(; Enterprise Management, Teradata-SAP Solution to Big Data analytics. www.

enterprisemanagement.com/research/asset.php/3047800-/Percent:-Use-of-Teradata-

Analytics-for-SAP-Solutions-Accelerates- Big-Data-Delivery )accessed July 2016(.

ومــن الواضــح أن تحديَد هدف العمــل، واجتامع املســتخِدمني النهائيني لــإلدارة عىل َدْعم 

املــرشوع، باإلضافة إىل تحديد األُطُر الزمنيــة وامليزانيات املعقولــة، وإدارة التوقعات، كلها أموٌر 

بالغة األهمية لنجاح مرشوع مســتودعات البيانات؛ إذ إنَّ إســرتاتيجية مستودعات البيانات هي 

مخطٌط للتطبيق الناجح يف إدخال مســتودع البيانات.  ويجب أن تقوم هذه اإلسرتاتيجية بَوْصف 

األهداف التي تسعى الرشكة إىل تحقيقها، وملاذا تريُد تحقيق هذه األهداف، وماذا ستفعل عندما 

تحقــق هذه األهداف.  كام ينبغي أن تضع يف اعتبارها رؤية املنظمة وهيكلها وثقافتها.  وملعرفة 

Matney,( الة ميكنك االطالع عىل الخطوات التي مُيِكن أن تســاعد يف َوْضع إســرتاتيجية مرنة وفعَّ

2003(.  عند َوْضع خطة ودعم مستودع البيانات؛ فإن املؤسسة تحتاج إىل بحث ُمورِّدي مستودع 

البيانات، )راجع الجدول 3-2 للحصول عىل قامئة عينات من املورِّدين، وميكنك أيًضا مراجعة معهد 

م  مســتودعات البيانات [twdi.org] وبناة املعلومات [informationbuilders.com](.  كام يُقدِّ

العديد من املورِّدين برامج تجريبية ملستودعات البيانات الخاصة بهم ومنتجات ذكاء األعامل.

جدول ٣-2: قامئة عيِّنات ملورِّدي مستودعات البيانات

عروض املنتجاتبائع

)businessobjects.com( كائنات األعامل
مجموعة شاملة من برمجيات ذكاء األعامل وبرامج 

)SAPتصوير البيانات )اململوكة حاليًّا لـ

)cai.com( رشكاء الحاسب
مجموعة شــاملة مــن أدوات ومنتجات مســتودع 

)DW( البيانات

)datamirror.com( مرآة البياناتDW قسم، وإدارة، و�رة أداء

)dataadvantagegroup.com( برنامج البيانات الوصفيةمجموعة مزايا البيانات

Dell )dell.com(DW خوادم

Embarcadero )embarcadero.com( تقنياتDW قسم، وإدارة، و�رة أداء

Greenplum )greenplum.com(
مزود حلول البيانات، وموفر حلول البيانات )مملوك 

)EMC اآلن من ِقبل

Harte-Hanks )harte-hanks.com()CRM( رة وخدمات إدارة عالقات العمالء�
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عروض املنتجاتبائع

HP )hp.com(DW خوادم

Hummingbird Ltd. )hummingbird.com(ومستودعات االستكشاف DM محركات

Hyperion )hyperion.com( حلول
مجموعة شــاملة من أدوات، ومنتجات، وتطبيقات 

DW

IBM InfoSphere )www-01.ibm.com/so�ware/

data/infosphere(

تكامل البيانات، وDM، وإدارة البيانات الرئيســية، 

ومنتجات البيانات الكبرية

Informatica )informatica.com(DW قسم، وإدارة، و�رة أداء

)microso�.com( مايكروسوفتDW أدوات ومنتجات

Netezza
برنامج وموفر األجهزة DW )أجهزة DW( )مملوكة 

)IMB اآلن لرشكة

)Siebel:  oracle . com و PeopleSo� :وتشمل( OracleCRM و ERPو DW أدوات ومنتجات وتطبيقات

SAS )sas.com( معهدDW أدوات ومنتجات وتطبيقات

Siemens )siemens.com(DW خوادم

Sybase )sybase.com(DW مجموعة شاملة من أدوات وتطبيقات

)Teradata.com( ترياداتاDW واستشارات وتطبيقات ،DW وأجهزة ،DW أدوات

مناهج تطوير مستودع البيانات:

تحتاج العديُد من املؤسسات إىل إنشاء مستودعات البيانات املُستَخَدمة لدعم القرار، وهناك 

نهجان يستخدمان يف هذا الغرض، وهام:

- النهج األول:  وهو نَْهج ذكاء األعامل ll Inmon والذي يُطلَق عليه «أب )Father( مستودعات 

البيانات»؛ إذ يؤيد Inmon نهج التطوير من أعىل إىل أســفل والذي يتكيَّف مع أدوات قاعدة 

البيانات التقليدية االرتباطية؛ وذلك لتلبية احتياجات تطوير مســتودع البيانات عىل مســتوى 

.EDW املؤسسة، ويُعرَف هذا النهج أيًضا باسم نهج

- النهــج الثاين:  هو نَْهج Ralph Kimball والذي اقرتح نهًجا تصاعديًّا من القاعدة إىل القمة؛ إذ 

.DM يستخدم منذجة األبعاد، ويُعرف هذا النهج أيًضا باسم نهج
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إنَّ معرفة أوجه التشــابه واالختالف بني هذين النهجني يســاعدنا عىل فَْهم مفاهيم مستودع 

البيانات األساســية )وللمزيــد انظر:  Breslin, 2004(.  وفيام ييل جــدول 3-3 والذي يقارن بني 

م وصًفا تفصيليًّا لهام: هذين النهجني، ويقدِّ

EDWو DM جدول ٣-٣: التباين بني نهجي التطوير

نهج EDWنهج DMالجهود

املجاالت عدة مواضيعاملجال موضوع واحداإلطار

سنةشهوروقت التطوير

+ 10٫0001٫000٫000٫000 دوالر إىل 100٫000 دوالرتكلفة التطوير

عاليةمنخفضة إىل متوسطةصعوبة التطوير

لتبــادل  املســبقة  املتطلبــات 

البيانات
عام )عرب املؤسسة(عام )داخل منطقة العمل(

العديد من األنظمة التشغيلية والخارجيةفقط بعض األنظمة التشغيلية والخارجيةاملصادر

جيجابايتس إىل بيتابايتسميجابايتس إىل عدة جيجابايتساألحجام

البيانات التاريخيةبالقرب من البيانات الحالية والتاريخيةأفق زمني

متوسطمنخفض إىل متوسطتحويالت البيانات

أسبوعيًا، شهريًاكل ساعة، يوميًا، أسبوعيًاتحديث الرتدد

التقنية

خوادم املؤسسة وأجهزة الحاسب املركزيةمحطات العمل والخوادم واإلداراتاملعدات

يونيكس، Z/OS, OS/390ويندوز ولينكسنظام التشغيل

قواعد البيانات
مجموعة العمل أو خوادم قاعدة البيانات 

القياسية
خوادم قواعد بيانات املؤسسة

االستعامل

من 100sإىل 10s1000sعدد املستخدمني املتزامنني
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نهج EDWنهج DMالجهود

محليل الرشكات وكبار املديرين التنفيذينمحليل منطقة األعامل واملديرينأنواع املستخدمني

التحسني االنسيايب واتخاذ القراراتتحسني األنشطة داخل مجال األعاملإلقاء الضوء عىل األعامل

 ،IS بيانات املخططات:  خطة كبرية، وبناء صغري.  كتيب يف إدارة  .Van den Hoven, J. )2003( املصادر:  مقتبس من

.CRC Press، Ariyachandra, T., & Watson, H.2  :الطبعة الثامنة، بوكا راتون، فلورايدا

- منوذج INMON )طريقة EDW(: ويركِّز نهُج Inmon عىل التطوير من القمة إىل القاعدة، 

بني  للعالقات  البيانية  الرسوم  مثل:  ثابتة،  بيانات  قاعدة  تطوير  وأدوات  باستخدام منهجيات 

الكيانات )ERD(، وتعديل نهج التطوير الحلزوين.  وال مينع نهج EDW إنشاء DMs.  ويَُعدُّ 

DMW نظاماً مثاليًّا يف هذا النهج؛ ألنه يوفر وجهة نظر متسقة وشاملة للمؤسسة، وقد قدم 

.EDW إطار عمل لتطوير Murtaza )1998(

- منوذج KIMBALL: إنَّ منوذج إسرتاتيجية DM لـ Kimball هو «خطٌة كبريٌة، وبناٌء صغري».  و

رة  هة بحسب القسم.  فهو نسخة ُمصغَّ هة باملوضوع أو املوجَّ DM هو مستودع البيانات املوجَّ

من مستودع البيانات الذي يركِّز عىل طلبات قسم معني، مثل: التسويق أو املبيعات.  ويطبِّق 

منهجية  إىل   Kimball دعا  وقد  بالجداول.   تبدأ  والتي  األبعاد،  بيانات  النموذج منذجة  هذا 

مخازن  حالة  يف  وهو ما يعني  القمة(،  إىل  القاعدة  )من  تصاعديٍّ  نهج  اتباع  تستلزم  تطوير 

البيانات بناء DM واحد يف كلِّ مرة.

ما هو النموذج األفضل؟

  ال تُوَجد إســرتاتيجية واحدة تناسب الجميع ملســتودعات البيانات.  فمن املمكن أن تتطوَّر 

د استجابًة ملطالب  إســرتاتيجية تخزين بيانات املؤسسة من DM بسيط إىل مستودع بيانات ُمعقَّ

املســتخِدمني، ومتطلبات أعامل املؤسســة، ونضج املؤسســة يف إدارة موارد البيانات الخاصة بها.  

وبالنســبة للعديــِد من الرشكات؛ فإن منــوذج DM يف كثريٍ من األحيان هــو خطوة أوىل مريحة 

الكتســاب الخربة يف بناء وإدارة مســتودع بيانات يف أثناء عرض ُمستخِدمي األعامل باإلضافة إىل 

فوائــد الوصول بطريقة أفضل إىل بياناتهم، وتشــري عالمة DM عــادًة إىل قيمة األعامل الخاصة 

مبســتودعات البيانات.  ويف النهاية؛ تَُعدُّ هندسة EDW والتي تدمج DMs القدمية ومستودعات 

البيانات هي الحل املثايل )انظر: الحالة العملية 3-4(.  ومع ذلك؛ فإنَّ تطوير مناذج DMs الفردية 

ميكنها أن توفر فوائد عديدة يف طريقها نحو تطوير EDW؛ خاصًة إذا كانت املؤسســة غري قادرٍة 
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أو ليس لديها رغبة يف االســتثامر يف مرشوع عىل نطاق واســع.  كام ميكن أن تظهر دالئل جدوى 

ونجاح منوذج DMs يف تقديم املزايا.  وقد يؤدي ذلك إىل اســتثامر يف EDW.  ويُلخِّص الجدول 

3-4 أهمَّ االختالفات املميزة بني النموذجني.

Kimballو Inmon جدول ٣-4: الفروق األساسية بني نهجي

InmonKimballالصفة املميِّزة

املنهجية وأسلوب البناء

من أسفل إىل أعىل )تصاعدي(من أعىل إىل أسفل )تنازيل(النهج العام

هيكل البناء

مســتودع بيانــات «يغــذي» قواعــد 

البيانات اإلدارية عىل مستوى املؤسسة 

)صغري(

منــوذج DMs عملية تجاريــة واحدة، 

ويتحقق االتســاق املؤسيس؛ من خالل 

ناقل البيانات ومطابقة األبعاد

بسيطة إىل َحدٍّ كبريمعقدة جًداتعقد األسلوب

منهجيــات  مــع  مقارنــة 

التنمية القامئة
مشتقة من املنهجية الحلزونية

عملية من أربع خطــوات؛ خروًجا عن 

RDBMS أساليب

بسيط نسبيًّادقيق إىل َحدٍّ مامناقشة التصميم املادي

منذجة البيانات

عملية موجهةموضوع، أو بيانات مستندةاتجاه البيانات

األدوات

تقليدية )رســوم بيانيــة لعالقة الكيان 

[ERD]، ورسوم بيانية لتدفق البيانات 

)[BDF]

منذجة األبعــاد، خروًجا عــن النمذجة 

العالئقية

متوسطمنخفضإمكانية وصول املستخدم النهايئ

الفلسفة

صو تقنية املعلوماتالجمهور الرئييس املستخدمون النهائيونُمتخصِّ

محوِّل وخادم البيانات التشغيليةجزٌء ال يتجزأ من قاعدة معلومات الرشكاتاملوقع يف املؤسسة
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InmonKimballالصفة املميِّزة

املوضوع
تقديــم َحــلٍّ تقنيٍّ ســليم يعتمــُد عىل 

بة أساليب وتقنيات قاعدة البيانات املجرَّ

تقديم حلٍّ يُسهِّل عىل املستخدمني النهائيني 

االســتعالم عــن البيانــات بشــكٍل مبــارش 

والحصول عليها يف أوقات استجابة معقولة

Sources: Adapted from Breslin, M. )2004, Winter(. Data warehousing battle of the giants: Comparing the 
basics of Kimball and Inmon models. Business Intelligence Journal, 9)1(, 6-20; Ariyachandra, T., & Watson, 
H. )2006b(. Which data warehouse architecture is most successful? Business Intelligence Journal, 11)1(.

اعتبارات إضافية لتطوير مستودع البيانات:

تريد بعُض املنظامت االســتعانة مبصادر خارجية بالكامل يف جهود مستودعات البيانات؛ إذ إنهم 

ال يريــدون اقتناء الربمجيات واألجهزة، كام أنهم ال يريدون التعامل مع إدارة نظم املعلومات الخاصة 

بهم، وليس لديهم سوى بديٍل واحد وهو استخدام مستودعات البيانات املستضافة.  ويف هذه الحالة؛ 

فــإن الحل املثايل هــو قيام رشكة أخرى لديها الكثــرُي من الخربة واملهارة، بتطوير مســتودع البيانات 

والِحفاظ عليه. غري أنَّ هناك مخاوف تتعلق باألمان والخصوصية مع استخدام هذا النهج )وللحصول 

عىل املزيد من التفاصيل راجع الرؤية الفنية 1-3(.

تمثيل البيانات في مستودع البيانات:

يُظِهر هيكُل مســتودع البيانات النموذجي يف الشــكل 3-4 إمكانيَة إجراء العديد من أشكال 

بنية مســتودع البيانات )انظر: الشكل 3-8(.  وبغضِّ النظر عن البنية الهندسية؛ فقد كان تصميُم 

متثيل البيانات يف مســتودع البيانات يعتمُد دامئًا عىل مفهوم النمذجة البعدية.  وتُعرَف النمذجة 

البعدية كنظاٍم قائٍم عىل االســرتجاع يدعُم وصول طلبات البحث ذات الحجم الكبري.  ويجُب أن 

يتمَّ تصميُم ومتثيل البيانات يف مستودع ولكن أيًضا تعزِّز معالجة االستفسارات املعقدة املتعددة 

األبعاد.  ويف كثريٍ من األحيان؛ فإنَّ مخطط النجمة ومخطط snowflake هام الوســيلة التي يتمُّ 

بها تنفيُذ النمذجة البعدية يف مستودعات البيانات.

يَُعدُّ مخطُط النجوم )ويُشــار إليه أحيانًا باســم مخطط االنضامم إىل النجوم( أبسَط وأكرثَ أمناط 

ة جداول  منذجة األبعاد اســتخداًما.  ويحتوي مخطط النجوم عىل جدول حقائق مركزي ُمحاط بِعدَّ

أبعاد ومتصٌل بها )Adamson, 2009(.  ويحتوي جدول الحقائق عىل عدٍد كبريٍ من الصفوف التي 

تتوافــق مع الحقائــق املرئية والروابط الخارجية )أْي: مفاتيح خارجيــة(.  ويحتوي جدول الحقائق 
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امت الوصفية الالزمة إلجراء تحليل القرار وإعداد تقارير االستعالم، ويتمُّ استخدام املفاتيح  عىل السِّ

الخارجيــة لالرتباط بجداول األبعاد.  وتتكوَّن ســامت تحليل القرار مــن مقاييس األداء، واملقاييس 

بح،  الت االحتفاظ بالعمالء، وهوامش الرِّ عة )مثل: حجم املبيعات، وُمعدَّ التشغيلية، واملقاييس املجمَّ

ل الخردة( وجميع املقاييس األخرى الالزمة لتحليل أداء املنظمة.  وبعبارة  وتكاليــف اإلنتاج، ومعدَّ

أخرى؛ فإنَّ جدول الحقائق يتناول بشكٍل أسايسٍّ ما يدعم مستودع البيانات لتحليل القرارات.

إنَّ جداول الحقائــق املركزية املحيطة )واملرتبطة عرب املفاتيح الخارجية( هي جداول األبعاد.  

وتحتــوي جداول األبعــاد عىل تصنيف وتجميع املعلومات حول صفــوف الحقائق املركزية.  كام 

ــامت التي تَِصُف البيانات املوجودة داخل جدول الحقائق، وتتناول كيفية تحليل  تحتوي عىل السِّ

د يف جدول  البيانات وتلخيصها.  وإضافًة إىل ذلك؛ فإنها تحتوي أيًضا عىل عالقة واحد - إىل - ُمتعدِّ

الحقائق املركزية، وعند اســتخدام االستعالم، يتمُّ استخداُم األبعاد لوضع القيم العددية يف رشائح 

مــن 1-6 يف جدول الحقائــق لتلبية االحتياجات املتَعلِّقة باملعلومــات.  وقد تمَّ تصميُم املخطط 

النجمي؛ بهدف توفري وقت االستعالم والحصول عىل استجابة رسيعة؛ إضافًة إىل بساطته وسهولة 

ح الشــكل a3-10مخططاً نجمياً بســيطاً، ويَُعّد  صيانة هياكل قاعدة بيانات القراءة فقط.  ويوضِّ

.)Snowflake( املخطط النجمي حالًة خاصًة ملخطط مجموعة الثلج

وبالنسبة ملخطط مجموعة الثلج )Snowflake(؛ فهو عبارة عن ترتيب منطقي للجداول يف قاعدة 

دة األبعاد؛ بحيث يشــبه املخطط االرتباطي مجموعة الثلج يف الشــكل، ويرتبط مخطط  بيانات ُمتعدِّ

مجموعــة الثلــج )Snowflake( ارتباطًا وثيًقــا باملخطط النجمي عن طريق جــداول حقائق مركزية 

)تكــون واحدة فقــط عادًة( والتي ترتبط بأبعــاد متعددة.  ومع ذلك ففي مخطــط مجموعة الثلج 

)Snowflake( يتمُّ تســوية األبعاد إىل ِعدة جداول مرتبطة ببعضها، يف حني يتمُّ تقوية أبعاد مخطط 

.10-b3 النجمة، مع متثيل كلِّ بُْعد بجدول واحد، ويظهر مخطط مجموعة ثلج بسيط يف الشكل

شكل ٣-10: (a) مخطط النجمة، و(b) مخطط كتلة الثلج
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رؤية فنية ٣-1: مستودعات البيانات املُستَضافة

يحتوي مستودع البيانات املستضاف عىل نفس الوظيفة، إن مل يكن أكرث؛ فهو يعمل كمستودع 

م مســتودع  بيانات يف املوقع، غري أنه ال يســتهلك موارد الحاســب يف أماكن عمل العميل.  ويُقدِّ

البيانــات املســتضاف مزايــا ذكاء األعامل مطروًحا منهــا تكلفة تحديثات الحاســب، وتحديثات 

الشبكة، وتراخيص الربامج والتطوير الداخيل والدعم الداخيل والصيانة.

م مستودع البيانات املستضاف املزايا التالية: ويُقدِّ

- يتطلَّب الَحدَّ األد� من االستثامر يف البنية التحتية.

- يُحرِّر القدرة عىل األنظمة الداخلية.

- يُحرِّر التدفق النقدي.

م حلوالً قويًة بأسعار معقولة. - يُقدِّ

- مُيكِّن الحلول القوية التي تساعد عىل النمو.

ات وبرامج ذات جودة أفضل. م ُمَعدَّ - يُقدِّ

- يوفِّر اتصاالت أرسع.

- مُيكِّن املستخدمني من الوصول إىل البيانات من املواقع البعيدة.

- يسمح للرشكة بالرتكيز عىل األعامل األساسية.

- يفي باحتياجات التخزين ألحجام كبرية من البيانات.

وعىل الرغم من ُمميِّزات مســتودع البيانات املســتضاف؛ فإنَّ ذلك ال يســتلزم أن يكون مناسبًا 

لكلِّ منظمة.  فبعض الرشكات الكبرية التي تتجاوز عائداتها 500 مليون دوالر قد تخرس األموال إذا 

كان لديهــا بالفعل بنيٌة تحتيٌة داخلية وموظفون يف مجال تقنية املعلومات.  وعالوًة عىل ذلك؛ فإن 

الرشكات التي ترى أن التحوُّل النموذجي يحدث عن طريق االســتعانة مبصادر خارجية يف تطبيقات 

م خدمة ذكاء األعامل.   فقدان السيطرة عىل التحكُّم يف البيانات الخاصة بهم ال تفضل استخدام ُمقدِّ

وأخريًا؛ فإن أكرث الحجج شــيوًعا والتي تعيق تطبيق مستودع البيانات املستضافة، هو أنه قد يكون 

من غري الحكمة االستعانة مبصادر خارجية للتطبيقات الحساسة ألسباب تتعلق باألمان والخصوصية.

تحليل البيانات في مستودع البيانات:
مبجرد تخزين البيانات بشــكٍل مناســٍب يف مســتودعات البيانات؛ ميِكن اســتخدامها بطرق 

مختلفــة لدعم القرارات التنظيمية.  ومُيِكن القول بــأن تقنية OLAP هي تقنية تحليل البيانات 
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األكرث اســتخداًما يف مســتودعات البيانات، وقــد تزايد اإلقبال عىل هذه التقنية؛ بســبب الزيادة 

الهائلــة يف حجم البيانات واالعرتاف باألعامل القيِّمة للتحليالت املبنية عىل البيانات.  وببســاطة؛ 

صة عن طريق تنفيذ استفسارات تحليلية  فإن OLAP هو نهٌج لإلجابة برسعة عن األسئلة املخصَّ

.)DMsدة األبعاد ضد مستودعات البيانات التنظيمية )أي: مستودعات البيانات، و متعدِّ

:OLTP مقابل OLAP

يُســتَخَدم مصطلــح OLTP )وهو نظام معالجة املعامالت عرب اإلنرتنــت( يف نظام املعامالت 
 ،ERP  :املسئول بشكٍل أسايسٍّ عن التقاط وتخزين البيانات املتعلِّقة بوظائف العمل اليومية، مثل
وCRM، وSCM، وPOS، وغريها.  ويتعامل نظام OLTP مع احتياجات األعامل الحساسة، وأداء 
معامالت األعامل اليومية بطريقة أوتوماتيكية، وتشــغيل التقارير فوريًّا، والتحليل الروتيني.  غري 
ص واالستفسارات املعقدة التي تتعامل مع عدٍد  مة للتحليل املُخصَّ أنَّ هذه األنظمة ليســت ُمصمَّ
من عنارص البيانات.  ومن ناحيٍة أخرى؛ فقد تمَّ تصميُم OLAP ملعالجة هذه الحاجة؛ من خالل 
ٍص للبيانات التنظيمية بشــكٍل أكرث فعاليًة وكفاءًة.  ويعتمد كلٌّ من OLAP و توفري تحليٍل ُمخصَّ
 ،OLTP البيانات التي تمَّ التقاطها بواسطة OLAP بشكٍل كبريٍ عىل بعضهام؛ إذ يستخدم OLTP
ويقــوم OLTP آليًّا بإجــراء عمليات األعامل التي تتمُّ إدارتها بواســطة القــرارات التي يدعمها 

.OLAPو OLTP م الجدول 3-5 مقارنًة متعددة املعايري بني OLAP.  ويقدِّ

OLAPو OLTP جدول ٣-٥: مقارنة بني

OLTPOLAPاملعايري

للقيام مبهامِّ العمل اليوميةالغرض
لَدْعــم ُصْنــع القــرار وتقديــم إجابات 

الستفسارات األعامل واإلدارة

مصدر البيانات

قاعــدة بيانــات املعامالت )مســتودع 

بيانات عادي يركِّز بشــكٍل أســايس عىل 

الكفاءة واالتساق(

مســتودع البيانات أو DM )مســتودع 

بيانــات غري طبيعي يركِّز يف املقام األول 

عىل الدقة واالكتامل(

تقارير دورية، وروتينية ومركزة بدقةالتقارير
صة ومتعددة  تقارير واستعالمات ُمخصَّ

األبعاد ومركزة عىل نطاق واسع

قواعد البيانات املرتابطة )العالئقية( العاديةمتطلبات املصدر
صة  املتخصِّ البيانات  املعالجات، وقواعد 

ذات الّسعة الكبرية
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OLTPOLAPاملعايري

رسعة التنفيذ
رسيــع )تســجيل املعامــالت التجارية 

والتقارير الروتينية(

ومعقــدة،  مكثفــة،  )مــوارد  بطــيء 

واستعالمات واسعة النطاق(

:OLAP عمليات

ى املكعــب.  واملكعب يف  يعتمــد الهيكُل التشــغييل الرئيــيس يف OLAP عىل مفهوٍم يُســمَّ

OLAP؛ هــو عبارة عن بنيــة بيانات متعددة األبعاد )فعلية أو افرتاضية( والتي تســمح بتحليٍل 

رسيــعٍ للبيانات، كام مُيِكــن تعريف املكعب بأنه القدرة عىل معالجــة البيانات وتحليلها بكفاءة 

دة، ويهدف ترتيب البيانات يف مكعبات إىل التغلُّب عىل القصور يف قواعد  من وجهات نظر ُمتعدِّ

البيانــات املرتابطــة )العالئقية(؛ إذ إنَّ قواعــد البيانات )املرتابطة( العالئقية ال تناســب التحليل 

الفــوري لكميات كبرية من البيانات بشــكٍل جيــد؛ بل إنها بداًل من ذلك تتيــُح الفرصة للتالعب 

جالت )من خالل إضافة وحذف وتحديث البيانات( والتي متثل سلسلًة من املعامالت.  وعىل  بالسِّ

الرغــم من وجود العديد مــن أدوات كتابة التقارير لقواعد البيانات العالئقية؛ فإنَّ هذه األدوات 

تكون بطيئة عند تنفيذ استعالم متعدد األبعاد يشمل العديد من جداول قاعدة البيانات.

وباستخدام OLAP؛ مُيِكن للمحلِّل التنقل عرب قاعدة البيانات والشاشة ملجموعٍة فرعية ُمعيَّنة 

مــن البيانات )وتطويرها مبــرور الوقت( عن طريق تغيري اتجاهات البيانــات وتعريف العمليات 

ى هذه األنواع من التنقالت التي يقوم بها املستخِدم من خالل تحديد رشائح )عن  الحسابية.  وتُسمَّ

ن  طريق التناوب( والتنقل ألسفل/ ألعىل )عرب التجميع والتصنيف( أحيانًا بـ «رشيحة ونرد»، وتتضمَّ

عمليات OLAP الشائعة االستخدام رشيحًة ونرداً، والتنقيب ألسفل، ولفة املتابعة واملحور.

د األبعاد )وعادًة متثيل ثنايئ األبعاد(،  - الرشيحة:  هي عبارة عن مجموعٍة فرعيٍة من صفيف ُمتعدِّ

هذه املجموعة تطابق قيمًة واحدًة لبُعٍد واحٍد )أو أكرث( من األبعاد غري املوجودة يف املجموعة 

الفرعية.  ويبَنيِّ الشكل 3-11 عملية ترشيح بسيطة عىل مكعب ثاليث األبعاد.

د هي عبارة عن رشيحة عىل أكرث من بُعَدين من مكعب البيانات. د: الرنَّ - حجر الرنَّ

دة؛ إذ يتنقل املستخِدم بني  - التنقل ألسفل/ ألعىل: التنقل ألسفل أو ألعىل هو تقنية OLAP ُمحدَّ

مستويات البيانات التي ترتاوح من األكرث إيجازًا )أعىل( إىل األكرث تفصياًل )أسفل(.

ن اللف إىل األعىل حساب جميع عالقات البيانات لواحد أو أكرث من األبعاد.   - لفة املتابعة: يتضمَّ
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وللقيام بذلك؛ قد يتمُّ تعريف عالقة حسابية أو صيغة.

ص. - املحور: ويُستَخَدم لتغيري اتجاه األبعاد لتقرير أو عرض صفحة االستعالم املخصَّ

شكل ٣-11: عمليات تقطيع عىل مكعب بيانات بسيط ثاليث األبعاد

أسئلة مراجعة على القسم ٣-6:

1- اذكر فوائد مستودعات البيانات.

ة معايري الختيار بائع مستودع البيانات، واذكر سبب أهميتها. 2- اذكر ِعدَّ

3- ما هو OLAP؟ وكيف يختلف عن OLTP؟

د؟ 4- ما هو املكعب؟  وماذا يعني التنقل ألسفل، واللف، والرشيحة، والرنَّ

٣-٧ قضايا تنفيذ عملية مستودعات البيانات:

إنَّ عملية مســتودعات البيانات بشــكٍل عام تتطلَّب جهًدا هائاًل يجب التخطيط له وتنفيذه 

ة جوانب وال ميكن أليِّ شخٍص أن يكون  وفقاً لألساليب املتَّبعة.  غري أنَّ دورة حياة املرشوع لها ِعدَّ
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دة لها ِصلة بعملية  خبــريًا يف كلِّ املجاالت.  ولذلك فنحن هنا بَصَدد مناقشــة أفــكار وقضايا ُمحدَّ

مستودعات البيانات.

يرغــُب الناس يف معرفة مدى نجاح مبادرات ذكاء األعامل ومخازن البيانات الخاصة بهم مقارنًة 

مببادرات الرشكات األخرى.  وقد اقرتح كلٌّ من Ariyachandra وWatson )2006أ( بعض معايري نجاح 

ذكاء األعامل ونشاط مستودعات البيانات.  كام قام كلٌّ من Watson، و Gerard، وGonzalez، و

Haywood، و)Fenton )1999 بالبحث يف حاالت فشل مستودع البيانات.  وقد أظهرت نتائجهم 

Watson(و ،Ariyachandra أنَّ الناس يعرفون «الفشــل» بطرق مختلفة، وهذا ما أكَّده كلٌّ من

2006أ(.  وقد قام معهُد مســتودعات البيانات )tdwi . org( بتطوير منوذٍج متكامٍل ملســتودعات 

م النموذج وسيلًة رسيعًة لقياس  البيانات تستطيع املؤسســة تطبيقه لقياس مدى تطوُّرها.  ويقدِّ

مدى صالحية مكان مستودعات البيانات الخاصة باملنظمة يف الوقت الحايل، وكذلك األماكن التي 

تحتاُج إىل االنتقال إليها فيام بعد.  ويتكوَّن منوذُج النضج من ِستِّ مراحل، وهي:  مرحلة ما قبل 

الوالدة، الرضاعة، الطفولة، املراهقة، البلوغ، الحكمة.

م مستودع البيانات خالل كلِّ مرحلة من مراحل النجاح.  ويتمُّ تحديُد  وترتفع قيمُة األعامل مع تقدُّ

املراحل من خالل عدٍد من الخصائص، مبا يف ذلك النطاق، والهيكل التحلييل، والتصوُّرات التنفيذية، وأنواع 

التحليــالت، واإلرشاف، والتمويــل، وبرنامج التقنية، وإدارة التغيــري، واإلدارة، وملزيٍد من التفاصيل انظر: 

.Eckerson )2003(و ،Watson)2009(و ،Twogood و ،McGivernو ،Hackathornو ،Eckerson

تتسُم مشاريُع مستودع البيانات بالعديِد من املخاطر.  كام أنَّ معظم هذه املخاطر موجودٌة 

أيًضا يف مشــاريع تقنية املعلومات األخرى، ولكن مخاطر مســتودعات البيانات أكرث خطورًة؛ ألن 

مســتودعات البيانات غالية الثمن وتتطلب الكثري من الوقت واملوارد، ومشــاريع واسعة النطاق.  

لذلــك؛ فإن التطوير الناجح ملســتودع البيانات يتطلَّب تقييــم كلِّ خطر يف بداية املرشوع.  ومن 

املهمِّ التفكري بعناية يف مختلف املخاطر، وتجنُّب املشكالت التالية:

- الخطأ يف اختيار الرُّعاة:  فأنت بحاجٍة إىل راٍع تنفيذيٍّ له نفوٌذ عىل املوارد الرضورية لدعم واستثامر 

مخزن البيانات.  كام أنك تحتاُج أيًضا إىل قائٍد تنفيذيٍّ للمرشوع، وال بُدَّ أن يكون هذا القائد شخًصا 

اكتســب احرتام املسؤولني التنفيذيني اآلخرين، ولديه شكوٌك مقبولٌة حول التقنية، كام أنه ال بُدَّ أن 

يتصف بالَحزْم مع املرونة.  وإضافًة إىل ذلك؛ فإنك أيًضا تحتاج إىل مدير IS/IT لريأس املرشوع.  

- تحديد توقعات يَصُعب الوفاء بها:  أنت ال تريد إحباط املديرين التنفيذيني بإخبارهم بحقائق 

معينة.  كلُّ مرشوع من مشاريع مستودعات البيانات يتكوَّن من مرحلتني:
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- املرحلة األوىل: هي مرحلة البيع؛ إذ تقوم بتســويق املرشوع داخليًّا عن طريق بيع الفوائد 

ملَْن يستطيعون الوصول إىل املوارد املطلوبة.

- املرحلــة الثانيــة: وتتمثل يف االجتهاد؛ من أجل الوفاء بتوقعــات املرحلة األوىل، فبمجرد أن 

يكون لديك ما بني 1 و7 ماليني دوالر؛ فإننا نأمل أن تتمكَّن من تحقيق ذلك.

- االنخراط يف اتباع نهجٍ ُســلويك غري جيد:  ببســاطة ال تقل بأن مســتودعات البيانات ستســاعد 

ــابقة غري جيدة حتى  املديريــن يف اتخاذ قرارات أفضل؛ ألن ذلك ضمنياً يعني أنَّ قراراتهم السَّ

اآلن.  ولكــن قــم بالرتويج لفكرة أنهم ســيكونون قادرين عىل الحصول عــىل املعلومات التي 

يحتاجونها للمساعدة يف ُصْنع القرار.

- تحميل املُســتوَدع باملعلومات ملجرد توفُّرها:  ال تجعل مســتودع البيانــات ُمِكبًّا للبيانات؛ ألن 

هذا من شأنه أن يُبطئ استخدام النظام بغري داٍع.  وهناك اتجاٌه نحو اإلحصاء والتحليل بشكٍل 

فوري.  ويجب إغالق مستودعات البيانات يف الوقت املناسب.

- االعتقــاد أن تصميَم قاعدة بيانات؛ من أجل مســتودعات البيانات هــو نفس تصميم قاعدة 

بيانــات املعامالت:  وبشــكٍل عام؛ فإنه ليس كذلــك.  فالهدف من مســتودعات البيانات هو 

الوصول إىل املجاميع بداًل من الســجالت الفردية أو القليلــة، كام هو الحال يف أنظمة معالجة 

املعامــالت.  ويختلف املحتــوى أيًضا كام هو واضــح يف كيفية تنظيم البيانــات؛ إذ متيل نُظُم 

إدارة قواعــد البيانات )DBMS( إىل أن تكون غري مفرطــة، وطبيعية، ومرتابطة، يف حني تكون 

دة األبعاد. مستودعات البيانات زائدة عن الحاجة، وليست طبيعية، وُمتعدِّ

ًها للتقنية بدًال من املســتخِدم:  يتمثل أحد  - اختيار مدير مســتودع البيانات، والذي يكون ُموجِّ

مفاتيح نجاح مســتودع البيانات يف فهم رضورة حصول املســتخِدمني عىل احتياجاتهم، وليس 

مة من أجل التقنية. التقنية املتقدِّ

هة للســجل، وتجاهل قيمــة البيانات الخارجية  - الرتكيــُز عىل البيانــات الداخلية التقليدية املوجَّ

والنصوص والصور، ورمبا الصوت والفيديو:  تأيت البيانات بأشكال عديدة، ويجب أن تكون متاحًة 

لألشخاص املناسبني يف الوقت املناسب وبالشكل الصحيح.  ويجُب أن يتمَّ فهرستها بشكٍل صحيح.

- تقديــم البيانات باســتخدام تعريفات متداخلة ومذهلة:  يَُعدُّ تطهــرُي البيانات جانبًا مهامًّ من 

مســتودعات البيانات.  ويشــمل التوفيق بني تعريفات وتنســيقات البيانــات املتعارضة عىل 

مستوى املنظمة، غري أنَّ ذلك قد يكون صعبًا من الناحية السياسية؛ نظرًا ألنه ينطوي عادًة عىل 

تغيري املستوى التنفيذي.
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- اإلمياُن بالقدرة عىل الوفاء بوعود األداء، والقدرة والقابلية للتطوير:  تتطلَّب مســتودعات البيانات 

بشكٍل عام سعًة ورسعًة أكرب مام هو مرصود يف امليزانية.  أْي: التخطيط للمستقبل عىل نطاق واسع.

BI/ االعتقاد أنَّ املشــكالت قد انتهت عندما يكون مســتودع البيانات جاهزًا:  إذ تحتاج مشــاريع -

DSS إىل التطوير بشــكٍل مســتمر.  فكلُّ نرَْش هو تكرار لعملية النامذج األوَّلية.  وســيكون هناك 

حاجٌة دامئٌة إلضافة املزيد من مجموعات البيانات املختلفة إىل مستودع البيانات؛ إضافًة إىل أدوات 

تحليلية إضافية للمجموعات املوجودة واإلضافية من ُصنَّاع القرار، كام يجب تخطيط الطاقة العالية 

وامليزانيات السنوية؛ ألن النجاح يُولِّد نجاحاً، فبناء مستودعات البيانات عملية مستمرة.

صة، وتقديم التقارير الدورية بدًال من التنبيهات:  إن  - الرتكيــز عىل التنقيــب يف البيانات املخصَّ

التطوُّر الطبيعي للمعلومات يف مســتودع البيانات هــو:  )1( التنقيب يف البيانات من األنظمة 

صة حتى ميِكنك التعرُّف عىل  القدمية، وتطهريها، وتغذية املستودع بها، )2( َدْعم التقارير املخصَّ

صة إىل تقارير مجدولــة بانتظام.  وهذه العملية  مــا يريده النــاس، )3( تحويل التقارير املخصَّ

املتمثلة يف معرفة ما يريده الناس من أجل توفريه تبدو طبيعية؛ لكنها ليســت األمثل أو حتى 

عملية.  فاملديرون مشــغولون وهــم يف حاجة إىل الوقت لقراءة التقاريــر؛ ولذلك فإن أنظمة 

التنبيه أفضل من أنظمة التقارير الدورية، ومُيِكنها أن تجعل مهمة مســتودع البيانات حاسمًة.  

وتقوم أنظمة التنبيه مبراقبة تدفق البيانات إىل املســتودع وإبالغ جميع األشــخاص الرئيســيني 

الذين يحتاجون إىل معرفة أيِّ َحَدث مهم فور وقوعه.

يف العديِد من املؤسســات، لن يكون مســتودع البيانــات ناجًحا إال إذا كان هنــاك َدْعٌم قويٌّ 

مــن اإلدارة العليــا من أجــل تطويره، وإذا كان هنــاك بطٌل للمرشوع ارتقــى إىل أعىل يف الهيكل 

التنظيمي.  فعىل الرغم من أنَّ هذا األمر من املحتمل أن يكون صحيًحا يف أيِّ مرشوٍع كبري لتقنية 

املعلومات؛ فإنه مهمٌّ بشــكٍل خاصٍّ لتنفيذ مســتودع البيانات.  إذ يؤدي التنفيذ الناجح ملستودع 

البيانات إىل إنشــاء هيكل إطار عمل قد يســمح بتحليل القرارات يف جميع أنحاء املؤسســة، ويف 

بعــض الحــاالت يوفر أيًضا SCM شــامالً؛ وذلك من خــالل منح الوصــول إىل املعلومات الخاصة 

ى  بعمالء ومورِّدي املنظمة.  وقد سهَّل تنفيُذ مستودعات البيانات املستندة إىل الويب )والتي تُسمَّ

أحيانًــا Webhousing( الوصول إىل كميات هائلة من البيانات، ولكن من الصعب تحديد الفوائد 

الثابتة املرتبطة مبســتودع البيانات.  إذ يتمُّ تعريــف الفوائد الثابتة عىل أنها منافع للمنظمة التي 

مُيِكــن التعبرُي عنها من الناحية النقدية.  ويُوَجد لدى العديد من املنظامت موارد محدودة لتقنية 

املعلومات غري أن األولوية يجب أن تُعطى للمشــاريع.  وقد يســاعد الدعم اإلداري والبطل القوي 

للمرشوع يف ضامن أن يتلقى مرشوع مستودع البيانات املوارد الالزمة للتنفيذ الناجح.  كام أن موارد 
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مستودع البيانات قد تكون مكلفًة بشكٍل كبري، ويف بعض الحاالت تتطلب معالجات عالية الجودة 
وزيادات كبرية يف أجهزة تخزين الوصول املبارش.  وقد تحتوي مســتودعات البيانات املســتندة إىل 
ح لهم فقط إىل البيانات. الويب أيًضا عىل متطلبات أمان خاصة؛ لضامن وصول املستخدمني املرصَّ

تَُعدُّ مشــاركة املســتخدمني يف تطوير البيانات ومناذج الوصول عاماًل حاســاًم يف نجاح تطوير 
مســتودع البيانــات؛ إذ إنــه يف أثناء منذجة البيانات يكــون عامل الخربة مهــامًّ لتحديد البيانات 
املطلوبــة، وتحديد قواعــد العمل املرتبطة بالبيانات؛ إضافًة إىل تحديد املجموعات والحســابات 
األخرى التي قد تكون رضوريًة.  وهناك حاجٌة لنمذجة الوصول لتحديد كيفية اســرتجاع البيانات 
من مســتودع البيانات، كام أنها تســاعُد يف التعريف املادي للمســتودع من خالل املســاعدة يف 
تحديــد البيانات التي تتطلب فهرســة.  وقد تشــري أيًضا إىل ما إذا كانــت DMs التابعة مطلوبًة 
لتسهيل اسرتجاع املعلومات.  وإضافًة إىل ذلك؛ فإن هناك حاجة إىل مهارات فريق لتطوير وتنفيذ 
قة لتقنية قواعد البيانات وأدوات التطوير املُستَخَدمة.   مستودع البيانات، مبا يف ذلك املعرفة املتعمِّ
وتشــرُي أنظمة املصدر وتقنية التطوير - كام سبق أن ذكرنا - إىل العديد من املدخالت والعمليات 
املُستَخَدمة لتنزيل وصيانة مستودع البيانات.  ومتثل الحالة العملية 3-4 مثااًل ممتازًا عىل تطبيق 

واسع النطاق ملستودع بيانات متكامل من ِقبل حكومة الوالية.

حالة عملية ٣-4

EDW يساعد عىل َربْط وكاالت الدولة يف والية ميشغان

تؤثــر إدارة Michigan للتقنيــة واإلدارة وامليزانية )DTMB( عــىل كلِّ مجاٍل من 

مجــاالت الحكومة؛ مــن خالل خدمة العمالء، وتحســني املــوارد، واالســتخدام املبتكر 

للمعلومات والتقنية، ويعتمد ما يقرب من 10000 مســتخدم يف 5 أقســام رئيســة و20

هم بشكٍل أكرث فاعلية وخدمة أفضل  وكالة وأكرث من 100 مكتب عىل EDW للقيام مبهامِّ

للمقيمني يف Michigan.  ويحقق EDW مليون دوالر يف يوم عمل يف الفوائد املالية.

وقد ساعد EDW ميشيغان يف تحقيق فوائد مالية سنوية بقيمة 200 مليون دوالر 

ِضمن قسم صحة املجتمع َوْحده؛ إضافًة إىل 75 مليون دوالر أخرى يف السنة ضمن دائرة 

الخدمات اإلنســانية )DHS(.  وتشــمل هذه املدخرات فوائد سالمة الربنامج، وتفادي 

ــن النتائج، وتجنب العقوبات، والكفاءة التشــغيلية، واسرتداد  التكاليف؛ بســبب تحسُّ

املدفوعات غري املالمئة ضمن برنامج Medicaid الخاص بها.  ويوفِّر مســتودع البيانات 

DHS يف )Michigan )DW معلومــات فريدة ومبتكرة حاســمة لعمل الوكالة بكفاءة 
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من املســتوى اإلسرتاتيجي والتكتييك.  فعىل مدى السنوات العرش املاضية حققت رشكة 

دة من DW اآلن يف جميع  DW نســبة فعالية التكلفة 1:15، وتُســِهم املعلومات املوحَّ

مة مامَّ يقرب  وظائف DHS تقريبًا، مبا يف ذلك التسليم الدقيق واملحاسبة للفوائد املقدَّ

عم العام. من 2٫5 مليون عميل من موظفي الدَّ

وكانت Michigan طموحًة يف محاوالتها لَحلِّ مشــكالت الحياة الحقيقية من خالل 

املشــاركة املبتكــرة والتحليالت الشــاملة للبيانات؛ إذ كان نهجها تجــاه BI/DW دامئًا 

BI/ ات منفصلة من «مرشوًعــا» )عىل مســتوى الوالية( بطبيعته، بداًل من وجــود ِمنصَّ

DW لكلِّ منطقة عمل أو وكالة حكومية.  وقد استفادت Michigan من كميات هائلة 

من البيانات إلنشــاء أساليب مبتكرة الستخدام BI/DW، وتقديم حلول مؤسسية تتسُم 

بالكفــاءة واملِصَداقية باســتخدام قنوات متعددة؛ وذلك من خــالل إزالة الحواجز التي 

تحول دون مشاركة بيانات املؤسسات عرب وحدات األعامل.

أسئلة للمناقشة:

1- ملاذا تستثمر الدولة يف بنية أساسية كبرية وُمكلِّفة لتقنية املعلومات )مثل EDW(؟

2- ما هو حجم وتعقيد EDW املُستَخَدمة من ِقبل وكاالت الدولة يف والية Michigan؟

يات والَحّل املقرتح والنتائج التي تمَّ الحصول عليها من EDW؟ 3- ما هي التَحدِّ

Sources: Compiled from TDWI Best Practices Awards 2012 Winner, Enterprise 

Data Warehousing, Government and Non-Pro�t Category. Michigan Departments 

of Technology, Management & Budget )DTMB(, Community Health )DCH(, and 

Human Services )DHS(. TDWI What Works, 34, 22; michigan.michigan.gov.

مستودعات البيانات الضخمة وقابلية التطوير:

ع باإلضافة إىل املرونة، وتتمثل القضايا الرئيسية  يحتاج مستودُع البيانات إىل َدْعم قابلية التوسُّ

املتعلقــة بقابلية التطويــر فيام ييل:  مقدار البيانــات املوجودة يف املســتودع، ومدى رسعة منوِّ 

مستودع التخزين، وعدد املستخِدمني املتزامنني، وتعقيد طلبات املستخِدمني، كام يجب أن يتسع 

مستودُع البيانات أفقيًّا وعموديًّا.  وسوف ينمو املستودُع كدالة لنمو البيانات والحاجة إىل توسيع 

املستودع لدعم وظائف األعامل الجديدة.  وقد يكون منوُّ البيانات ناتًجا عن إضافة بيانات الدورة 

الحالية )عىل سبيل املثال:  نتائج هذا الشهر( أو البيانات السابقة.
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Walmart وقــد َوَصــف هيكس )2001( قواعد البيانــات الضخمة ومخازن البيانــات.  وتقوم

باســتمرار بزيادة حجم مستودع البيانات الضخم الخاص بها.  ومن املعتقد أن Walmart تستخدم 

مستودًعا يحتوي عىل مئات من terabytes من البيانات لدراسة اتجاهات املبيعات، وتتبُّع املخزون، 

وتنفيــذ مهــاّم أخرى.  وقــد قامت IBM مؤخرًا بنــرش مؤرشها الخاص باملســتودع الذي يبلغ 50

تريابايــت )IBM، 2009(.  الجديُر بالذكر أن وزارة الدفاع األمريكية تســتخدم مســتودًعا للبيانات 

CNN يبلغ 5 بيتابايت لحفظ الســجالت الطبية لـــعدد 9 ماليني من األفراد العســكريني.  كام أن

أيًضا لديها مستودع بيانات بحجم Petabyte؛ وذلك نظرًا للتخزين املطلوب ألرشفة لقطات األخبار.

؛ فإن القابلية للتطوير هي قضية  ع مبعدل أُيسِّ وبالنظر إىل أنَّ حجم مستودعات البيانات يتوسَّ

ــع الجيد أن االســتعالمات ووظائف الوصــول إىل البيانات األخرى  مهمــة.  ويُقَصد بقابلية التوسُّ

ستنمو )بشــكٍل مثايل( خطيًّا مع حجم املستودع.  انظر: )Rosenberg )2006 للتعرُّف عىل طرق 

صة إلنشاء مستودعات  تحســني أداء االستعالم.  ويف املامرسة العملية، تمَّ تطويُر أســاليب ُمتخصِّ

ــع صعبة عند إدارة مئات terabytes أو أكرث.  فبيانات  بيانات قابلة للتطوير، غري أنَّ قابلية التوسُّ

بحجــم terabytes تحتــوي عىل قدٍر كبريٍ من القصور الذايت، وتحتلُّ الكثري من املســاحة املادية، 

كام أنها تتطلَّب أجهزة حاسب قوية.  وتستخدم بعض الرشكات املعالجة املتوازية إلدارة بياناتهم، 

يف حني يســتخدم البعُض اآلخر الفهرســة الذكية وخطط البحث.  كام يقوم البعض بنرش بياناتهم 

عــرب مخازن البيانات الفعليــة املختلفة.  ومع اقرتاب املزيِد من مســتودعات البيانات من حجم 

petabyte يستمرُّ تطوير حلول أفضل وأحسن لقابلية التوسع.

وقــد عالج )Hall )2002 أيًضا قضايــا قابلية التطوير، وتَُعدُّ رشكة AT&T رشكًة رائدًة يف مجال 

نرش واستخدام مستودعات البيانات الضخمة، وقد استطاعت AT&T اكتشاف االحتيالية الستخدام 

بطاقــات االتصال والتحقيق يف املكاملات املتعلقة بعمليات الخطف والجرائم األخرى؛ وذلك بفضل 

مســتودع البيانات الذي تبلغ ســعته 26 تريابايت.  كام أنها اســتخدمت القدرة عىل حساب ماليني 

أصــوات االتصال من مشــاهدي التلفزيون الذين يختارون بطل برنامــج American Idol املُقِبل.  

وللحصول عىل عيِّنة من تطبيقات مســتودعات البيانات الناجحة، انظر: )Edwards )2003.  وقد 

دة املتعلقة باستخدام املوارد الخارجية يف  درس Jukic و)Lang )2004 االتجاهات والقضايا املُحدَّ

تطوير وَدْعم مســتودعات البيانات وتطبيقات ذكاء األعامل، كام أشــار )Davison )2003 إىل أن 

االستعانة مبصادر خارجية يف مجال تقنية املعلومات كانت تتزايد مبعدل 20 إىل 25٪ سنويًّا، وعند 

النظر يف نقل مشــاريع مســتودعات البيانات إىل الخارج؛ يجب النظــر بعناية إىل الثقافة واألمن 

.)Jukic & Lang, 2004 :وملزيٍد من التفاصيل انظر(
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أسئلة مراجعة على القسم ٣-٧:

1- ما هي مهامُّ تنفيذ DW الرئيسية التي ميكن تنفيذها بالتوازي؟

.DW 2- اذكر مع الرشح املبادئ التوجيهية األكرث دقة يف تنفيذ

3- ما هي أهمُّ املخاطر والقضايا التي يجب مراعاتها، ورمبا تجنبها عند تطوير مستودع بيانات ناجح؟

4- ما هي القابلية للتطوير؟  وكيف تطبَّق عىل DW؟

٣-٨ إدارة مستودع البيانات، والمشكالت األمنية، واالتجاهات المستقبلية:

توفِّر مســتودعات البيانات َميْزًة تنافســيًة متميزًة للمؤسســات التي تُنِشــئها وتســتخدمها 

بفاعلية.  ونظرًا لحجمها الكبري وطبيعتها الجوهرية؛ فإنَّ مســتودع البيانات يتطلب مراقبًة قويًة 

؛ للحفاظ عىل كلٍّ من الكفاءة واإلنتاجية املرضيتني.  وتنطوي اإلدارة الناجحة وإدارة  بشكٍل خاصٍّ

مستودع البيانات عىل املهارات والكفاءة التي تتجاوز ما هو مطلوب من مسؤول قاعدة البيانات 

التقليدي )DBA(.  ويجب أن يكون مســؤول مســتودع البيانــات )DWA( متوافقاً مع تقنيات 

الربامــج العاليــة األداء واألجهزة والشــبكات.  كام يجب أيًضا أن ميتلك رؤيــة أعامل رائعة.  وملا 

ي أنظمة ذكاء األعامل و DSS والتي تســاعد املديرين يف اتخاذ  كانت مســتودعات البيانات تغذِّ

قرارتهم، َوَجَب عىل مسؤول مستودع البيانات أن يكون عىل درايٍة بعمليات اتخاذ القرار لتصميم 

هيكل مستودع البيانات وصيانته بشكٍل مناسب.  ومن املهمِّ بشكل خاص أن يحافظ DWA عىل 

املتطلبات واإلمكانات الحالية ملستودع البيانات؛ يف حني يوفر يف الوقت نفسه مرونًة للتحسينات 

الرسيعة.  وأخريًا، يجب أن متتلك DWA مهارات اتصال ممتازة.  وللحصول عىل َوْصف لالختالفات 

.James )2000(و ،Fadlallaو ،Benanderو ،Benander :انظر ،DWA و DBA األساسية بني

يَُعدُّ أمان املعلومات وخصوصيتها من االهتاممات الرئيســة واملهمة بالنسبة ملُستخِدمي مستودع 

البيانــات.  وقد أصدرت الحكومة األمريكية لوائح )عىل ســبيل املثال: قواعــد الخصوصية والضامن لـ 

Gramm-Leach-Bliley، والتأمــني الصحــي وقانون املســاءلة لعــام 1996 [HIPAA](، ووضعت 

الة؛  متطلباٍت إلزاميًة يف إدارة معلومات العمالء.  وبالتايل؛ يجب عىل الرشكات إنشاء إجراءات أمنية فعَّ

Elson ولكنها مرنٌة يف الوقت ذاته لتتوافق مع العديد من أنظمة الخصوصية.  ووفًقا لـام ذكره كلٌّ من

ال يف مستودع البيانات عىل أربعِة مجاالت رئيسية: و)LeClerc )2005؛ فإنه يجب أن يركِّز األمان الفعَّ

الة من  الة للرشكات.  ويجب أن تبدأ السياسة األمنية الفعَّ 1- َوْضع سياســات وإجراءات أمنية فعَّ

اإلدارة التنفيذية العليا، وينبغي إبالُغ جميع األفراد داخل املؤسسة.
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ن هذه اإلجراءات التحقق من  2- تنفيذ إجراءات وتقنيات أمنية منطقية لتقييد الوصول.  وتتضمَّ

املستخِدم، وعنارص التحكم يف الوصول، وتقنية التشفري.

3- تقييد حرية الوصول إىل محيط مركز البيانات.

الة للرَّقابة الداخلية مع الرتكيز عىل األمن والخصوصية. 4- إنشاء عملية مراجعة فعَّ

وسوف يتمُّ تحديُد تطورات مستودعات البيانات عىل املدى القريب؛ وذلك من خالل عوامل 

ملحوظــة )مثل:  حجم البيانــات، وزيادة درجة التأهب لوقت االســتجابة، وتنوع وتعقيد أنواع 

البيانات( وعوامل أخرى أقل وضوًحا )مثل:  متطلبات املستخِدم النهايئ التي مل تستوِف البيانات، 

وبطاقات األداء املتوازن، وإدارة البيانات الرئيســية، وجودة املعلومات(.  ويف ضوِء هذه العوامل 

املَُحرِّكة اقــرتح كلٌّ من )2009( Moseley، و )Agosta )2006أن تعتمد اتجاهات مســتودعات 

البيانات عىل البساطة، والقيمة، واألداء.

مستقبل مستودعات البيانات:

لقــد كان مجاُل مســتودعات البيانات مجــااًل حيويًّا يف مجال تقنيــة املعلومات يف العقدين 

األخرييــن، وتربهن األدلة يف عامل BI/BA والبيانات الضخمة أن أهمية املجال ســوف تزداد فقط 

حتــى تصبح أكرث إثارًة لالهتامم.  وفيام ييل بعض املفاهيــم والتقنيات التي ظهرت مؤخرًا والتي 

ستلعب دوًرا مهامًّ يف تحديد مستقبل مستودعات البيانات.

االستعانة بمصادر مختلفة (آليات للحصول على البيانات من مصادر متنوعة ومتفرقة):

- شبكة اإلنرتنت، ووسائل التواصل االجتامعي، والبيانات الضخمة:  إن الطفرة األخرية يف استخدام 

شبكة اإلنرتنت ألغراض شخصية إضافًة إىل األعامل التجارية، إىل جانب االهتامم الكبري بوسائل 

التواصــل االجتامعي يوفر فرًصا للُمحلِّلني لالســتفادة من مصادر بيانات غنية جًدا.  وبســبب 

ع البيانات؛ فقد ظهر مصطلٌح جديٌد لتســمية هذه الظاهرة، وهو  الحجم الهائل والرسعة وتنوُّ

مصطلــح:  «البيانات الضخمة».  ولالســتفادة من البيانات الضخمــة؛ فإن األمر يتطلب تطوير 

نة؛ مام سيؤدي إىل ثورة يف عامل مستودعات البيانات. تقنيات BI/BA الجديدة واملُحسَّ

Sources: Compiled from �ornton, M., & Lampa, M. )2002(. Hosted data warehouse. Journal of Data 
Warehousing, 7)2(, 27-34; �ornton, M. )2002, March 18(. What about security? �e most common, but 
unwarranted, objection to hosted data warehouses. DM Review, 12)3(, 30-43.
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- برمجيــات مفتوحة املصدر:  يتزايُد اســتخدام أدوات الربمجيات مفتوحة املصدر إىل مســتوى 

غري مســبوق يف التخزين، وذكاء األعامل، وتكامل البيانات.  وهناك أســباب وجيهة للزيادة يف 

الربمجيات املفتوحة املصدر املُستَخَدمة يف مستودعات البيانات )Russom, 2009(، وهي:

1- أدَّى الركود إىل زيادة االهتامم بالربامج املفتوحة املصدر املنخفضة التكلفة.

2- وصلت األدوات مفتوحة املصدر إىل مستوى أعىل يف النضج.

3- تقوم الربمجيات مفتوحة املصدر بتقوية برامج املشاريع التقليدية دون استبدالها.

ــع»:  تَُعــدُّ SaaS طريقــًة مبتكــرًة لنــرش  - SaaS (كخدمــة برمجيــة)، «منــوذج ASP املوسَّ

ـر الخدمــة مبَْنح العمــالء ترخيصاً الســتخدام  تطبيقــات أنظمــة املعلومــات؛ إذ يقــوم ُموفـِّ

تطبيقاتــه عنــد الطلب الســتخدام تطبيقاته كخدمة عنــد الطلب )وعادًة مــا يكون ذلك عرب 

اإلنرتنــت(.  ومُيِكــن ملُــورِّدي برامج SaaS اســتضافة التطبيق عــىل الخــوادم الخاصة بهم أو 

ــنة  تنزيــل التطبيق إىل موقع املســتهلك.  واملضمون أن SaaS هي النســخة الجديدة واملُحسَّ

مــن منوذج ASP.  وبالنســبة لعمالء مســتودع البيانات؛ فــإن العثور عــىل تطبيقات وموارد 

الربمجيــات القامئــة عــىل SaaS، والتي تلبِّــي االحتياجــات واملتطلبات الخاصــة من املمكن 

أن يكــون أمــرًا صعبًا.  ونظــرًا ألن عروض هذه الربامــج أصبحت أكرث مرونًة؛ فإن االســتعانة 

ة مستودعات البيانات سوف يزداد أيًضا. بـ SaaS واالستخدام الفعيل لها كخيار ملِنصَّ

ــحابية هي الخياُر األحدث واألكرث إبداًعا يف النظام  - حوســبة ســحابية:  رمبا تكون الحوسبة السَّ

األســايس الذي سيأيت عىل مدار ســنوات؛ إذ يتمُّ تجميُع العديد من موارد األجهزة والربمجيات 

االفرتاضيــة؛ بحيث ميكن تخصيصها بحرية للتطبيقات وِمنصات الربامج عند الحاجة إىل املوارد.  

مام يتيح لتطبيقات أنظمة املعلومات أن ترتفع ديناميكيًّا مع زيادة أعباء العمل.  وعىل الرغم 

من أن تقنيات الحوســبة الســحابية والتقنيات الظاهرية املشــابهة معروفة جيًدا للتطبيقات 

التشــغيلية اليوم؛ فإنها بدأت اآلن يف استخدامها كربامج مستودع بيانات مختارة.  فالتخصيص 

ــحابة يكون مفيداً بشــكٍل خاص عندما يختلف حجم مستودع البيانات بشكٍل غري  ال للسَّ الفعَّ

عة أمرًا صعبًا. متوقع؛ مام يجعل تخطيط السَّ

ى:  بحرية البيانات،  - بحريات البيانات:  مع ظهور البيانات الضخمة ظهر برنامج بيانات جديد يُسمَّ

وهــو عبارة عن موقع تخزين كبري ميكنه االحتفاظ بكميات هائلة من البيانات )والتي غالبًا ما 

تكون غري مهيكلة( يف نََســقها األصيل/ الخام الستهالك التحليالت املستقبلية/ املحتملة.  فبينام 

يقوم مســتودُع البيانات مبســتودعات البيانات املنظمة؛ فإن بحرية البيانات تخزِّن جميع أنواع 
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البيانات.  يف حني أن كليهام عبارة عن آليات ملستودعات البيانات؛ فمستودع البيانات يتمحور 

حول البيانات املنظمة/ املجدولة، أما بحرية البيانات تناسب جميع أنواع البيانات.  وعىل الرغم 

مــن كرثة ما ِقيل وكُِتب عن العالقة بني االثنني )بعض هذه الكتابات، وبعض ما قيل يوحي بأن 

بحرية البيانات، هي االســم املستقبيل ملســتودعات البيانات(؛ فإنَّ بحرية البيانات ليست بدياًل 

ل كلٌّ منهام اآلخر.  وفيام ييل الفكرة التطبيقية 3-2 والتي نركِّز من  ملستودع البيانات؛ بل يُكمِّ

خاللها عىل رشح بحريات البيانات ودورها يف مجال مستودعات البيانات والتحليالت التجارية.

رؤية فنية ٣-2: بحيرات البيانات:

مــع ظهور ظاهــرة البيانات الكبرية؛ ظهر مصطلــٌح جديٌد وهو «بحــرية البيانات».  ويعتقد 

الكثــريون أن بحــرية البيانات هي نفســها مســتودع البيانــات القديم؛ ولكن بــرشط أن يكون 

جيــًدا.  ويشــري االفــرتاض األســايس إىل أن الطريقــة القدمية ملســتودعات البيانات ال تناســب 

)أو ال  تكفي( يف عرص البيانات الكبرية، وبالتايل؛ فإن هناك حاجًة إىل طريقة جديدة لتخزين/ إدارة 

البيانــات؛ مام ميهِّد الطريق لبحــريات البيانات.  وعىل الرغم من أن معظمهم يعتقدون أن بحرية 

البيانات هي الطريقة املُثىل، وأنها جاهزة لعمل قفزة كبرية يف مجال مســتودعات البيانات؛ فإنَّ 

ظات عىل استخدامها )ورمبا شكَّك يف جدواها(، واصفاً إياها بأنها مستنقع. البعض اآلخر له تحفُّ

إًذا، ما هي حقيقة بحيرة البيانات؟

إنَّ بحرية البيانات ببســاطة هي موقُع تخزين كبريٍ ميكنه االحتفاظ بكميات هائلة من البيانات 

)مهيكلة أو غري مهيكلة أو شــبه مهيكلة( بتنسيقها األصيل/ الخام لالستخدام املستقبيل املحتمل.  يف 

حني أن مســتودع البيانات ال يُخزِّن إال البيانات املنظمة يف الجداول أو امللفات أو املجلدات، كام أن 

دة املعامل )أْي: غري مهيكلــة( لتخزين جميع أنواع البيانات.   بحــرية البيانات تســتخدم بنيًة غري ُمحدَّ

وتتمثل القواسم املشرتكة الرئيسية بني بحرية البيانات ومستودع البيانات يف أنَّ كاًل منهام يَُعدُّ آليات 

ملستودعات البيانات، وعىل العكس؛ فإن االختالف الرئييس هو أن مستودع البيانات يتَعلَّق بالبيانات 

املنظمة / املُجدولة، يف حني أن بحرية البيانات تتعلق بجميع أنواع البيانات )مثل: البيانات الكبرية(.

عــىل الرَّغم من أن تعريــف بحرية البيانات يتغريَّ بــني علامء البيانات؛ فــإنَّ التعريف األكرث 

اســتخداًما هو تعريف James Dixon، مؤســس رشكة Pentaho وCTO، والذي ارتبط اســمه 

مبصطلــح بحرية البيانــات.  وفيام ييل الطريقة التي يَِصف بهــا )Dixon, 2010( بحرية البيانات؛ 

إذ يقول:  إذا كنَت تفكر يف ســوق البيانات كمخــزن للمياه املعبأة - من حيث تنظيفها وتعبئتها 
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وتنظيمها لســهولة االســتهالك - فإنَّ بحرية البيانات عبارة عن مجموعة كبرية من املياه يف حالة 

طبيعية، وتدفق إليها املحتويات من أحد املصادر مللء البحرية، ويف هذه الحالة ميِكن ملستخدمي 

البحرية املتنوعني أن يفحصوها، أو يغوصوا فيها، أو حتى يأخذوا عينات منها.

د  ولعلَّ أفضل طريقة لتوصيف بحرية البيانات؛ هي مقارنتها مبستودع بيانات يف جدول ُمتعدِّ

األبعاد، وفيام ييل الجدول )3-6( وهو عبارة عن جدول ملخص )يتبعه وصٌف ُموَجز( لألبعاد األكرث 

.)Dull, 2016; Campbell, 2015( شيوًعا لعمل مقارنة بني بحرية البيانات ومستودع البيانات

جدول ٣-6: مقارنة بسيطة بني مستودع البيانات وبحرية البيانات

بحرية البياناتمستودع البياناتالُبعد

أي بيانات أصلية / أوليةمنظمة ومعالجةطبيعة البيانات

تصميمُمخطط عىل الكتابة )SQL(املعالجة

املخطط عىل القراءة )NoSQL(رسيع جداًرسعة االسرتجاع

مة للتكلفة املنخفضةمكلفة للبيانات الكبريةحجم التكلفة بطيئة ُمصمَّ

التخزين َمرِن للغاية، والتكوين َمرِنأقل مرونًة، والتكوين ثابتاملرونة

جديد جداً/ ناضجليس جديداً/ ناضجالحداثة/ الخربة

ن بطريقة جيدةاألمان ن جيداً بعدُمأمَّ مل يُأمَّ

علامء البياناتُمحرتفو األعاملاملستخدمون

طبيعة البيانات:  يقوم مســتودع البيانات مبستودعات البيانات التي تمَّ تصميمها/ تجميعها/ 

هيكلتهــا فقــط؛ يف حني أنَّ بحــرية البيانات تقوم بتخزين كافــة أنواع البيانات املهيكلة، وِشــبه 

يل. املهيكلة؛ إضافًة إىل غري املهيكلة بتنسيقها األصيل/ األوَّ

املعالجــة:  قبل تنزيل البيانات يف مســتودع البيانات؛ نحتاُج أواًل إىل إعطائها شــكاًل وهيكاًل، 

ى  أْي: إننا نحتاُج إىل َوْضع منوذٍج لها يف املخطط النَّجمي أو مخطط مجموعة الثلج، وهو ما يُسمَّ

ا مع بحرية البيانات؛ فإننا نقوم فقط بتنزيل البيانات األولية، كام هي، وعندما  مخطط الكتابة.  أمَّ

نكون مســتعدين الســتخدام البيانات؛ فإننا نعطيها شكاًل أو تصمياًم، وهو ما يُطلَق عليه مخطط 

القراءة.  وهام طريقتان مختلفتان للغاية يف املعالجة.
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رسعــة االســرتجاع:  ألكرث من ِعقدين وهناك تطويٌر مســتمرٌّ للعديد من القواعد الحســابية 

لتحسني رسعة اسرتجاع البيانات من مستودعات البيانات التي تتميَّز بأنها مليئة وكبرية.  وتشمل 

هذه التقنيات املشغالت، والتمثيل العمودي للبيانات، ومعالجة قواعد البيانات.  وحتى اآلن؛ فإنَّ 

عملية اسرتجاع البيانات )التي مُيِكن أن تكون بأيِّ شكٍل أو أسلوب، مبا يف ذلك النصُّ غري املنظم( 

تَُعدُّ نشاطًا يتطلب وقتًا كبريًا.

تكلفة التخزين:  تَُعدُّ إحدى املَيْزات الرئيســة لتقنيات البيانات الكبرية، مثل Hadoop هي أنَّ 

تكلفة مستودعات البيانات منخفضة نسبيًّا مقارنًة مبستودع البيانات، وهناك سببان رئيسان لذلك:  

- السبب األول:  Hadoop وهو برنامٌج مفتوح املصدر؛ ولذلك فإن الرتخيص وَدْعم املجتمع مجاين.

لع املنخفضة التكلفة. - السبب الثاين:  أنه تمَّ تصميُم Hadoop؛ بحيث يتمُّ تثبيته عىل أجهزة السِّ

املرونة:  بالتعريف يَُعدُّ مســتودع البيانات مستودًعا منظاًم للغاية.  وليس من الصعب تقنيًّا 

تغيري بنيته؛ ولكن قد يستغرق هذا األمُر وقتًا طوياًل؛ نظرًا لجميع العمليات التجارية املرتبطة به.  

ومن ناحيٍة أخرى؛ فإنَّ بحرية البيانات تفتقُر إىل بنية مستودع البيانات؛ مام يعطي علامء البيانات 

واملُطوِّرين القدرة عىل تهيئة مناذجهم وطلباتهم وتطبيقاتهم برسعة وإعادة تشكيلها.

الحداثــة/ الخربة:  كانــت التقنيات املتوفرة يف مســتودع البيانات موجودًة منــذ فرتة طويلة.  

ومعظــم االبتــكارات التي حدثت تمَّ إنجازها يف العرشين إىل الثالثــني عاًما األخرية.  ولذلك فإنه ال 

ا )مع استبعاد التقنية الالزمة لتعبئة  يُوَجد تحديث يف مستودعات البيانات، وإن ُوِجَد فهو قليٌل جدًّ

واستخدام «البيانات الكبرية» داخل مستودع البيانات(.  وعىل الجانب اآلخر؛ فإنَّ بحريات البيانات 

جديدة، وتتقدم من خالل االبتكار والحداثة لتصبح هي التقنية السائدة ملستودعات البيانات.

األمان:  نظراً لوجود تقنيات مستودع البيانات منذ عقود طويلة؛ فإنَّ القدرة عىل تأمني البيانات 

يف مســتودع البيانات أكــرب بكثريٍ منها يف بحرية البيانات.  ومع ذلك؛ فإنه تجدر اإلشــارة إىل الجهد 

الكبري الذي يُبذل اآلن يف مجال األمان يف صناعة البيانات الضخمة.  وال يتعلق األمُر مبا إذا كان أمن 

بحريات البيانات سوف يُلبِّي متطلبات محرتيف التحليالت وغريهم من املستخدمني النهائيني، أم ال.

املســتخدمون:  لقد كان شــعار العالَـــم التحلييل لفــرتة طويلة؛ هو «تحليــل وفهم األعامل 

هنا الدعوة للجميع الستخدامه؛ ولكن هل استخدموه  للجميع».  وقد أنشأنا مستودع البيانات ووجَّ

ى 20-25٪ فقط.  هل بحرية البيانات هي  بالفعل؟  واإلجابة هي أن نسبة َمْن استخدموه ال تتَعدَّ

نفس صيحة مستودع البيانات؟  هل سنقوم بإنشاء بحرية البيانات وندعو الجميع إىل استخدامها؟  
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ا يف الوقت الحايل؛ فإن بحرية البيانات بوضعها الحايل، ومرحلة  رمبا يحدث ذلك يف املســتقبل.  أمَّ
النضج التي وصلت إليها تَُعدُّ هي األنسب لعلامء البيانات.

وباختصاٍر؛ فإن بحرية البيانات تختلف عن مســتودع البيانات.  فبحرية البيانات ليســت هي 
مستودع البيانات )كام اقرتح البعض(، كام أنها ليست بدياًل له.  فكالهام مطلوبان ولذلك؛ فقد تمَّ 
تحســينهام من أجل وسائط البيانات املختلفة واملهام/ األغراض املتنوعة.  ولذلك؛ فإن كال االثنني 
بحاجٍة إىل التعايش مًعا يف عامل التحليالت )عىل األقل لفرتة من الوقت حتى تصل بحريات البيانات 
إىل مستوى من النضج يُحّقق ما وصلت إليه مستودعات البيانات من الجودة يف الوقت الحارض(.  
والهدف هو تصميم واستخدام كلٍّ منهام بشكٍل صحيٍح للمهامِّ التي يؤديها؛ بحيث يتمُّ استخدام 

أفضل خيار للعمل، والذي قد يكون مزيٌج من مستودعات البيانات وبحرية البيانات.

الُبنية التحتية (التصميم - األجهزة والبرمجيات - التحسينات):

- العموديــة (طريقة جديدة ملســتودعات البيانات والوصول إليها يف قاعــدة البيانات):  إنَّ نظام 
هة )واملعروف أيًضا باســم قاعــدة البيانات  إدارة قواعــد البيانات باســتخدام األعمــدة املوجَّ
العموديــة(، هــو نظاٌم يقــوم بتخزين جداول البيانــات كأجزاء من أعمــدة البيانات بداًل من 
أنهــا صفــوف مــن البيانات )وهــي الطريقة التــي يســتخدمها معظــم RDBMS(.  مبعنى 
؛ فهذه البيانات تُخزَّن بواســطة أعمدة بداًل من  أن تخزين قواعد البيانات يتمُّ بشــكٍل عموديٍّ
الصفــوف )حيث يتمُّ تخزيُن كافة ِقيَم عمود واحد بشــكٍل متتابع عىل ذاكرة القرص(.  ومثل 
هذا الهيكل يعطي نوعاً من التحكُّم أكرث دقة يف RDBMS.  فهو يستطيُع الوصول إىل األعمدة 
املطلوب االســتعالم عنها فقط دون أن يكون هناك اضطراٌر إىل الوصول إىل كلِّ أعمدة الصف؛ 
إذ يعمل بشكٍل أفضل بكثري فيام يخصُّ االستعالمات التي تحتاج إىل نسبٍة صغرية من األعمدة 
يف الجداول املوجودة بها؛ ولكنه يؤدي عمله بشــكٍل أسوأ عندما تكون هناك حاجٌة إىل أعمدة 
كثرية؛ بسبب الجهد الزائد املطلوب لربط كافة األعمدة مًعا لتشكيل مجموعات النتائج.  وعادًة 
ما تتعلق املقارنات بني مخططات بيانات األعمدة املوجهة والصفوف املوجهة، بكفاءة الوصول 
د )والــذي يَُعدُّ واحًدا من أكــرث العمليات التي  إىل القــرص الثابت؛ للقيــام بتنزيل عمل ُمحدَّ
تســتغرق وقتًا طوياًل يف الحاسب(.  وبناًء عىل املهمة املطروحة، ميكن ألحدهام أن يتمتع مبزايا 

أكرث من اآلخر.  ويكون نظام األعمدة املوجهة أكرث كفاءة عندما:

1- يجب حســاب اإلجاميل من خالل العديد من الصفوف؛ ولكــن فقط ملجموعة فرعية صغرية؛ 
بحيــث تكون هــذه املجموعة أقل من إجاميل أعمدة البيانــات؛ إذ إنَّ قراءة هذه املجموعة 

الفرعية األصغر من البيانات تكون أرسع من قراءة كلِّ البيانات.
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2- يتمُّ تزويُد جميع الصفوف بِقيَم جديدة من أحد األعمدة يف وقٍت واحد؛ نظرًا ألن بيانات العمود 

ميِكن كتابتها بكفاءة واستبدال بيانات األعمدة القدمية دون ملس أي أعمدة أخرى للصفوف.

يف حني يكون نظاُم الصفوف املوّجهة أكرث كفاءًة عندما:

1- تكون أعمدة كثرية من صف واحد مطلوبة يف نفس الوقت، وعندما يكون حجم الصف صغرياً 

نسبيًّا؛ بحيث ميكن اسرتداد الصف بأكمله باستخدام قرص واحد.

2- يتمُّ كتابة َصفٍّ جديٍد إذا تمَّ توفري كافة بيانات العمود يف نفس الوقت؛ إذ ميِكن كتابة الصف 

بأكمله باستخدام قرٍص واحد.

د؛ فإنَّ  وإضافــًة إىل ذلك؛ فإنه نظــرًا ألن البيانات املخزَّنة يف أحد األعمدة تكون من نوٍع ُموحَّ

ذلك يفســح املجال بشكٍل أفضل للضغط، مبعنى أنه يتوفر مساحة كبرية لتخزين بيانات األعمدة 

املوّجهة، وهذه املساحة ال تتوفر يف بيانات الصفوف املوجهة، ومثل هذا الضغط املُْحَكم للبيانات 

مــن شــأنه أنه يقلِّل من حجــم التخزين؛ مام يجعله أكــرث البدائل التي تجد قبــواًل من الناحية 

االقتصادية ملتابعة التخزين يف الذاكرة أو الحالة الصلبة.

- مستودعات البيانات الفورية:  تنطوي عملية مستودعات البيانات الفورية )RDW( عىل دورة 

تجديد مســتودع البيانات املوجود؛ وذلك من أجل تحديث البيانات األكرث تكراًرا )ويكون ذلك 

تقريبًــا يف نفس الوقت الذي تصبح فيه البيانات متاحًة يف قواعد البيانات التشــغيلية(.  فهذه 

األنظمة )أنظمة RDW( ميكنها الوصول إىل تحديث البيانات بشكل فوري تقريبًا؛ إذ يستغرق 

وقت استجابة البيانات عادًة من دقائق إىل ساعات.  ومع انخفاض وقت االستجابة؛ فإن تكلفة 

م مســتقباًل يف العديد من املظاهر  تحديث البيانات تزداد بشــكٍل كبري.  وهناك حاجة إىل التقدُّ

RDW التقنية )بدًءا من اكتســاب البيانات تلقائيًّا وصواًل إىل أدوات الربمجيات الذكية( لجعل

حقيقة واقعة بتكلفة معقولة.

- أجهــزة مســتودعات البيانــات (حلول الــكلِّ يف واحد لــدى DW):  يتكوَّن جهاز مســتودع 

البيانات من مجموعٍة متكاملٍة من الخوادم، ووحدات التخزين، ونظام )أو أنظمة( التشــغيل، 

وأنظمة إدارة قواعد البيانات، والربمجيات املثبتة بشــكٍل ُمسبَق، واملُثبَّتة من أجل مستودعات 

البيانات.  ومن الناحية العملية؛ فإن أجهزة مســتودع البيانات توفر حلواًل من أجل مســتودع 

م أداًء منخفَض التكلفة عىل  البيانات املتوســطة لدى ســوق مســتودع البيانات الكبرية؛ إذ تقدِّ

أحجــام البيانات يف نطاٍق من تريابايت إىل نطاق البيتابايت.  ويســتخدم معظم مورِّدي أجهزة 

مستودعات البيانات تصميامت معالجة متوازية كثيفة من أجل تحسني األداء.  وعىل الرغم من 
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أن معظم ُمورِّدي قواعد البيانات ومستودعات البيانات يوفرون األجهزة يف الوقت الحارض، غري 

م منتًجا يتمثل يف جهاٍز ملستودعات البيانات  أنَّ الكثريين يعتقدون أن ترياداتا كانت أول من قدَّ

التجارية.  وأكرث ما ياُلَحظ حاليًّا هو ظهوُر ُحزَم مســتودعات البيانات؛ إذ يقوم املورِّدون بَدْمج 

ة ملستودعات البيانات.  برمجياتهم وقواعد بياناتهم كِمنصَّ

ــا من ناحية مزايا أجهزة مســتودع البيانات؛ فإنَّ التكلفة اإلجامليــة للحصول عليها ومتلُّكها   أمَّ

منخفضٌة للغاية، والتي تشــمل تكاليف الرشاء األولية، وتكاليف الصيانة املســتمرة، وتكلفة تغيري 

الّســعة مع منو البيانات.  كام تُشــكِّل تكلفة املوارد الالزمة ملراقبة وضبط مســتودع البيانات نسبًة 

كبــريًة من إجاميل تكلفة املِلكية، وغالبًا ما تصل هذه النســبة إىل 80٪.  وإضافًة إىل ما ســبق؛ فإن 

أجهزة DW تعمل عىل الَحدِّ من إدارة العمليات اليومية واملتمثلة يف التشــغيل واإلعداد والتكامل.  

ونظــرًا ألن أجهزة مســتودعات البيانات توفر حــلَّ املورد الواحد؛ فإنها تتجه إىل تحســني األجهزة 

د عىل زيادة فرص االندماج الناجح  والربامج بشكٍل أفضل داخل الجهاز؛ إذ يعمل هذا التكامل املوحَّ

واختبــار نظم إدارة قواعد البيانات )DBMS( والتخزين ونظام التشــغيل عن طريق تجنُّب بعض 

دون.  كام يوفر جهاز مستودع  مها ُمورِّدون ُمتعدِّ مشــكالت التوافق التي تنشأ عن الحلول التي يقدِّ

البيانات نقطة اتصال واحدة لَحلِّ املشكلة ومسار ترقية أبسط بكثريٍ لكلٍّ من الربامج واألجهزة.

ة للجيل القادم من برنامج  ن بعض االحتياجات املُلِحَّ - تقنيات ومامرســات إدارة البيانات:  تتضمَّ

مستودع البيانات التقنيات واملامرسات التي ال نفكِّر فيها عموًما عىل اعتبار أنها جزٌء من النظام 

األسايس؛ إذ يحتاُج العديُد من املستخدمني عىل وجه الخصوص إىل تحديث أدوات إدارة البيانات 

التي تعمل عىل معالجة البيانات؛ لتصبح صالحًة لالستخدام من خالل مستودع البيانات.  ويحمل 

ا قويًّا إلدارة البيانات الرئيسية )MDM(.  ورغم كون هذا املفهوم جديداً نسبيًّا غري  املستقبل منوًّ

ة أسباب، وتشمل ما ييل: أنه بالغ األهمية، وسوف يَْحظى بشعبية كبرية لِعدَّ

.)MDM( مج املُحَكم مع األنظمة التشغيلية يحتاُج إىل إدارة بيانات رئيسية 1- إن الدَّ

2- إن معظَم مستودعات البيانات ال تزال تفتقُر إىل وظائف إدارة البيانات الرئيسية وجودة البيانات.

3- يجُب أن تكون التقاريُر التنظيمية واملالية دقيقًة ونظيفًة متاًما.

- تقنيــة معالجة قاعدة البيانات (َوْضع نظام الحلول الحســابية حيث تكون البيانات):  تشــرُي 

ى أيًضا تحليالت قواعد البيانات( إىل مدى التكامل الحســايب  معالجــة قواعد البيانات )وتُســمَّ

لتحليالت البيانات يف مستودع البيانات.  ومبجرد القيام بذلك؛ فإن البيانات والتحليالت تتكامُل 

لتصبــح ِضمن بيئة واحــدة.  فوجود كال االثنني يف بيئٍة واحدة يُزيد مــن كفاءة إجراء التحليل 
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الحسايب املكثف.  واليوم تعتمُد العديُد من أنظمة اتخاذ القرارات عىل قواعد البيانات الكبرية، 

مثل تلك املُســتَخَدمة يف الكشــف عــن االحتيال عىل بطاقات االئتــامن وإدارة مخاطر البنوك 

ًنا كبريًا يف األداء يتفوق عىل الطرق  االســتثامرية؛ إذ تُســتَخَدم هذه التقنية نظرًا إلظهارها تَحسُّ

.  وتَُعدُّ معالجة قواعد  التقليديــة يف بيئــة اتخاذ القرار، والتي يُشــكِّل فيها الوقت عاماًل مهــامًّ

البيانات عمليًة معقدًة إذا ما قورنت بالطريقة التقليدية إلجراء التحليالت؛ إذ يتمُّ نقل البيانات 

خارج قاعدة البيانات )وغالبًا ما تكون يف شــكل ملفات ُمَســطََّحة تتألف من صفوف وأعمدة( 

إىل بيئة تحليلية منفصلة )مثل SAS Enterprise Modeler، أو Statistica Data Miner، أو 

IBM SPSS Modeler( للمعالجة.  

وتَُعــدُّ املعالجــة داخل قواعــد البيانات أكــرثَ منطقيًة بالنســبة لبيئات التطبيقــات العالية 

ن كَْشــف االحتيال، وســجل االئتــامن، وإدارة املخاطر، ومعالجة  اإلنتاجية الفورية، والتي تتضمَّ

املعامالت، والتســعري وتحليل الهامش، والتجزئة الدقيقة املســتندة إىل االســتخدام، واســتهداف 

اإلعالنــات الســلوكية، ومحركات التوصية، مثل تلك التي تســتخدمها مؤسســات خدمة العمالء 

لتحديــد اإلجــراءات التالية األفضل، ويتم تنفيــذ ومعالجة البيانات داخل قاعــدة البيانات عىل 

اعتبــار أنها َميْــزة، من ِقبــل العديد من ُمــورِّدي مســتودعات البيانات الرئيســيني، مبا يف ذلك 

 ،IBM Netezzaيف أجهزة مســتودعات البيانــات(، و SAS analytics ترياداتــا )َدْمــج قــدرات

وEMC Greenplum، وSybase، من بني الربامج األخرى.

- تقنية التخزين يف الذاكرة (نقل البيانات يف الذاكرة؛ حتى تتمَّ املعالجة بشــكٍل أرسع):  تستخدم 

أنظمة قواعد البيانات التقليدية مثل  RDBMS، محركات األقراص الصلبة الفعلية ملســتودعات 

البيانات بشكٍل مثايل لفرتة طويلة من الوقت؛ إذ يقوم نظام إدارة قاعدة البيانات بتنزيل البيانات 

)أو أجزاء من البيانات( إىل الذاكرة الرئيســية عند طلب عملية متعلقة بالبيانات بواســطة أحد 

التطبيقــات، ويعالجها، ويســتجيب مرًة أخرى للتطبيق.  وعىل الرغــم من أن البيانات )أو أجزاء 

من البيانات( تُخزَّن مؤقتًا يف الذاكرة الرئيسية يف نظام إدارة قاعدة البيانات؛ فإنَّ موقع التخزين 

األسايس يظل عبارة عن قرص مغناطييس ثابت.  ويف املقابل؛ فإن نظام قاعدة البيانات يف الذاكرة 

يقوم باالحتفاظ بالبيانات بشكٍل دائٍم يف الذاكرة الرئيسية.  وعندما تُطلب عملية تتعلق بالبيانات 

بواسطة تطبيٍق ما؛ فإن نظام إدارة قواعد البيانات يصل مبارشًة إىل البيانات املوجودة بالفعل يف 

الذاكرة الرئيسية، ويعالجها، ويستجيب مرًة أخرى للتطبيق الذي يطلبه.  إنَّ هذا الوصول املبارش 

إىل البيانات يف الذاكرة الرئيسة يجعل معالجة أوامر البيانات أرسع بكثري من الطريقة التقليدية.  
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لذا؛ فإنَّ الفائدة الرئيســة للتقنية يف الذاكرة )بل قد تكــون الفائدة الوحيدة لها( تتمثل الرسعة 

ا العيوب فتشــمل:  تكلفة الحصول عىل ذاكرة رئيســة  املذهلــة التــي تصل بها إىل البيانات.  أمَّ

كبــرية للغاية )فحتى لو تمَّ الحصول عليها بتكلفة أقــل، إال أنه ال يزال هناك الكثرُي لتوفري ذاكرة 

رئيسية كافية الحتواء جميع بيانات الرشكة(، إضافًة إىل الحاجة إىل إسرتاتيجيات معقدة الستعادًة 

البيانات )ألن الذاكرة الرئيسية ُمتقلِّبة وميكن محوها بطريق الخطأ(.

ة مكونات أساسية،  ة مستودع البيانات من ِعدَّ - نظم إدارة قواعد البيانات الجديدة:  تتكوَّن ِمنصَّ

هــا نظام إدارة قواعــد البيانات )DBMS(.  ويَُعدُّ ذلك أمرًا طبيعيًّــا فقط؛ ألن نظام إدارة  أهمُّ

قواعد البيانات )DBMS( هو ُمكوِّن النظام األســايس؛ إذ إنَّ معظم العمل يجب إنجازه بغرض 

 )DBMS( تنفيذ منوذج بيانات وتحسينه ألداء االستعالم.  ولذلك؛ فإنَّ نظام إدارة قواعد البيانات

هو املكان الذي يتوقع أن تحدث فيه العديُد من ابتكارات الجيل التايل.

مة:  هناك طرق تحليلية مختلفة ميكن للمســتخِدمني اختيارها يف أثناء انتقالهم  - تحليالت ُمتقدِّ

مــة.  إذ يختار بعُض  إىل ما وراء األســاليب األساســية املســتندة إىل OLAP والتحليالت املتقدِّ

املســتخدمني طرقًا تحليليــًة متقدمًة تعتمُد عــىل التنقيب يف البيانــات، والتحليالت التنبؤية، 

واإلحصاءات، والذكاء االصطناعي، وما إىل ذلك.  ومع ذلك؛ فمن الواضح أن غالبية املستخِدمني 

يختارون األســاليب املستندة إىل SQL.  وســواًء اعتمدوا عىل SQL أم ال؛ فيبدو أن التحليالت 

ة بنجاح مستودعات البيانات يف الجيل التايل. مة تَُعدُّ من بني أهمِّ األمور املُبرشِّ املتقدِّ

يات الكبرية.  وإذ إنَّ عامل  ومن الواضح أن مستقبَل مستودعات البيانات ميلٌء بالوعود والتَحدِّ

األعامل أصبح أكرث عامليًة وتعقيًدا؛ فإن الحاجة إىل أدوات ذكاء األعامل وأدوات اسرتجاع البيانات 

ــن  ســوف تصبح أكرث من ذي قبل.  كام يبدو أن أدوات وتقنيات تقنية املعلومات رسيعة التحسُّ

تتحرك يف االتجاه الصحيح لتلبية احتياجات أنظمة ذكاء األعامل املستقبلية.

أسئلة مراجعة على القسم ٣-٨:

1- ما الخطوات التي مُيِكن للمؤسســة اتخاذها لضامن أمان وِرسية بيانات العميل يف مســتودع 

البيانات الخاص بها؟

2- ما هي املهارات التي يجُب أن تتوفر يف DWA؟  وملاذا؟

3- ما هي التقنيات الحديثة التي قد تشكِّل مستقبل مستودعات البيانات؟  وملاذا؟
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٣-٩ إدارة أداء األعمال:

  .)BPM( تنتهــي العديُد من تطبيقات مســتودع البيانــات بتطوير نظــام إدارة أداء األعامل

ففــي األعامل واألدبيــات التجارية؛ نجد أنَّ BPM لديها عدٌد من األســامء، مبا يف ذلك إدارة أداء 

الرشكات )CPM(، وإدارة أداء املؤسســات )EPM(، وإدارة املشاريع اإلسرتاتيجية )SEM(.  وقد 

ا مصطلح EPM؛  تمَّ إنشــاُء CPM بواسطة رشكة Garner لتحليل السوق )gartner.com(.  وأمَّ

ا SEM؛ فهو املصطلح  فهــو مصطلٌح مرتبٌط بعروض )Oracle )oracle.com بنفس االســم.  وأمَّ

ــل مصطلح BPM عىل املصطلحات  )sap.com(.  ويف هذا الفصل؛ يُفضَّ SAP الــذي تســتخدمه

األخرى؛ ألنه األقدم، واألكرث استخداًما بشكٍل عام، والوحيد الذي ال يرتبط ارتباطًا وثيًقا مبوفر الحل 

الواحد.  ويشري مصطلح إدارة أداء األعامل )BPM( إىل طريقة َسرْي األعامل واملنهجيات واملقاييس 

والتقنيات املُســتَخَدمة من ِقبل الرشكات لقياس أداء األعامل ومراقبتها وإدارتها.  ويشــمل ثالثة 

  :)Colbert, 2009( مكونات رئيسية

1- مجموعة مــن اإلدارات املتكاملة يف حلقة مغلقة، وعمليات التحليل )مدعومة بالتقنية( التي 

تتناول األنشطة املالية، وكذلك األنشطة التشغيلية.

2- أدوات للرشكات لتحديد األهداف اإلسرتاتيجية، ومن ثَمَّ قياُس وإدارة األداء يف مقابل تلك األهداف.

3- مجموعة أساسية من العمليات، مبا يف ذلك التخطيط املايل والتشغييل، واالندماج وتقديم التقارير، 

والنمذجة، والتحليل، ورَْصد مؤرشات األداء الرئيسية )KPIs(، املرتبطة باإلسرتاتيجية التنظيمية.

دورة BPM المغلقة:

رمبا يكون أهمُّ االختالفات بني BPM وأيِّ أدوات ومامرسات أخرى لذكاء األعامل، هو الرتكيز 

عــىل اإلســرتاتيجية الخاصــة به؛ إذ يشــمل BPM مجموعًة مــن العمليات املغلقــة التي تربط 

اإلسرتاتيجية بالتنفيذ لتحسني أداء األعامل )انظر: شكل 3-12(.  ويُقَصد بالحلقة؛ أن األداء األمثل 

يتحقــق من خالل تحديد األهداف والغايات )أْي: َوْضع إســرتاتيجية(، وإنشــاء مبادرات وخطط 

لتحقيق تلك األهداف )أْي: خطة(، ومراقبة األداء الِفعيل مقابل األهداف والغايات )أْي: املراقبة(، 

واتخاذ الفعل املناسب لإلصالح )أْي: الفعل والضبط(.  فالطبيعة املستمرة واملتكرِّرة للدورة تعني 

ــنة )دعم الجهود املستمرة لتحسني العمليات(.   أنَّ إكامل التكرار يؤدي إىل عملية جديدة وُمحسَّ

ونتناول يف هذا القسم َوْصف هذه العمليات األربع.
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BPM شكل ٣-12: حلقة مغلقة لدورة

1- َوْضع اإلستراتيجية:  أين نريد أن نذهب؟

تُعرَّف اإلســرتاتيجية بشــكٍل عام، بأنها ُخطَّة عمل عالية املستوى، تشــمل فرتًة زمنيًة طويلًة 

د.  وهي رضوريٌة بشــكٍل خاص يف حالة وجود العديد  )غالبًا عدة ســنوات( لتحقيق هدٍف ُمحدَّ

من القيود )مدفوعة بأوضاع الســوق، وتوفِّر املوارد، والتعديالت القانونية/ السياســية( للتعامل 

معها يف طريقها نحو تحقيق الهدف.  يف حني تُعرَّف اإلســرتاتيجية يف إطار األعامل التجارية بأنها 

فنُّ وعلُم صياغة القرارات التي تساعد الرشكات عىل تحقيق أهدافها.  وبشكٍل أكرث تحديًدا؛ فهي 

عمليــة تحديد وتوضيح مهمة املنظمة ورؤيتها وأهدافها وَوْضع خطط )عىل مســتويات مختلفة 

من الدقة - اإلسرتاتيجية والتكتيكية والتشغيلية( لتحقيق هذه األهداف.  

وعادًة ما يتمُّ إنشــاُء وتخطيط إســرتاتيجيات األعامل من ِقبل فريٍق من املسؤولني التنفيذيني 

يف الــرشكات )غالبًــا يقود هذا الفريق املديــُر التنفيذي(، ويقوم مجلــس اإلدارة باملوافقة عليها 

والترصيــح بها، ثم يقوم فريــق إدارة الرشكة بتنفيذها تحت إرشاف كبار املســؤولني التنفيذيني.  

.BPM ا للمؤسسة وتَُعدُّ أول وأهمَّ عملية يف منهجية وتوفر إسرتاتيجية األعامل اتجاًها عامًّ
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2- الخطة:  كيف نَِصل إلى هناك؟

عندمــا يعلُم املديرون التنفيذيون ويفهمون ما )األهداف، واألهداف التنظيمية(، ســيكونون 

لــة(؛ بحيث تجيُب الخطط  قادريــن عىل التوصل إىل كيفية )وضع خطط تشــغيلية ومالية ُمفصَّ

التشــغيلية واملالية عن سؤالني:  ما هي التكتيكات واملبادرات التي سيتمُّ اتباعها لتحقيق أهداف 

دة يف الخطة اإلسرتاتيجية؟  وما هي النتائج املالية املتوقعة لتنفيذ التكتيكات؟ األداء املُحدَّ

تعمُل الخطة التشــغيلية عــىل ترجمة األهداف واألهداف اإلســرتاتيجية ملنظمٍة ما إىل مجموعة 

دة جيًدا، ومتطلبات املــوارد، والنتائج املتوقعــة لبعض الوقت يف  مــن التكتيكات واملبادرات املُحــدَّ

املســتقبل، وعادًة )ولكن ليس دامئًا( ما تكون هذه املدة عاًما.  وتشــبه خطة التشــغيل يف جوهرها 

خطة املــرشوع التي تمَّ تصميمها؛ لضامن تحقيق إســرتاتيجية املؤسســة، وتشــتمل معظم الخطط 

ا مفتاح النجاح يف التخطيط التشــغييل فهو  التشــغيلية عىل مجموعة من التكتيكات واملبادرات.  وأمَّ

التكامل.  وتقود اإلسرتاتيجية إىل التكتيكات، وتقود التكتيكات إىل النتائج.  وبشكٍل أسايس يجُب ربط 

دة يف خطة تشغيلية بشكٍل مبارش باألهداف والغايات الرئيسية يف الخطة  التكتيكات واملبادرات املُحدَّ

اإلســرتاتيجية.  وإذا مل يكن هناك ارتباٌط بني تكتيك فردي وهدف أو أهداف إسرتاتيجية أو أكرث؛ فإنه 

ينبغي عىل اإلدارة أن تتساءل عامَّ إذا كان التكتيك واملبادرات املرتبطة به مطلوبًة فعاًل عىل اإلطالق.  

وقد تمَّ تصميُم منهجيات BPM والتي ستناقَش الحقاً يف هذا الفصل للتأكد من وجود هذه الروابط.

إنَّ عمليــة التخطيط وَوْضع امليزانيــة املالية لديها بنية منطقية تبدأ عــادًة بتلك التكتيكات 

التي تُولِّد شــكالً من أشــكال اإليرادات أو الدخل.  وتعتمُد القدرة عىل توليد الدخل يف املنظامت 

ــلع والخدمات مبارشة، أو الحصول  ا عىل القدرة عىل إنتاج السِّ ــلع أو الخدمات إمَّ التي تبيع السِّ

عىل الكمية املناســبة من الســلع والخدمات للبيع.  وبعد تحديد رقم اإليرادات؛ فإنه ميِكن توليد 

التكاليف املرتبطة بتســليم ذلك املســتوى من اإليرادات.  ويف كثريٍ من األحيان؛ فإن ذلك يستلزُم 

مدخالت من ِعدة أقسام أو تكتيكات.  وهذا يعني أنه يجُب أن تتمَّ هذه العملية بطريقة تعاونية 

وأن التبعيــة بني املهامِّ تحتاُج أن يتــمَّ توصيلها وفهمها بوضوح.  وإضافًة إىل املدخالت التعاونية؛ 

فــإن املنظمة تحتاج أيًضــا إىل إضافة العديد من التكاليف العامة؛ فضــاًل عن تكاليف رأس املال 

ح التكلفة بالتكتيك فضــاًل عن املتطلبات  املطلــوب.  ومبجرد َدْمــج هذه املعلومات؛ فإنهــا تُوضِّ

النقدية والتمويلية لوضع الخطة موضع التنفيذ.
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٣- المراقبة/ التحليل:  كيف نؤدي؟

من الرضوري مراقبة أداء املنظمة عندما تكون الخطط التشغيلية واملالية قَيْد التنفيذ.  وينبغي 

أن يتناول اإلطار الشــامل لرصد األداء قضيتني رئيســيتني، وهام:  ما الذي يجب مراقبته، وكيفية 

مراقبته.  ونظرًا؛ ألنه من املســتحيل مالحظة كلِّ يشء؛ فإن املنظمة تحتاج إىل الرتكيز عىل مراقبة 

د املنظمة املؤرشات أو املقاييس التي يجب مالحظتها؛ فإنها تحتاج  دة، وبعد أن تُحدِّ قضايــا ُمحدَّ

ى هذه املقاييس  إىل تطوير إسرتاتيجية لرَْصد تلك العوامل واالستجابة لها بفعالية.  وغالبًا ما تُسمَّ

م نظرًة عامة عــىل عملية تحديد  مــؤرشات األداء الرئيســية )أو KPIs باختصــار(.  وســوف نقدِّ

مؤرشات األداء الرئيســة الحًقــا يف هذا الفصل.  وهناك موضوٌع آخر لــه ِصلة باختيار املجموعة 

املثىل من مؤرشات األداء الرئيسة وهو طريقة بطاقة نقاط التوازن، والتي سيتمُّ تغطيتها بالتفصيل 

الحًقا يف هذا الفصل.

4- الِفعل والضبط:  ما الذي نحتاج إلى القيام به بشكٍل مختلف؟

وســواًء أكانت الرشكة مهتمة بتنمية أعاملها أو حتى عىل األقل بتحسني عملياتها؛ فإن جميع 

اإلســرتاتيجيات تعتمد فعليًّا عــىل مرشوعات جديدة كإنتاج منتجات جديدة، أو دخول أســواق 

جديدة، أو اكتســاب عمالء ُجدد أو رشكات جديدة، أو تبسيط بعض العمليات.  وتتعامل معظم 

الرشكات مع هذه املشــاريع الجديدة بروح من التفاؤل بداًل من املوضوعية، متجاهلًة حقيقة أن 

معظم املشاريع القامئة واملشاريع الجديدة تفشل.  ولكن ما هي فرصة الفشل؟  من الواضح؛ أن 

ذلك يعتمد عىل نوع املرشوع )Slywotzky & Weber, 2007(.فأفالم هوليود تضع نسبة احتامل 

مج واالستحواذ.  كام أن مشاريع تقنية  للفشل حوايل 60٪.  وينطبق اليشء نفسه عىل عمليات الدَّ

املعلومات الكبرية تفشل مبعدل 70٪.  وبالنسبة للمنتجات الغذائية الجديدة؛ فإن معدل الفشل 

ا بالنســبة للمنتجات الصيدالنية الجديدة؛ فإن نســبة احتامل الفشل أعىل من ذلك؛  هو 80٪.  أمَّ

فهي حوايل 90٪.  وعموًما فإن معدل الفشــل ملعظم املشــاريع القامئة أو املشاريع الجديدة ميتدُّ 

ما بني 60 و80٪.  وبالنظر إىل هذه األرقام؛ فإن اإلجابة عىل ســؤال «ماذا نحتاج أن نفعل بشــكل 

مختلف؟» تصبح قضية حيوية.

ح الحالة العملية 3-5 كيف حققت منظمٌة كبريٌة غري ربحية نتائج استثنائية عن طريق  وتوضِّ

تحويل وتحديث بنية ذكاء األعامل الخاصة بها مع أجهزة مستودعات البيانات يف العرص الحديث.
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حالة عملية ٣-٥

AARP تقوم بتحويل بنية ذكاء األعامل التحتية

 وتحقق عائد استثامر بنسبة ٣4٧٪ يف ثالث سنوات

تَُعدُّ AARP, In - وهي الرابطة األمريكية لألشــخاص املتقاعدين سابًقا - مجموعة 

Ethel ســت يف عام 1958م من ِقبل ذات شــأن وعضوية مقرُّها الواليات املتحدة، تأسَّ

Percy Andrus، وهــي ُمعلِّمــة متقاعــدة مــن كاليفورنيا حاصلة عــىل الدكتوراه، و

Leonard Davis، مؤســس مجموعة املســتعمرات Penn لــرشكات التأمني.  وكام هو 

ــح يف موقع الويب الخاص بهم )aarp.org(؛ فــإن الرابطة تَُعدُّ منظمًة غري ربحية  ُموضَّ

وغــري حزبية، كام أنها منظمــُة رعاية اجتامعية تضمُّ ما يقرب من 38 مليون شــخص؛ 

إذ تســاعد الناس عىل تحويــل أهدافهم وأحالمهــم إىل إمكانيات حقيقيــة، كام تعزِّز 

املجتمعــات املحلية، وتحارب من أجل القضايا املهمة للعائالت، مثل:  الرعاية الصحية، 

والتوظيف، واألمن، والدخل، والحامية من سوء املعاملة املالية.

تزايد الطلب عىل ذكاء األعامل:

يف عــام 2002م، أطلقت املنظمة ألوَّل مرة مبادرة ذكاء األعامل التي من شــأنها أن 

متركز املعلومات )متتلك AARP مكاتب يف جميع الواليات الخمسني؛ إضافًة إىل مقاطعة 

كولومبيا(، وقد متكَّن موظفوها مع توفر تحليالت حالية ومالمئة ودقيقة ومرنة من:

- مالءمة الخدمات وعروض املنتجات للقاعدة العضوية والتوقعات.

- تحسني ربحية األعضاء واالحتفاظ بهم، وكَْسبهم.

- حاميــة صــورة العالمة التجارية لـ AARP من خــالل إدارة العالقات مع مزوِّدي 

الخدمات التابعني لجهات خارجية.

وقد ســاعدت هذه الرؤية يف تعزيز نجاح الرابطة، ومع هذا النجاح؛ جاءت كميات 

أكرب من البيانات وزيادة الطلب عىل التحليالت الجديدة.

وبحلــول عــام 2009م، واجه فريــق ذكاء األعامل تحديًّا كبريًا؛ إذ مل يَُعد مســتودع 

البيانات الخاص بهم - املســتند عىل قاعدة بيانات SQL العالئقية من Oracle - قادًرا 

عىل مواكبة الطلب؛ إذ شــهد الفريق أكرث من 30 حالة فشــل يف تلك الســنة.  وقد كان 

هذا األمر مكلًفا وغري مقبول.
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وإضافــًة إىل ما ســبق؛ فقــد كان أداء النظام مصدر قلٍق رئيــيس.  ونظرًا لتزايد حجم 

ر إكامل التنزيل اليومي إىل مســتودع املســتندات حتى الساعة 3:00 مساًء  البيانات، وتَعذُّ

- وهــو ما أثر عىل طول مدة انتظار املوظفني للتقارير.  تقول بروين مديرة مامرســة ذكاء 

األعــامل، AARP:  «كان محللونا يقومــون بإعداد تقرير، ثم الذهــاب لتناول القهوة أو 

لتنــاول طعام الغداء، ورمبا يحصلون عىل الرَّد، إذا كانوا محظوظني، بحلول الســاعة 5:00

مســاًء، إن هذا األمر كان غري مقبول؛ فقد كان النظام مشــغواًل للغايــة يف كتابة البيانات 

اليومية الجديدة لدرجة أنه مل يعِط أيَّ أهمية لعمليات القراءة التي قام بها املستخدمون».

صة دون تدخل لتقنية املعلومات.   ومل يتمكَّن املحللون أيًضا من إنشــاء استعالمات ُمخصَّ

فعندمــا تلقَّت تقنية املعلومات طلباً لنوٍع جديــد من التقارير؛ كان عىل فريق ذكاء األعامل 

تحسني االستعالمات وإرسال منوذج تقرير مرًة أخرى إىل الطالبني للمراجعة.  وتستغرق هذه 

العمليــة من بدايتها إىل نهايتها من أســابيع إىل شــهور.  وقد وجد املوظفــون أخريًا أنه من 

املستحيل عمل نسخة احتياطية من النظام كلَّ ليلة بوجود أكرث من 36 تريابايت من البيانات 

يف مســتودع البيانات.  ولذلك؛ فقد اقترصت النَُّسخ االحتياطية عىل بضع جداول حرجة؛ مام 

الة الستعادة القدرة عىل العمل بعد الكوارث. جعل من الصعب عىل املوظفني إنشاء خطة فعَّ

عات  ووفقاً لربوين؛ فإن هذا األمر إذا تُرَِك دون َحلٍّ فمن املمكن أن تؤثر هذه التصدُّ

عــىل عمــل الرابطة.  تقول بروين:  «يوفر التحليل مقاييس أساســية مهمة لتقييم مدى 

تحقيق عضويتنا وأهدافنا االجتامعية؛ فمن الرضوري متكني التحســني املســتمر واتخاذ 

القرارات؛ لدعم احتياجات األعضاء».

إنشاء بيئة رشيقة لذكاء األعامل:

نظــرًا لتطلُّع فريق بروين إىل تحديث بيئة ذكاء األعامل؛ فقد قاموا بتقييم خيارين، 

وهام:  تحســني البيئة الحالية أو االنتقال إىل جهاز مستودع بيانات واحد.  تقول بروين:  

م لنا  «لقــد وجدنــا تكلفة كلِّ خيــار قابلة للمقارنــة؛ ولكن الجهاز فقط هو الــذي قدَّ

نقلــًة نوعيًة فيام يتعلق باألداء الذي كنَّا نحتاجــه، ومن بني الخيارين املختلفني اللذين 

درســناهام، استطاع جهاز مســتودعات البيانات IBM Netezza أن يتفوق عىل الخيار 

اآلخــر؛ نظرًا لكونه أكرث أمانًا؛ إذ إنــه مل يتطلب من منوذج البيانات ضبطًا دقيًقا ملخازن 

البيانــات األخــرى.  وإضافًة إىل ذلك؛ فقد اســتطعنا تجربة الجهاز قبــل رشائه ملعرفة 

حقيقة ما إذا كان بإمكانه ِفْعل كلِّ ما نحتاج إليه أم ال؛ وذلك عىل الرغم من أن معظم 

مون هذا النوع من الخيارات وهو )تجربة الجهاز قبل الرشاء(». البائعني ال يقدِّ
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وقد تبَنَّت املنظمة منوذج تطوير «سكروم» يف بناء البيئة الجديدة، والذي يُستخَدم 

عــادًة مــن ِقبل ُمطــوِّري الربامج؛ لتوفري إطار عمــل يختــرص دورات التطوير، كام أنه 

ع الوقت لتســويق طلبات ذكاء األعامل.  وتضيف بروين:  «إن استخدام سكروم يف  يُرسِّ

مه  مستودعات البيانات؛ هو يشٌء جديٌد مل يسمع به أحد؛ لكن املبدأ األسايس الذي يقدِّ

هو عملية مرنة وتكرارية متكِّننا من تحويل االحتياجات التحليلية للمســتخِدمني برسعة 

إىل تقارير تشغيلية تُظِهر بيانات ذات معنى».

وخالل 9 أشــهر مــن اقتناء الجهاز الجديــد؛ قام الفريق بتحويــل جميع النصوص 

واإلجراءات من قاعدة بيانات أوراكل إىل جهاز مستودع البيانات IBM Netezza.  ويتمُّ 

حاليًّا تنزيُل مصادر بيانات كلٍّ من الحسابات األساسية وبيانات العضوية )التي تتواجد 

يف IBM DB2 لقاعدة بيانات z/OS والتي تعمل عىل خادم IBM System z(، وبيانات 

املوارد املالية والبرشية من قواعد بيانات أصغر أخرى، وبيانات تحليل وتجزئة الحمالت 

مــن بيانات جهات خارجية يف جهاز مســتودع البيانــات IBM Netezza لياًل؛ إذ ميِكن 

الوصول إليها من خالل أدوات ذكاء األعامل للمنظمة دون انقطاع.

دة يف رسعة الربق: تشغيل استعالمات ُمعقَّ

من حيث األداء )والذي كان أكرث اهتاممات فريق ذكاء األعامل إلحاًحا(؛ فإن إكامل 

تنزيل البيانات اليومية اآلن يتمُّ قبل الســاعة 8:00 صباًحا، وهو تحسن بنسبة ٪1400، 

كام أن إكامل التقارير التي كانت تســتغرق دقائق من قبل للتشغيل أصبح يتم اآلن يف 

عدة ثوان، وهو تحســن بنسبة 1700٪.  وفضاًل عن ذلك؛ فقد ساعد اقتناء الجهاز أيًضا 

يف ضغط حجم البيانات من 36 تريابايت إىل 1٫5 تريا بايت فقط؛ مام يتيح لفريق العمل 

االحتفاظ بنسخة احتياطية من مستودع البيانات يف 30 دقيقة فقط.

وعــىل نفس القدر من األهمية؛ فإن ما يقرب من 220 من موظفي املوارد البرشية، 

واملالية، والتســويق، إضافًة إىل موظفي الحملة الذين يستخدمون هذا النظام؛ ميكنهم 

اآلن إجــراء مــا تشــري إليه بروين بأنــه «تحليل تدريــب الفكر»؛ مبعنى إنشــاء تقارير 

صة الختبــار النظريات املتَعلِّقة باحتياجات العضويــة.  وتقول بروين:  «إن جهاز  ُمخصَّ

مستودع البيانات IBM Netezza يشبه قيادة سيارة فرياري، لقد فتحنا عاملًا جديًدا من 

اإلمكانيــات لعمالئنا الداخليني، الذين ميكنهم فعاًل إنشــاُء تقارير عىل الفور والحصول 

عــىل النتائج يف غضون ثواٍن معدودة.  وقد َشــِهدنا ارتفاًعا كبــريًا يف عدد التقارير التي 
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تم إنشــاؤها يف األشهر القليلة األوىل من التشغيل؛ أي ما يقرب من ثالثة أضعاف الرقم 

الــذي كنا قد أيَّدنــاه من قبل.  وإضافًة إىل الغوص العميق الذي مُيِكنهم القياُم به اآلن؛ 

فقد شهدنا منًوا ثابتًا يف عمليات تجديد العضويات واكتساب أعضاء جدد، واملشاركات».

تحقيق عائد االستثامر الرسيع:

كام مكَّــن النظاُم األســايس الجديد املنظمة مــن إعادة نرش موظفــي َدْعم تقنية 

املعلومــات من مجموعة ذكاء األعامل إىل مناطق أخرى.  فقد كان الفريق يف الســابق 

بحاجٍة إىل مســؤول قاعدة بيانات بدوام كامل )DBA( إىل جانب َدْعٍم جزيئ من شبكة 

منطقة التخزين الخاصة باملنظمة )SAN(، وفرق الخدمة املتوسطة.  تقول بروين:  «إنه 

ألمــٌر مدهٌش، مل نَُعد بحاجة إىل دعم تقنية املعلومات؛ إذ يتمُّ َشــْحن جهاز مســتودع 

البيانــات IBM Netezza بالفعل.  فقط امنحه القوة، واعطه شــبكة، وبفعل ذلك فقد 

انتهي األمر، وال يحتاج أي يشء آخر».

وقد مكَّنت هذه التحســينات املؤسســة من تحقيق عائٍد اســتثامري بنسبة 9٪ يف 

الســنة األوىل، مع عائد استثامر متوقع بنســبة 274٪ يف السنة الثانية، واستثامر بنسبة 

يل عائد استثامر إيجايب  347٪ بحلول السنة الثالثة.  تقول بروين:  «لقد أظهر تحليلنا األوَّ

يف العــام األول، وهو أمٌر غري مألوف أبًدا بالنســبة لتحديث البنية التحتية؛ نظرًا إىل أن 

جميــع التكاليف غري متكررة يف الســنة األوىل، ولقد كان التنفيــذ الفعيل ملعدل العائد 

عىل االستثامر أعىل من ذلك؛ أنهينا عملية املقايضة قبل ثالثة أشهر من املوعد املحدد».

توسيع تأثري ذكاء األعامل:

لقــد أدرك فريق بروين القيمــة العالية لذكاء األعامل يف املنظمــة من خالل تحديث 

بنيتــه التحتيــة.  تقول بروين:  «بعد أن انتقلنــا إىل IBM Netezza؛ انترش الكالم بأننا كنا 

نفعل األشياء بشــكٍل صحيح، وأن االستفادة من الخدمة الداخلية كانت ذكية للغاية؛ لقد 

اكتسبنا مجاالت حيوية جديدة للمهمة، مثل منطقة التأثري االجتامعي التي تدعم حمالتنا؛ 

من أجل القضاء عىل الجوع، وإنشــاء حمالت جيدة تستند إىل حقيقة أن لدينا بنية تحتية 

نا منهجنا يف العمل؛ إذ ميكننا التطوير بطريقة أكرث مرونًة،  قوية.  وإضافًة إىل ذلك؛ فقد غريَّ

ـص دورات إطالقنا من  ا من ناحيــة إدارة الربنامج؛ فإنها تقلـِّ هــذا من ناحيــة التنمية.  أمَّ

أشهر - والتي تتناسب مع البَُنى التحتية التقليدية لربمجيات البيانات - فقط لعدة أسابيع.
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أسئلة للمناقشة:

يات التي تواجهها الرابطة؟ 1- ما هي التَحدِّ

2- ماذا كان النهُج املتَّبع من أجل َوْضع حلٍّ ممكن؟

3- ما هي النتائج التي تمَّ الحصول عليها عىل املدى القصري؟  وماذا كانت الخطط املستقبلية؟

Source: IBM customer success story. )2011(. AARP transforms its business 

intelligence infrastructure—Achieving a 347% ROI in three years from BI 

modernization e�ort. http://www-03.ibm.com/so�-ware/businesscasestudies/us/en/

corp?synkey=A735189Y23828M82 )accessed June 2016(.

أسئلة مراجعة على القسم ٣-٩:

1- ما هي إدارة أداء األعامل؟  كيف ترتبط بذكاء األعامل؟

2- ما هي املكونات الرئيسية الثالثة لنظام BPM؟

3- اذكر املراحل األربع لدورة BPM وِصفها بإيجاز.

4- ملاذا تَُعدُّ اإلسرتاتيجية هي الجزء األكرث أهميًة من تنفيذ BPM؟

٣-10 مقياس األداء:

إن نظام BPM هو نظاٌم لقياس األداء.  ووفًقا ملا ذكره )Simons )2002؛ فإّن نُظُم قياس األداء؛ هي: 

«مســاعدة املديرين يف متابعة تنفيذ إسرتاتيجية األعامل؛ من خالل مقارنة النتائج الفعلية باألهداف 

والغايات اإلســرتاتيجية، وعادًة ما يشتمل نظام قياس األداء عىل طرق منهجية لتحديد أهداف العمل 

مع تقارير ردود األفعال الدورية التي تشري إىل التقدم يف تحقيق األهداف» )ص 108(.

الجديُر بالذِّكر أن كلَّ أنظمة القياس تدور حول املقارنات.  ونادًرا ما تكون األرقام األوَّلية ذات 

قيمة.  فإذا تمَّ إخبارك بأن أحد مندويب املبيعات قد أكمل 50٪ من الصفقات التي كان يعمل عليها 

خالل شهر واحد؛ فلن يكون لذلك أيُّ معنى يُذكَر.  ولنفرتض اآلن أنه تمَّ إخبارك بأن الشخص نفسه 

الذي قام باملبيعات لديه معدُل إغالق شهري بنسبة 30٪ يف العام املايض.  فالظاهر أن هذا االتجاه 

جيد.  ولكن ماذا لو تمَّ إخبارك أيًضا بأن معدل اإلغالق اليومي لجميع مندويب املبيعات يف الرشكة 

كان 80٪؟  وقتها يظهر لك أن مندوب مبيعات معني يحتاج إىل زيادة الرسعة.  وكام يُوحي تعريف 
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Simons لقيــاس األداء؛ فإن املقارنات الرئيســية تدور حول اإلســرتاتيجيات واألهداف والغايات.  

.)KPIs( ى املقاييس التشغيلية املُستَخَدمة لقياس األداء، مؤرشات األداء الرئيسية وعادًة ما تُسمَّ

:(KPI) مؤشر األداء الرئيسي

هناك اختالٌف بني مقياس «تشغيل مصنع» ومقياس «االنحياز اإلسرتاتيجي»، وغالبًا ما يُستخَدم 

مصطلــح مؤرش األداء الرئييس )KPI( للداللة عىل املصطلح األخري )االنحياز اإلســرتاتيجي(.  ميثل 

Eckerso مــؤُرش األداء الرئييس هدفًا إســرتاتيجيًّا ويقيس األداء مقارنًة بالهــدف.  ووفًقا ملا ذكره

ة معاٍن، وهذا يعني أن  )2009(؛ فــإن مؤرشات األداء الرئيســة تكون متعددة األبعاد، تحمــل ِعدَّ

ن: ة مميزات متنوعة، وتتضمَّ مؤرشات األداء الرئيسة لها ِعدَّ

د مؤرشات األداء الرئيسة هدفًا إسرتاتيجيًا. - إسرتاتيجية:  حيث تجسِّ

دة؛ إذ يتمُّ تحديد  - أهداف:  فمؤرشات األداء الرئيسية تقوم بقياس األداء مقارنًة باألهداف املُحدَّ

األهداف يف اإلسرتاتيجية أو التخطيط أو جلسات امليزانية، وميكن أن تتخذ أشكااًل مختلفة )عىل 

سبيل املثال: أهداف اإلنجاز، وأهداف التخفيض، واألهداف املطلقة(.

- مجاالت:  حيث تحتوي األهداف عىل مجاالت أداء )عىل ســبيل املثال: أعىل من الهدف، أو يف 

صميم الهدف، أو أد� من الهدف(.

- ترميــز:  حيــث يتمُّ ترميز املجــاالت يف الربامج؛ مام يتيح العرض املريئ لألداء )عىل ســبيل املثال: 

األخرض، واألصفر، واألحمر(.  وميكن أن يرتكز الرتميُز عىل النَِّسب املئوية أو القواعد األكرث تعقيًدا.

- األطر الزمنية:  حيث يتمُّ تعينُي أُطُر زمنية لألهداف التي يجب إنجازها.  وكثريًا ما يتم تقســيم 

اإلطار الزمني إىل فواصل زمنية أصغر؛ من أجل الحصول عىل نقاط ميل ملنحنى األداء.

- املعايري:  يتمُّ قياس األهداف وفًقا لخط األساس، أو املؤرش املرجعي.  وغالبًا ما تكون نتائج العام 

السابق مبثابة معيار، كام ميِكن أيًضا استخدام أرقام عشوائية أو مؤرشات خارجية.

Sources: Campbell, C. )2015(. Top �ve di�erences between data lakes and data warehouses. www.
blue-granite.com/blog/bid/402596/Top-Five-Di�erences-between-Data-Lakes-and-Data-Warehouses 
)accessed July 2016(; Woods, D. )2011, July(. Big Data requires a big, new architecture. Forbes.www.forbes.
com/sites/ciocentral/2011/07/21/big-data-requires-a-big-new-architecture/#598623291d75 )accessed 
August 2016(; Dixon, J. )2010(. Pentaho, Hadoop, and data lakes. James Dixon’s Blog.https://jamesdixon.
wordpress.com/2010/10/14/pentaho-hadoop-and-data-lakes/)accessed August 2016(; Dull, T. )2016(. 
Data lake vs data warehouse: Key di�erences. KDnuggets.com. http://www.kdnuggets.com/2015/09/data-
lake-vs-data-warehouse-key-di�erences.html )accessed August 2016(.
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يف بعض األحيان يتمُّ التمييُز بني مؤرشات األداء الرئيســة التي يُقَصد بها «النتائج» وتلك التي 

يُقَصد بها «الدوافع»؛ فنتائج مؤرشات األداء الرئيسة - التي تُعرَف أحيانًا مبؤرشات التباطؤ - تقيس 

النتائج التي وصل إليها النشــاط الســابق )مثل: اإليرادات(.  فهي يف الغالب مالية بطبيعتها، غري 

د دوافع مؤرشات األداء الرئيسة - والتي تعرف أحيانًا باملؤرشات  أن هذا ليس بشكٍل دائم.  وتُحدِّ

الرئيســة أو محركات القيمة - األنشــطة التي لها تأثرٌي كبرٌي عىل مؤرشات األداء الرئيســة للنتائج 

)مثل: العمالء املحتملون للمبيعات(.

ويُطلَق عىل مؤرشات األداء الرئيســية )KPIs( يف بعض الدوائر أحيانًا اســم KPIs التشغييل، 

وهو من التناقض اللغوي )Hatch, 2008(.  وتقوم معظُم املؤسسات بجمع مجموعة واسعة من 

املقاييس التشغيلية.  وكام يُوِحي االسم؛ فإن هذه املقاييس تتعامل مع األنشطة التشغيلية وأداء 

ح األمثلة التالية تنوَع مجاالت التشغيل التي تغطيها هذه املقاييس: الرشكة.  وتُوضِّ

- أداء العميل:  مقاييس لرضا العمالء، ورسعة ودقة حلِّ املشكلة، واالحتفاظ بالعمالء.

- أداء الخدمــة:  مقاييــس معدالت دقة اتصــال الخدمة، ومعدالت تجديــد الخدمة، واتفاقيات 

مستوى الخدمة، وأداء التسليم، ومعدالت اإلرجاع.

- عمليــات املبيعات:  حســابات جديدة عىل وشــك الحدوث، واجتامعــات املبيعات املضمونة، 

وتحويل االستفسارات إىل العمالء املتوقعني، ومتوسط وقت إغالق املكاملات.

- خطــة املبيعــات/ التوقعات:  مقاييس دقة أســعار الرشاء، ونســبة الرشاء إىل معــدل التنفيذ، 

والكمية املحققة، ونسبة توقعات الخطة، وإجاميل العقود املغلقة.

وسواٌء أكان املقياُس التشغييل إسرتاتيجيًّا أم ال؛ فإن ذلك يعتمُد عىل الرشكة ومدى استخدامها 

للمقياس.  ويف العديِد من الحاالت؛ فإن هذه املقاييس متثل الدوافع الرئيسة للنتائج اإلسرتاتيجية، 

فعىل ســبيل املثال، تذكر )Hatch )2008 حالة موزِّع نبيذ من الدرجة املتوســطة تمَّ تقليصه يف 

املراحــل األوىل من خــالل َدْمج املورِّدين وتياره مــن خالل َدْمج تجار التجزئــة.  وردًّا عىل ذلك؛ 

قــرَّرت الرتكيز عىل أربعة إجراءات تشــغيلية:  تعزيز توفُّر املخزون املتاح/ يف الوقت املناســب، 

وقيمة الطلبات «املفتوحة» املُعلَّقة، والحســابات الجديدة الصافية، وتكاليف الرتقية والعائد عىل 

االســتثامر يف التســويق.  وقد كانت النتيجة الصافية لجهودها زيادة بنسبة 12٪ يف اإليرادات يف 

عاٍم واحد.  ومن الواضح أن هذه املقاييس التشــغيلية كانت ُمحرِّكات رئيســة.  ومع ذلك؛ وكام 

ح يف القسم التايل؛ فإن الرشكات يف كثريٍ من الحاالت، تقوم ببساطة بقياس ما هو مالئم  هو ُموضَّ

مع الحدِّ األد� مع النظر يف سبب جمع البيانات.  وتكون النتيجة إهداراً للوقت والجهد واملال.
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نظام قياس األداء:

يُوَجد فرق بني نظام قياس األداء ونظام إدارة األداء؛ إذ يشتمُل األخري )نظام إدارة األداء( عىل 

األول )نظام قياس األداء(.  فأيُّ نظام إدارة أداء يحتوي عىل نظام قياس أداء، والعكس غري صحيح.  

وإذا كنَت ستســأل؛ فإن معظم الرشكات اليوم تدعي أنهــا متتلك نظاًما لقياس األداء؛ ولكن ليس 

بالرضورة نظام إدارة أداء، عىل الرغم من أن نظام قياس األداء ال يُستخَدم إال قليالً جًدا، وإن ُوِجد؛ 

فيكون بدون الهيكل الشامل لنظام إدارة األداء.

تَُعدُّ أنظمة قياس األداء األكرث شــيوًعا املُســتَخَدمة، هي بعض أشــكال بطاقة األداء املتوازنة 

من Kaplan و)Norton )BSC.  وتشــرُي دراســات املقارنة واالســتطالعات املختلفة إىل أن نسبة 

الرشكات التي نفذت شــكاًل من أشكال BSC يف وقٍت أو آخر ترتاوح بني 50٪ إىل أكرث من 90٪ يف 

أيِّ مــكان.  وعىل الرغم من أن هناك بعض الغموض حول ما يُشــكل )التوازن(، غري أنه ال يُوَجد 

أد� شــك حول ُمنِشــئَْي BSC؛ وهام: Kaplan و)Norton )1996، واللذين ذكرا أن:  «املركزية 

ملنهجية BSC هي رؤية شــاملة لنظام القياس املرتبط باتجاه املنظمة اإلسرتاتيجي.  والتي تستند 

إىل أربع وجهات نظر من منظور العامل، مع تدابري مالية ذاتية، ومدعومة من ِقبل العمالء؛ إضافًة 

إىل مقاييس التعلُّم والنمو».

أسئلة مراجعة على القسم ٣-10:

1- ما هي نُظُم إدارة األداء؟  وملاذا نحتاج إىل أحدها؟

امت املميِّزة ملؤرشات KPI؟ 2- ما هي السِّ

3- اذكر مع التوضيح بإيجاز مجاالت التشغيل األربعة األكرث شيوًعا ملؤرشات األداء الرئيسية.

4- ما هو نظام قياس األداء؟  وكيف يعمل؟

٣-11 بطاقات األداء المتوازنة:

لعلَّ أوســع أنظمة إدارة األداء شــهرًة وأكرثها استخداًما عىل نطاٍق واســع؛ هو بطاقة األداء 

املتــوازن )BSC(.  وقد أوضــح كلٌّ من Kaplan وNorton هذه املنهجيــة ألول مرة يف مقالهام 

-املنشور يف Harvard Business Review عام 1992م - وكان عنوان هذه املقالة:  «بطاقة األداء 

املتوازن:  املقاييس التي تدفع األداء».  وبعد مرور بضع ســنوات، وتحديًدا يف عام 1996م، أصدر 

هذان املؤلفان كتابًا رائًدا بعنوان - بطاقة األداء املتوازن:  ترجمة اإلســرتاتيجية إىل ِفعل - والذي 
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ل إجراءاتهــا املالية مع املقاييس غري  ـق كيف كانت الرشكات تســتخدُم BSC ليس فقط لتكمِّ وثـَّ

املالية، ولكن أيًضا لتوصيل وتنفيذ إســرتاتيجياتها.  وعىل مدى السنوات القليلة املاضية، أصبحت 

ا يُســتَخَدم لتمثيل كل نوع مــن أنواع تطبيــق األداء والتنفيذ، بغض النظر  BSC مصطلًحــا عامًّ

عــامَّ إذا كان متوازنًا أو إســرتاتيجيًّا.  وردًّا عىل هذا االختالف حــول املصطلح؛ فقد أصدر كلٌّ من 

Kaplan وNorton كتابًــا جديًدا يف عام 2000م، بعنوان:  املنظمة التي تركِّز عىل اإلســرتاتيجية:  

كيف تزدهر رشكات بطاقات األداء املتوازن يف بيئة األعامل الجديدة، وقد تمَّ تصميم هذا الكتاب 

إلعادة التأكيد عىل الطبيعة اإلسرتاتيجية ملنهجية BSC.  وتبع ذلك ببضع سنوات، يف عام 2004م، 

بخرائــط اإلســرتاتيجية:  تحويل األصول غري امللموســة إىل نتائج ملموســة، والتــي تَِصف عملية 

لة لربط األهداف اإلســرتاتيجية بالتكتيكات واملبادرات التنفيذية.  وأخريًا؛ جاء كتابهم األخري  ُمفصَّ

�e Execution Premium، والذي نرُِش يف عام 2008م، ويركِّز عىل الفجوة اإلســرتاتيجية التي 

تربط بني صياغة اإلسرتاتيجية والتخطيط والتنفيذ التشغييل.

وجهات النظر األربعة:

تشرُي بطاقة النتائج املتوازنة إىل أننا ننظر إىل املنظمة من أربعة منظورات، وهي:  

1- العمالء.

2- العمليات املالية.

3- عمليات األعامل الداخلية.

4- التعلم والنمو.

إضافًة إىل تطوير األغراض، واملقاييس، واألهداف، واملبادرات املتعلقة بكل منظور من هذه املنظورات، 

ويُبنيِّ الشكل 3-13 هذه املنظورات األربعة وعالقاتها املتداخلة مع رؤية املنظمة وإسرتاتيجيتها.

- منظور العمالء:  أدركت فلسفاُت اإلدارة الحديثة األهمية الكبرية للرتكيز عىل العميل ومدى 

رضاه يف أيِّ عمٍل تجاري.  وفيام ييل املؤرشات الرئيسة لقياس ذلك؛  فالعمالء إذا مل يشعروا بالرضا؛ 

فإنهم يف الواقع سوف يبحثون عن مورِّدين آخرين ميكنهم تلبية احتياجاتهم.  وبالتايل؛ فإن األداء 

الضعيــف من هذا املنظور يَُعدُّ مؤًرشا قويًّا عىل الرتاجع يف املســتقبل، عىل الرغم من أنَّ الصورة 

املاليــة الحالية قد تبدو جيــدًة.  ويف تطوير املقاييس لتحقيق الرضــا؛ ينبغي تحليل العمالء من 

م لها منتًجا أو خدمًة لتلك املجموعات من العمالء. حيث أنواع العمالء وأنواع العمليات التي نقدِّ
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- املنظور املايل:  مل يتجاهل كلٌّ من Kaplan وNorton االحتياجات التقليدية للبيانات املالية.  

ولذلك؛ فإنَّ األولوية دامئًا ســتكون لتقديم بيانات التمويل بشــكٍل دقيٍق، ويف الوقت املناســب، 

وســوف يبذل املديرون كلَّ ما يف وســعهم لتوفري هذه البيانات.  ويف الواقع؛ فإنه غالبًا ما يكون 

هنــاك أكرثُ من معالجة كافية لتجهيز البيانات املالية.  ومــع تنفيذ قاعدة بيانات الرشكات؛ فإنه 

مــن املنتظر أن تتمَّ معالجــة املزيد من البيانات املالية وبطريقة تلقائية.  لكن تبقى هناك نقطة 

مهمة يف هذا األمر، وهي أن الرتكيَز الحايل عىل األمور املالية يؤدي إىل الَوْضع «غري املتوازن» فيام 

يتعلــق باملناظري األخرى.  فقد تكون هناك حاجٌة إلدراج بيانات إضافية مرتبطة بالقطاع املايل يف 

هذه الفئة، مثل: بيانات تقييم املخاطر والفوائد من حيث التكلفة.

- منظور التعلم والنمو:  يهدف هذا املنظور إىل اإلجابة عن سؤال «كيف سنحافظ عىل قدرتنا 

ن تدريب املوظفني وإدارة املعرفة  عىل التغيري والتحسني؛ من أجل تحقيق رؤيتنا؟».  وهذا يتضمَّ

والخصائص الثقافية للرشكات املتعلقة بالتحسينات الفردية والجامعية عىل َحدٍّ سواء.  ويف املناخ 

الحــايل للتغــريُّ التقني الرسيع؛ أصبح من الرضوري أن يكون العاملــون يف مجال املعرفة يف َوْضع 

التعلُّم والتطور املستمر.  وميكن َوْضع مقاييس لتوجيه املديرين إىل تركيز املوارد املالية املخصصة 

للتدريب؛ إذ ميِكنهم املســاعدة أكرث.  وعىل أية حال؛ فإن التعلم والنمو يشكِّل األساس الجوهري 

لنجــاح أيِّ منظمــة عاملة يف مجال املعرفة.  ويؤكد كلٌّ من Kaplan وNorton أن «التعلم» أكرث 

هني واملعلمني  ن أيًضا أشــياء مثل وجود املوجِّ مــن كونه «تدريباً»؛ فهو إضافًة إىل التدريب يتضمَّ

داخل املنظمة؛ إضافًة إىل ســهولة التواصل بني العامل؛ مام يســمح لهم بالحصول عىل مســاعدة 

بشأن أيِّ مشكلة عند الحاجة إىل ذلك.

- منظــور عملية األعــامل الداخلية:  ويركِّز هذا املنظور عىل أهميــة العمليات التجارية؛  إذ 

تســمح املقاييس التي تســتند إىل هذا املنظور للمديرين مبعرفة مدى جودة تشــغيل عملياتهم 

ووظائفهم الداخلية، وما إذا كانت نتائُج هذه العمليات )أْي: املنتجات والخدمات( تلبِّي وتتجاوز 

متطلبات العمالء )املهمة(.
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شكل ٣-1٣: أربع وجهات نظر يف منهجية بطاقة النتائج املتوازنة

:BSC معنى التوازن في

من وجهة نظر عالية املســتوى؛ فإن بطاقة األداء املتوازن )BSC( تَُعدُّ مقياًسا لألداء ومنهجيَة 

إدارة تســاعد يف ترجمــة األوضاع املالية للمؤسســة، والعمالء، والعمليــات الداخلية، إضافًة إىل 

أهداف التعلُّم والنموِّ إىل مجموعٍة من املبادرات القابلة للتطبيق.  وباعتبار بطاقة األداء املتوازن 

)BSC( منهجيًة للقيــاس؛ فقد تمَّ تصميمها لتجاوز القيود املفروضة عىل األنظمة التي تركِّز عىل 

الناحيــة املاليــة.  وتقوم هذه املنهجية بذلك عن طريق ترجمة رؤية املنظمة وإســرتاتيجيتها إىل 

مجموعة من األهداف والتدابري واملبادرات املالية وغري املالية املرتابطة.

وتندرُج األهداف غري املالية يف واحدٍة من ثالث وجهات نظر:

د هذا الهدف كيف يجُب أن تظهر املنظمة لعمالئها إذا أرادت تحقيق رؤيتها. - العميل:  يُحدِّ

د هذا الهدف العمليات التي يجُب أن تتفوق فيها املؤسســة  - عمليــة األعــامل الداخلية:  ويُحدِّ

إلرضاء مساهميها وعمالئها.

ح هذا الهدف كيف ميكن ملنظمٍة ما تحسني قدرتها عىل التغيري والتحسني؛  - التعلُّم والنمو:  يوضِّ

من أجل تحقيق رؤيتها.
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ويف األســاس؛ فإن األهداف غري املالية تشكِّل سلسلًة سببيًة بسيطًة مع «التعلم والنمو»؛ مام 

يــؤدي إىل تغيري «عمليــة العمليات التجارية الداخلية»، والتي تنتج نتائج «العميل» واملســؤولة 

عــن تحقيق األهداف «املالية» للرشكة.  ويف BSC، ينشــأ مصطلح التوازن؛ ألن مجموعة التدابري 

مجتمعة من املفرتض أن تشمل املؤرشات:

- املالية وغري املالية.

- الرائدة واملتخلفة.

- الداخلية والخارجية.

- الكمية والنوعية.

- عىل املدى القصري واملدى الطويل.

أسئلة مراجعة على القسم ٣-11:

1- ما هي بطاقة األداء املتوازن )BSC(؟  ومن أين تأيت؟

2- ما هي املناظري األربعة التي تقرتحها )BSC( لعرض األداء التنظيمي؟

3- ملــاذا نحتاج إىل تحديِد مقاصد ومقاييس وأهداف ومبادرات منفصلة لكلٍّ من وجهات النظر 
األربعة هذه؟

4- ما هو معنى التوازن يف BSC؟  وما هو تحفيز ذلك التوازن؟

5- ما هي أوجه الشبه واالختالف بني لوحات املعلومات وبطاقات األداء؟

٣-12 ستة سيجما كنظام لقياس األداء:

منذ إنشاء ستة سيجام يف منتصف الثامنينيات، وهي تتمتَّع بانتشاٍر واسع النطاق بني الرشكات 

يف جميع أنحاء العامل.  ومن الجدير بالذكر؛ أن معظم الرشكات مل تستخدمها كمنهجية قياس األداء 

واإلدارة؛ بل اُستُخِدَمْت بداًل من ذلك كمنهجيٍة لتحسني العمليات؛ إذ مُتكِّن الرشكات من التدقيق 

يف عملياتها وتحديد املشــكالت وتطبيق العالجات.  ويف الســنوات األخرية أقرَّت بعض الرشكات، 

مثل Motorola بقيمة اســتخدام ستة سيجام ألغراض إســرتاتيجية؛ إذ توفر ستة سيجام يف هذه 

ن يف  الحالة الوســائل لقياس ومراقبة العمليات األساسية املتعلقة بربحية الرشكة، وترسيع التحسُّ

األداء العام لألعامل.  ونظرًا لرتكيزها عىل العمليات التجارية؛ فإن ســتة سيجام توفِّر أيًضا طريقًة 

مبارشًة ملعالجة مشكالت األداء بعد تحديدها أو اكتشافها.  
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تُعرَّف ســيجام )Sigma )σ بأنها حرٌف يف األبجدية اليونانية يســتخدمه اإلحصائيون لقياس 

التبايــن يف العمليــة.  ويف مجال الجودة يكــون التغريُّ مرادفًا لعدد العيوب.  وبشــكٍل عام؛ فقد 

ا من الناحية العددية؛ فقد كان  قِبلــت الرشكات قدًرا كبريًا من التبايــن يف عملياتها التجارية.  وأمَّ

املعيار 6200 إىل 67000 َعيْب لكلِّ مليون فرصة )DPMO(.  فعىل سبيل املثال:  إذا كانت رشكة 

تأمني تتعامل مع مليون شــكوى؛ فإن إجراءات التشــغيل العادية من 6200 إىل 67000 من هذه 

الشكاوى تَُعدُّ معيبًة )أْي:  يتمُّ التعامل معها بشكل غري صحيح، وتحتوي عىل أخطاء يف النامذج(.  

ميثل هذا املســتوى من التباين مســتوى أداء من ثالثة إىل أربعة Sigma.  ولتحقيق مستوى أداء 

  .DPMO ســتة Sigma؛ فإنه ســيكون عىل الرشكة تقليــل عدد العيوب إىل ما ال يزيــد عن 3٫4

ولذلك؛ فإن ستة سيجام عبارة عن منهجية إلدارة األداء تهدف إىل تقليل عدد العيوب يف العمليات 

التجارية إىل أقرب ما يكون إىل الصفر من DPMO قدر اإلمكان.

:DMAIC نموذج األداء

تقع ســتة سيجام عىل منوذٍج بســيط لتحسني األداء يُعرَف باســم DMAIC.  ويشبه منوذج 

DMAIC هــذا منــوذج BPM؛ فكالهام منوذج لتحســني األعامل يف حلقة ُمفرَّغة، وهو يشــمل 

خطــوات تحديــد وقياس وتحليل وتحســني والتحكُّم يف العملية.  وميكــن َوْصف الخطوات عىل 

النحو التايل:

1- تعريف:  ويُقَصد بذلك تحديد مقاصد وأهداف وحدود نشاط التحسني.  وعىل املستوى األعىل؛ 

فإن األهداف يُقَصد بها األهداف اإلســرتاتيجية للرشكة.  ويف املســتويات األد� )مســتويات 

دة. اإلدارة أو املرشوع(؛ فإن األهداف تركز عىل عمليات تشغيلية ُمحدَّ

2- قيــاس:  ويُقَصــد به قيــاُس النظام الحايل.  مبعنى َوْضع مقاييس كمية من شــأنها أن تُســِفر 

م نحو األهداف  عن بيانات صحيحة إحصائيًّا؛ بحيث ميِكن اســتخدام البيانــات؛ ملراقبة التقدُّ

دة يف الخطوة السابقة. املُحدَّ

٣- تحليل:  ويُقَصد به تحليُل النظام لتحديد ُسبُل القضاء عىل الفجوة بني األداء الحايل للنظام أو 

العملية والهدف املنشود.

4- تحســني:  ويُقَصــد به الرشوع يف إجــراءات للقضاء عىل الفجوة من خــالل إيجاد طرٍق لفعل 

األشــياء بشــكٍل أفضل وأرسع وأقل تكلفة.  ويتمُّ ذلك باســتخدام إدارة املشــاريع وأدوات 

التخطيط األخرى لتنفيذ النَّهج الجديد.
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٥- التحكُّــم:  ويُقَصد بذلك إضفاُء الطابع املؤســيس عىل النظام بعــد تعديله؛ من خالل تعديل 

أنظمة التعويض والحوافز والسياسات واإلجراءات، وتخطيط موارد التصنيع وموارد امليزانيات 

وتعليامت التشغيل أو أنظمة اإلدارة األخرى.

وبالنســبة للعمليات الجديدة؛ فإن منوذج DMADV الـــُمستخَدم لـــ )التعريف، والقياس، 

 ،DMAIC والتحليــل، والتصميــم، والتحقيق( يَُعدُّ منوذًجا تقليديًّا.  ولذلك؛ فقد تمَّ اســتبداله بـ

غــري أن DMADV ال يزال يُســتخَدم يف املقام األول مع القضايا التشــغيلية، ومع ذلك؛ فال يشء 

مينــع تطبيق هذه املنهجيات.  ففي الســنوات األخرية، كان هنــاك تركيٌز عىل الجمع بني منهجية 

Lean ســتة ســيجام وغريها من املنهجيات الناجحة.  فمثــاًل؛ تمَّ َدْمج املنهجية املعروفة باســم

Manufacturing أو Lean Production أو ببســاطة باســم Lean مع ســتة ســيجام؛ لتحسني 

تأثريها يف إدارة األداء.

بطاقة األداء المتوازن مقابل ستة سيجما:

عــىل الرغم من قيام الكثريين بالجمع بني ســتة ســيجام وبطاقات قيــاس متوازنة؛ من أجل 

م  الحصول عىل حلٍّ أكرث شــمولية؛ فــإنَّ بعضهم ركَّز عىل تفضيل إحداها عــىل األخرى.  وقد قدَّ

)Gupta )2006 يف كتــاٍب لــه بعنــوان:  « ســتة ســيجام Business Scorecard» ملخًصا جيًدا 

لالختالفات بني بطاقة األداء املتوازنة، ومنهجيات ســتة ســيجام )انظر: الجدول 3-7(.  وباختصار؛ 

فإن الفرق الرئيس يتمثل يف أنَّ BSC تركِّز عىل تحســني اإلســرتاتيجية العامة؛ يف حني تركِّز ســتة 

سيجام عىل تحسني العمليات.

جدول ٣-٧: مقارنة بني بطاقة األداء املتوازن وستة سيجام

ستة سيجامبطاقة قياس األداء املتوازن

نظام قياس األداءنظام اإلدارة اإلسرتاتيجية

تتعلَّق بالعرض الطويل األجل لألعامل
د التدابري التي  م لقطــًة ألداء األعامل، وتُحــدِّ تقدِّ

بحية تدفع األداء نحو الرِّ

مة لتطوير مجموعة متوازنة من التدابري ُمصمَّ
مة لتحديد مجموعة من القياسات التي تؤثر  ُمصمَّ

بحية عىل الرِّ
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ستة سيجامبطاقة قياس األداء املتوازن

د القياسات حول الرؤية والقيم تُحدِّ
د املســاءلة عن القيــادة؛ من أجــل الصحة  تُحــدِّ

بحية والرِّ

تتمثل عمليات اإلدارة الحاسمة يف توضيح الرؤية/ 

اإلســرتاتيجية، والتواصــل، والتخطيــط، وتحديــد 

األهداف، ومواءمة املبادرات اإلسرتاتيجية، وتعزيز 

ة التغذية املرتدَّ

تشــمل جميــع العمليــات التجاريــة: اإلداريــة 

والتشغيلية

أرصــدة العمــالء والعمليات الداخليــة دون دوٍر 

قياديٍّ واضح املعامل

أرصــدة اإلدارة وأدوار املوظفني، وأرصدة تكاليف 

وعائدات العمليات الثقيلة

تؤكِّــد عىل تحقيق كمية مبيعات ُمســتَهَدفة لكل 

قياس

ل التحفيز القوي لكلِّ قياس؛ بغضِّ  تؤكِّد عىل ُمعدَّ

النظر عن تحقيق كمية املبيعات املُستَهَدفة

تؤكِّد عــىل تعلُّم املديرين التنفيذيني عىل أســاس 

ة التغذية املرتدَّ

تؤكِّد عىل التعلم واالبتكار عىل جميع املســتويات 

ة، ويستلزم مشاركة جميع  بناًء عىل التغذية املرتدَّ

املوظفني

بحيةتركِّز عىل النمو تركِّز عىل تعظيم الرِّ

ضخمة عند التنفيذ للربحيةضخمة بالنسبة للمحتوى اإلسرتاتيجي

نظام القياس عىل أساس إدارة العمليةنظام إدارة يتكوَّن من التدابري

Source: Gupta, P. )2006(. Six Sigma business scorecard, 2nd ed. New York: McGraw-Hill Professional.

ال: قياس األداء الفعَّ

د ما إذا كانت مجموعٌة من مقاييس األداء جيدًة أم  م عدٌد من الكتب الطرق التي تُحــدِّ يقــدِّ

سيئة.  ومن بني الصفات األساسية التي متيِّز مجموعة مقاييس األداء الجيدة ما ييل:

- ينبغي أن تركِّز املقاييس عىل العوامل الرئيسية.

- يجب أن تكون املقاييُس مزيًجا من املايض والحارض واملستقبل.

- يجــب أن تُوازن املقاييس بني احتياجات املســاهمني واملوظفني والــرشكاء واملورِّدين وأصحاب 

املصلحة اآلخرين.
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- يجب أن تبدأ اإلجراءات من األعىل، ثم تتدفق إىل األسفل.

- يحتاُج القياس أن يكون له كمية مبيعات ُمســتَهَدفة )هدف يســعى إىل تحقيقه( والتي تستند 

فية. إىل البحث والواقع وليست تعسُّ

كــام ياُلِحظ القســم املتعلِّق مبؤرشات األداء الرئيســية أنه عىل الرغم مــن أهمية جميع هذه 

ال هو وجود إســرتاتيجية جيدة.  فيجُب  الخصائــص؛ فــإن املفتاح الحقيقي لنظام قياس األداء الفعَّ

اشــتقاق املقاييس من إســرتاتيجيات وحدة الرشكات واألعــامل، ومن تحليل العمليــات التجارية 

الرئيســية املطلوبة لتحقيق تلك اإلســرتاتيجيات.  وبطبيعة الحال؛ فالقول أســهل من الفعل.  فلو 

الٌة لقياس األداء، غري أنها ال تقوم بذلك. كانت بسيطًة؛ فإن معظم املنظامت لديها بالفعل أنظمٌة فعَّ

م الحالة العمليــة )3-6( - والتي تِصف نظام بطاقة األداء عىل أســاس KPI املســتند  وتقــدِّ

إىل الويــب عــىل Expedia.com - نظرًة ثاقبــًة عىل الصعوبات املتعلقة بتحديــد كلٍّ من نتائج 

ومؤرشات KPI، وأهمية مواءمة مؤرشات األداء الرئيسة لإلدارات مع األهداف العامة للرشكة.

حالة عملية ٣-6

Expedia.com بطاقة درجة رضا العمالء الخاصة بـ

تَُعدُّ رشكة Expedia, Inc.  هي الرشكة األم لبعض الرشكات العاملية الرائدة يف مجال 

م خدمات السفر للمسافرين بغرض الرتفيه، واملقر الرئييس لهذه الرشكة  السياحة؛ إذ تقدِّ

هــو الواليات املتحدة األمريكية، كام أنَّ لها فروًعا أخــرى يف مختلف دول العامل.  وهي 

Expedia. ،متتلــك وتدير مجموعًة متنوعًة من العالمــات التجارية املعروفة، مبا يف ذلك

Classicو  ،Egenciaو  ،TripAdvisor و  ،Hotwire.comو  ،Hotels.comو  ،com

Vacations، ومجموعــة من الرشكات املحلية والدولية األخرى.  وتحتوي عروض ســفر 

الرشكة عىل:  رحالت رشكات الطريان، واإلقامة يف الفنادق، واستئجار السيارات، وخدمات 

مها مختلف رشكات الطريان؛  أماكن الوصول، والرحالت البحرية، ورحالت السفر التي تقدِّ

م يف مكان  إضافــًة إىل أماكن اإلقامــة، ورشكات تأجري الســيارات، والخدمات التــي تُقدَّ

الوصول، وخطوط الرحالت البحرية، وغريها من رشكات خدمات الســياحة القامئة بذاتها 

أو التي تعمل يف مجموعة.  كام أنها تُســهِّل حجز غرف الفنادق ومقاعد رشكات الطريان 

مــة من الرشكات الســياحية.  وتعمل هذه  وتأجــري الســيارات، وخدمات الوصول املقدَّ

الرشكة كوكيٍل يف اإلجراءات؛ إذ تقوم بالحجز للمســافرين عىل رشكة الطريان أو الفنادق 

أو رشكات تأجري السيارات أو خطوط الرحالت.  وتجعل هذه العالمات التجارية املشهورة 
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مع األعامل التجارية املبتكرة من Expedia أكرب وكالة ســفر عرب اإلنرتنت يف العامل، وهي 

ثالث أكرب رشكة سفر يف الواليات املتحدة، ورابع أكرب رشكة سفر يف العامل.  وتتمثل مهمتُها 

يف أن تصبح أكَرب وأكرث رشكة ســياحية مريحًة يف العامل؛ وذلك من خالل مساعدة الجميع 

يف كلِّ مكان يف التخطيط وتوفري كلِّ ما يتعلق بخدمات السياحة والسفر.

املشكلة:

يَُعــدُّ رضا العمالء هــو املِفتاح لكلِّ مهامِّ وإســرتاتيجيات؛ بل وأســاس نجاح رشكة 

Expedia.  ونظرًا ألن خدمة البيع بالتجزئة هي نشاٌط تجاريٌّ عرب اإلنرتنت؛ فإن تجربة 

تســوق العميل تَُعدُّ أمرًا بالغ األهمية إليرادات رشكة Expedia؛ إذ إن تجربة التســوُّق 

عرب اإلنرتنت ميكنها أن تجعل النشاط التجاري عرب اإلنرتنت يزدهر أو ينتهي، ومن املهمِّ 

أيًضا أن تُتوَّج تجربة التســوق للعميل برحلة جيدة.  ونظرًا ألن تجربة العميل تَُعدُّ أمرًا 

بالغ األهمية؛ فإنه يجُب تتبُّع جميع مشــكالت العمالء ومراقبتها وحلُّها يف أرسع وقٍت 

ممكن.  ولألســف؛ فقد كانت رشكة Expedia قبل بضع سنوات ال تستطيع الوصول إىل 

دة لقياس مدى رضــا العميل، أو تحليل  «رأي العميــل».  فلم يكن لديهــا طريقة موحَّ

محركات الرضا، أو تحديد أثر الرضا عىل ربحية الرشكة أو أهداف العمل العامة.

الحل:

مل تكن مشكلة رشكة Expedia تتمثل يف نقص البيانات.  أدركت املجموعة املسئولة 

عن قياس مدى رضا العمالء يف رشكة Expedia أن لديها الكثري من البيانات.  وبشــكٍل 

عــام؛ فقد كان هنــاك 20 قاعدة بيانات متباينة مع 20 مالــًكا مختلًفا.  ومن ثمَّ قامت 

املجموعة بتكليف أحد ُمحلِّيل أعاملها مبهمة تجميع البيانات من هذه املصادر املختلفة 

وتجميعها يف عدٍد من املقاييس األساسية لقياس مدى االرتياح.  وقد كان محلل األعامل 

يقيض ما يقرب من أســبوعني إىل ثالثة أســابيع كلَّ شهر يف ســحب البيانات وتجميعها، 

وهــذا األمر مل يرتك وقتًــا للتحليل نهائيًا.  ولذلك؛ فقد أدركــت املجموعة يف النهاية أن 

مجــرد تجميع البيانات مل يكن كافيًا؛ إذ يجب أن يُنظر إىل البيانات يف ســياق األهداف 

اإلسرتاتيجية، وكان يجب عىل األفراد أن يضعوا أيديهم عىل النتائج.

وملعالجة املشــكلة قرَّرت املجموعة أنها بحاجٍة إىل رؤيٍة راقية.  ولذلك فقد بدأت 

Expedia ل للدوافع األساسية ألداء اإلدارة والرابط بني هذا األداء وأهداف بتحليل ُمفصَّ

الشــاملة.  ثم قامت املجموعة بعد ذلك بتحويل برامج التشغيل وهذه االرتباطات إىل 

نت هذه العملية ثالث خطوات: بطاقة قياس أداء.  وقد تضمَّ
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1- تقرير كيفية قياس مدى رضا العميل:  وقد تطلَّب ذلك من املجموعة تحديد أيٍّ 

من املقاييس يف قواعد البيانات العرشين ســيكون مفيًدا يف إظهار مستوى رضا العميل، 

وقد أصبح هذا هو األساس لبطاقات األداء ومؤرشات األداء الرئيسية.

2- تحديــد أهــداف األداء الصحيحة:  وهذا يتطلب من املجموعــة تحديَد ما إذا 

كانــت أهــداف KPI لها أرباٌح قصرية األجل أو طويلة األجــل؛ فمجرد رضا العميل عن 

م خدمة السفر. تجربته عرب اإلنرتنت ال يعني بالرضورة أن العميل راٍض عن ُمقدِّ

٣- َوْضــع البيانات يف الســياق:  فقد كان عىل املجموعة َربْــط البيانات مبدى رضا 

العمالء يف الوقت الحايل.

ى  ويتمُّ تغذية مصادر البيانات املختلفة بشكٍل فوري يف قاعدة بيانات رئيسية )تُسمَّ

نظام دعم القرار(.  ويف حالة مجموعة االستبيانات الخاصة مبدى رضا العمالء؛ فإن هذه 

ن استطالعات العمالء، وأنظمة إدارة عالقات العمالء، وأنظمة االستجابة  االستبانات تتضمَّ

DSS الصوتيــة التفاعلية، وأنظمة خدمة العمالء األخرى.  ويتمُّ تنزيل البيانات يف مصنع

ة مكعبات DMs متعددة األبعاد؛ بحيث ميِكن للمستخِدمني  بشــكٍل يوميٍّ يف صورة ِعدَّ

الوصول إىل البيانات بطرق متنوعة ذات ِصلة باحتياجاتهم التجارية الخاصة.

الفوائد:

ويف نهاية املطاف اســتطاعت املجموعُة الخاصة  من خالل قياس مدى رضا العمالء؛ 

أن تحقق من 10 إىل 12 هدفًا ترتبط مبارشًة مببادرات رشكة إكسبيديا.  وقد تمَّ َربْط هذه 

KPI ِضمن املجموعة الخاصة بقياس مدى رضا العمالء.   األهــداف بدورها بأكرث من 200

يستطيع مالكو KPI بناء وإدارة واستهالك بطاقات األداء الخاصة بهم، كام ميلك املديرون 

التنفيذيون ومديرو اإلدارة رؤيًة شفافًة حول مدى توافق اإلجراءات مع اإلسرتاتيجية.  كام 

ق يف  توفــر بطاقة النتائج للمجموعة الخاصة بقياس مدى رضا العمالء، القدرَة عىل التعمُّ

البيانات التي تكُمُن وراء أيٍّ من االتجاهات أو األمناط املالحظة.  وكلُّ هذا كان يستغرق 

يف املايض أسابيع أو شهور للقيام به؛ وذلك إذا تم القياُم به عىل اإلطالق.  وميكن ملجموعة 

خدمة العمالء معرفة مدى نجاحها يف ما يتعلق مبؤرشات األداء الرئيسية من خالل بطاقة 

النقاط، والتي تنعكُس بدورها عىل أهداف املجموعة وأهداف الرشكة.

كــام أنَّ للبيانات املوجــودة يف النظام ميزًة إضافيًة؛ فهــي ال تدعم فقط مجموعة 

رضا العمالء؛ بل إنها أيًضا تدعُم وحدات األعامل األخرى يف الرشكة.  فعىل سبيل املثال:  
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ميِكن ملدير الخط األمامي تحليُل نفقات رشكات الطريان عىل أساس كلِّ سوق عىل ِحَدة، 

لتقييم أداء العقد املتفــاوض عليه أو تحديد إمكانات التوفري لتوحيد اإلنفاق مع رشكة 

نقل واحدة.  كام مُيِكن ملدير الســفر االستفادة من ذكاء األعامل الكتشاف املناطق التي 

بها كميات كبرية من التذاكر غري املُستَخَدمة أو الحجوزات غري املتصلة باإلنرتنت وَوْضع 

لوك وزيادة التوفري العام. إسرتاتيجيات لضبط السُّ

أسئلة للمناقشة:

1- َمــْن هم عمــالء Expedia.com؟  وملاذا يَُعدُّ رضا العمــالء جزًءا مهامًّ جًدا من 

نشاطهم التجاري؟

2- كيف ساهم نظام البيع بالتجزئة يف تحسني رضا العمالء باستخدام بطاقات األداء؟

يات؟ وما هو الحلُّ املقرتح؟ وما هي النتائج التي حصلوا عليها؟ 3- ما هي التَحدِّ

Sources: Based on Microso�. )2005(. Expedia: Scorecard solution helps online travel 

company measure the road to greatness. download.microso�.com/documents/

customerevidence/22483_Expedia_Case_Study.doc )accessed June 2016(; Editor’s 

note.)2004(. Expedia incorporates customer satisfaction feedback and employee 

input to enhance service and support. Quirk’s Marketing Research Media. http://

www.quirks.com/articles/a200420041001/.aspx )accessed July 2016(.

أسئلة مراجعة على القسم ٣-12:

1- ما هي ستة سيجام؟  وكيف يتمُّ استخداُمها كنظام لقياس األداء؟

.DMAIC ؟  اذكر َوْصفاً بإيجاز لخطواتDMAIC 2- ما هو

3- قارن بني BSC، وستة سيجام كنظامني متنافسني لقياس األداء.

ال إلدارة األداء؟ 4- ما هي املكوِّنات الالزمة لنظام فعَّ

تلخيٌص ألهمِّ نقاط الفصل:

- يُعرَّف مستودع البيانات بأنه عبارة عن مستودع بيانات تمَّ إنشاؤه بشكٍل خاص؛ إذ يتمُّ تنظيم 

ة تطبيقات. البيانات بحيث ميكن للمستخِدمني النهائيني الوصوُل إليها بسهولة لِعدَّ

- تحتوي DMs عىل بيانات حول موضوٍع واحد )كالتســويق مثاًل(.  ميكن أن يكون DM نســخًة 



التحليالت الوصفية (2): ذكاء األعامل ومستودعات البيانات

٣1٣ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

مــن مجموعــٍة فرعية من البيانات يف مســتودع البيانات.  وتَُعدُّ DMs حــالًّ أقل تكلفًة ميِكن 

استبداله أو ميِكن أن يكمل مستودع البيانات.  كام ميِكن أن تكون DMs مستقلًة عن أو تعتمد 

عىل مستودع البيانات.

- يَُعــدُّ نظــام ODS نوًعا من قاعدة بيانات ملفات معلومات العمالء التي يتمُّ اســتخدامها غالبًا 

كمنطقة تقسيم ملستودع البيانات.

- يشــمُل تكامــُل البيانات ثالث عمليات رئيســية، هي:  الوصول إىل البيانــات، واتحاد البيانات، 

والتقــاط التغيــري.  فعندما يتمُّ تنفيذ هذه العمليات الثالث بشــكٍل صحيح؛ ميِكن الوصوُل إىل 

البيانات وإتاحتها ملجموعة من ETL، وأدوات التحليل وبيئات مستودعات البيانات.

- تقوم تقنيات ETL بَسْحب البيانات من مصادر عديدة، وتطهريها، وتنزيلها يف مستودع بيانات.  

وتَُعدُّ ETL عمليًة متكاملًة يف أيِّ مرشوٍع يُركِّز عىل البيانات بشكٍل فوري أو مستودعات البيانات 

النشــطة التكميلية وتوســيع التخزين التقليدية للبيانات، واالنتقال إىل مجــال ُصْنع القرارات 

التشــغيلية والتكتيكية عن طريق تنزيل البيانات بشــكٍل فوري وتوفري البيانات للمستخِدمني 

الة. التخاذ القرارات الفعَّ

- يَُعدُّ أمان البيانات واملعلومات وخصوصيتها من األمور املهمة بالنسبة للمتخصص يف مستودع البيانات.

مصطلحات أساسية:

بطاقة النتائــج املتوازنة 

)BSC(

والتحويــل منذجة األبعاد االســتخراج 

)ETL( والتنزيل

الخطة التشغيلية

األعـــمــــال  أداء  إدارة 

)BPM(

DMAICنظم قياس األداءسوق البيانات املستقلة

مـؤشـر األداء الرئـيسـي االنتقال ألسفلتكامل البيانات املكعب

)KPI(

البيانــات  مســتودعات 

)RDW( الفورية

)DM( ــل تــطــبــيــقــات سوق البيانات ــام ــك ت

)EAI( الرشكات

ستة سيجامالبيانات الوصفية

ــودع الــبــيــانــات  ــســت م

)DW(

ــات  ــان ــي مـــســـتـــودع ب

)EDW( املؤسسة

OLTPمخطط مجموعة الثلج
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مدير مستودع البـيـانات 

)DWA(

ــل مــعــلــومــات  ــام ــك ت

)EII( الرشكات

املخطط النجميسوق أوبر

ــات جدول األبعادسوق البيانات التابع ــان ــي ــب ــزن ال ــخـ مـ

)ODS( التشغيلية

أسئلة للمناقشة:
1- قارن بني تكامل البيانات وETL.  وكيف يرتبطان بعضهام ببعض؟

2- ما هو مســتودع البيانات؟ وما هي فوائده؟  وملــاذا تَُعدُّ إمكانية الوصول إىل الويب مهمًة يف 

مستودع البيانات؟

3- هل مُيِكن لـ DM استبداُل مستودع البيانات أو استكامله؟  قارن وناقش هذه الخيارات.

4- ناقش العوامل واملزايا الرئيسة ملستودعات البيانات للمستخِدمني النهائيني.

5- اذكر أوجه االختالفات و/ أو الشبه بني أدوار مسؤول قاعدة البيانات ومسؤول مستودع البيانات.

6- ارشح كيف ميِكن أن يؤدي تكامل البيانات إىل مستويات أعىل من جودة البيانات.

د متى يكون كلٌّ  7- قارن بني طريقتَْي Kimball وInmon نحو تطوير مســتودع البيانات.  وحدِّ

منها أكرث فعالية.

8- ناقش املخاوف األمنية املتعلقة ببناء مستودع البيانات.

9- قــم بالتحقيق يف تنفيذ تطوير مســتودع البيانات الحايل مــن خالل النقل إىل الخارج.  واكتب 

تقريــرًا حول هذا املوضوع.  ثم ناقش مع زمالئك هذه القضية من حيث الفوائد والتكاليف، 

وكذلك العوامل االجتامعية.

10- يســتخدم SAP مصطلح إدارة املؤسسة اإلسرتاتيجية )SEM(، ويستخدم Cognos مصطلح 

  .)BPM( مصطلح إدارة أداء األعامل Hyperion ويســتخدم ،)CPM( إدارة أداء الــرشكات

م أدلًة لدعم إجابتك. هل يشريون إىل نفس األفكار األساسية؟  قدِّ

11- يشمل BPM خمس عمليات أساسية:  َوْضع اإلسرتاتيجية، التخطيط، املراقبة، الفعل، والضبط.  

م  اخرت إحدى هذه العمليات، وناقش أنواع أدوات الربامج والتطبيقات املتوفرة لدعمها.  يُقدِّ

الشــكل 3-10 بعض التلميحات.  وميكنك أيًضا االســتعانة بقامئة األدوات املساعدة الخاصة 

.)Bain & Company )bain.com /management_tools /home.asp برشكة
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12- اخرت رشكًة عامًة تهمك.  باســتخدام التقرير الســنوي للرشكة لعام 2016م، قم بإنشــاء ثالثة 

د هدفًا أو هدفًا إسرتاتيجيًا.  يجب  أهداف مالية إســرتاتيجية لعام 2017م.  لكل هدف، َحدِّ

أن تكون األهداف متسقًة مع األداء املايل للرشكة لعام 2016م.

13- قارن بني إدارة األداء وقياس األداء.

  .BSC 14- قم بإنشــاء إســرتاتيجية لرشكة افرتاضية؛ وذلك باســتخدام وجهات النظر األربع من

مع التعبري عن اإلســرتاتيجية كسلســلة من األهداف اإلســرتاتيجية.  ثم قــم بَوْضع خريطة 

إسرتاتيجية تصوِّر الروابط بني األهداف.

.BPM مع عمليات الحلقة املغلقة لـ DMAIC 15- قارن منوذج

16- اخرت رشكتني تعرفهام جيًدا.  ما هي املصطلحات التي يستخدمونها لَوْصف مبادراتهم الخاصة 

.BPM وتركيبات الربامج؟  ثم قارن وميِّز بني عروضهم من حيث تطبيقات ووظائف BPM بـ

تمارين: جامعة تيراداتا، والتدريبات العملية األخرى:

DSS واملتاح عىل موقع Coca-Cola Japan 1- بالنظر يف حالة تطوير مســتودع بيانات لرشكــة

اقــرأ    .http://dssresources.com/cases/coca-colajapan الويــب،  عــىل   Resources

الحالةجيًدا، وأِجب عن األسئلة التسعة ملزيٍد من التحليل واملناقشة.

2- اقــرأ مقال الكــرة )2005(، وقم برتتيب املعايري )وفًقا ملنظمة حقيقية(.  يف تقرير، ارشح مدى 

أهمية كلِّ معيار وملاذا؟

3- ارشح متــى يجــُب أن تقوم بتطبيــق بنية ثنائيــة أو ثالثية الطبقات عنــد التفكري يف تطوير 

مستودع بيانات.

4- اقــرأ حالــة Continental Airlines الكاملة )قصة نجاح تخزين بيانات شــائعة للغاية( عىل 

شبكة Teradata university.com، وأجب عن األسئلة.

Harrah اقرأ وأجب عن األسئلة املتعلقة بحالة ”أرباح ،teradatauniversitynetwork.com 5- يف

العالية من معلومات العميل“.  ثم قم بربط نتائج Harrah مبا ستســتخدمه رشكات الطريان 

والكازينوهات األخرى يف بيانات العمالء.

6- يف teradatauniversitynetwork.com، اقرأ اإلجابة عن أســئلة املهمة ”فشــل مستودعات 

البيانــات“.  ونظرًا ألن �اين حاالت موصوفة يف هذه املهمة؛ فيمكن تقســيم الفصل إىل �اين 

Ariyachandra and مجموعات، مع تعيني حالة واحدة لكلِّ مجموعة.  إضافًة إىل ذلك؛ اقرأ
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د لكلِّ حالة كيف حدث الفشُل عىل أنه ال يرتبط بالرتكيز عىل واحٍد  )Watson )2006a، وَحدِّ

أو أكرث من عوامل نجاح املرجع.

Ad- اقرأ وأجب عن األســئلة الخاصة مبهمة «تقنية ،teradatauniversitynetwork.com 7- يف

Vent:  اســتخدام منوذج التحليــل التحلييل ملبيعــات MicroStrategy».  ميكن الوصول إىل 

برنامــج MicroStrategy من موقع TUN.  وقد ترغُب أيًضا يف اســتخدام العرض التقدميي 

لـــ Barbara Wixom حول برنامــج MicroStrategy «العروض التقدمييــة للربنامج النيصِّ 

.TUN والذي يتوفر أيًضا عىل موقع ،«MicroStrategy Tutorial

8- يف teradatauniversitynetwork.com، شاهد ندوات الويب التي تحمل عنوان: «مستودعات 

البيانات الفورية:  الجيل التايل من إدارة بيانات دعم القرار» و«بناء املؤسســة بشكل فوري».  

ثم اقرأ املقالة التي بعنوان: «البنية املرجعية للمؤسســات بشــكٍل فوري يف ترياداتا:  مخطط 

ملســتقبل تقنية املعلومات»، والتي تتوفر يف هــذا املوقع.  وقم بوصف كيفية عمل املفاهيم 

والتقنيات الفورية، وكيف ميِكن اســتخدامها لتوسيع نطاق مستودعات البيانات الحايل وأبنية 

م َميْزًة  ح كيــف أن RDW تقدِّ ذكاء األعــامل لدعم القــرارات اليومية.  واكتــب تقريرًا يوضِّ

تنافســيًة للمؤسســات عىل وجه التحديد.  ثم قم بوصف الصعوبات يف مثل هذه التطبيقات 

والعمليات بالتفصيل، ثم وصف كيفية معالجتها عمليًّا.

9- يف teradatauniversitynetwork.com، شاهد ندوات الويب بعنوان: «النهوض بتكامل البيانات:  

برامج التشغيل الجديدة واملقاربة الناشئة» و«البحث عن نسخة واحدة للحقيقة:  إسرتاتيجيات 

لتدعيم الصوامع التحليلية» و«َدْمج البيانات:  استخدام ETL وEAI وEII أدوات إلنشاء مؤسسة 

متكاملــة».  واقرأ أيًضا التقرير البحثي «َدْمج البيانــات».  قارن بني العروض التقدميية.  ما هي 

القضية األكرث أهميًة التي تمَّ وصفها يف هذه الحلقات الدراسية؟  وما هي أفضل طريقة للتعامل 

دة  يات الخاصة بتوحيــد إدارة البيانات وجداول البيانات يف بنية ُموحَّ مع اإلســرتاتيجيات والتَحدِّ

ملستودعات البيانات؟  قم بإجراء بحٍث عىل الويب؛ للتعرُّف عىل آخر التطوُّرات يف هذا املجال.  

ثم قارن العرض التقدميي باملادة يف النص واملادة الجديدة التي عرثت عليها.

10- بالنظر يف مستقبل مستودعات البيانات.  قم بإجراء بحث عىل الويب حول هذا املوضوع.  أيًضا، اقرأ 

هاتني املادتني:  )Agosta, L. )2006, March 31.  مستودعات البيانات يف عامل مسطح: اتجاهات 

  :DM Direct Newsletter; and Geiger, J. G. )2005, November(. CIFe   .2006 لعــام 

تتطور مع العرص.  مراجعة DM، 38-41.  قارن وقارن نتائجك.
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د أحدث املقاالت والتقارير البحثية  11- بالوصول إىل teradatauniversitynetwork.com.  َحدِّ
وحاالت مســتودعات البيانات.  مع َوْصف التطورات األخرية يف هذا املجال.  اذكر يف تقريرك؛ 

.DSSكيف يتمُّ استخداُم مستودعات البيانات يف ذكاء األعامل و

12- انتقــل إىل موقــع YouTube.com وابحث عن «حاالت BSI Teradata»؛ إذ تشــري BSI إىل 
د ثالث حاالت تخزين بيانات مثرية لالهتامم، وشــاهدها  ”Business Solutions Inc.“.  َحدِّ
لت إليها حول مشــكالت العمل واقرتاحها  بعنايــة، واكتب تقريرًا ملناقشــة النتائج التي توصَّ

الحلول االستقصائية.

د نوع املحتوى «املقاالت».  تصفح قامئة  13- انتقل إىل teradatauniversitynetwork.com.  َحدِّ
د موقًعا بعنوان: «إدارة أداء األعامل/ الــرشكات:  تغيري منظر البائع وأهداف  املقــاالت، وَحدِّ

السوق الجديدة».  بناًء عىل املقالة، أجب عن األسئلة التالية:

1- ما هو الرتكيز األسايس للامدة؟

2- ما هي «الوجبات الرسيعة» الرئيسة من املادة؟

3- يف املقالة، ما هي الوظيفة أو الدور التنظيمي األكرث مشاركًة بشكٍل وثيق يف CPM؟

4- ما التطبيقات التي تغطيها CPM؟

5- كيف تشبه هذه التطبيقات أو تختلف عن التطبيقات التي تغطيها CPM لرشكة Gartner؟

6- ما هي GRC؟ وما هي ِصلتها بأداء الرشكة؟

7- ما هي بعض عمليات االستحواذ الرئيسة التي حدثت يف سوق االجتامع التحضريي للمؤمتر 
خالل العامني املاضيني؟

د اثنتني من الرشكات التي متَّت مناقشتها يف املقالة )وليس SAP أو Oracle أو IBM(.  ما هي  8- َحدِّ
إسرتاتيجيات CPM لكلٍّ من الرشكات؟  كيف يفكر املؤلفون فيام يتعلق بهذه اإلسرتاتيجيات؟

د نوع املحتوى «دراســات الحالة».   14- انتقــل إىل teradatauniversitynetwork.com.  َحــدِّ
د موقع «لوحات بيانات فورية يف Western Digital».  وبناًء عىل  تصفح قامئة الحاالت، وَحدِّ

هذه املقالة، أجب عن األسئلة التالية:

1- ما هو VIS؟

2- كيف تتشابه أو تختلف بنية VIS عن بنية BPM؟

3- ما هي أوجه التشابه واالختالف بني عمليات الحلقة املغلقة من BPM والعمليات يف دورة 

قرار OODA )رَْصد، توجيه، اتخاذ قرار، الفعل(؟
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4- ما هي أنواع لوحات املعلومات املوجودة يف النظام؟  هل هي تشــغيلية أم تكتيكية؟  أم 

هي يف الواقع بطاقات أداء؟  ارشح إجابتك.

5- ما هي املزايا األساسية التي يوفرها نظام VIS، ولوحات املعلومات يف Western Digital؟

6- ما أنواع االستشارات التي ميكنك تقدميها إىل رشكة تستعدُّ إلنشاء لوحات VIS الخاصة بها؟

مهامُّ الفريق، ومشروعات لعب األدوار:

1- كانت Kathryn Avery DBA مع سلســلة متاجر التجزئة عىل مستوى البالد )سلسلة كبرية( 

عىل مدى الســنوات الســت املاضيــة.  وقد طُلب منهــا يف اآلونة األخرية قيــادة تطوير أول 

مســتودع للبيانات يف سلســلة Big Chain.  كان املرشوع برعاية اإلدارة العليا ورئيس قســم 

املعلومات.  يتمثل األساس املنطقي لتطوير مستودع البيانات يف النهوض بأنظمة التقارير - ال 

سيام يف املبيعات والتسويق وعىل املدى الطويل - لتحسني إدارة عالقات العمالء يف السلسلة 

الكبــرية.  وقد ذهبت Kathryn إىل مؤمتر معهد مســتودعات البيانــات وكانت تقوم ببعض 

القــراءة؛ لكنها ال تزال مغمورة بشــأن منهجيات التطوير.  إنها تعلــم أن هناك مجموعتني - 

)Inmon( EDW و)DMs )Kimball الهيــكيل - واللتان متتلكان َميْزات قوية بنفس القدر.  

يف البدايــة؛ كانت تعتقد أن املنهجيتني مختلفتان متاًما؛ لكن نظرًا ألنها درســتهام بعناية أكرث، 

فلم تكن عىل يقني من ذلك.  لدى Kathryn عدٌد من األسئلة التي ترغب يف اإلجابة عنها:

1- ما هي الفروق الحقيقية بني املنهجيات؟

2- ما هي العوامل املهمة يف اختيار منهجية معينة؟

3- ماذا ينبغي أن تكون خطوتها التالية يف التفكري يف املنهجية؟

ســاعد Kathryn يف اإلجابــة عــن هــذه األســئلة.  )تــمَّ تعديــل هــذا التمريــن مــن 

Duncan, K., Reeves, L., & Gri�n, J. 2003, Fall(.  منظــور ذكاء األعــامل الخــرباء.  

.Business Intelligence Journal, 8)4(, 14-19

2- يَُعــدُّ Jeet Kumar مديــر مســتودعات البيانــات يف بنــك إقليمــي كبــري.  تــم تعيينــه قبل 

5 ســنوات لتنفيذ مســتودع بيانات لدعم إســرتاتيجية عمل CRM الخاصة بالبنك.  باستخدام 

مستودع البيانات؛ نجح البنك يف َدْمج معلومات العمالء، وفهم ربحية العمالء، وجذب العمالء، 

وتعزيز عالقات العمالء، واالحتفاظ بالعمالء.  عىل َمرِّ السنني، اقرتب مستودع بيانات البنك من 

الفوريــة من خالل االنتقال إىل عمليات التحديث املتكــررة ملخزن البيانات.  واآلن؛ يريد البنك 
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تنفيذ تطبيقات الخدمة الذاتية للعمالء ومراكز االتصال التي تتطلب بيانات أكرث عذوبًة مام هو 

متوفر حاليًّا يف املســتودع.  يريد Jeet بعض الدعم يف النظر يف إمكانيات تقديم بيانات أعذب.  

ويَُعدُّ أحد البدائل لذلك هو االلتزام الكامل بتنفيذ RDW.  لدى مورد ETL استعداٌد ملساعدته 

عىل إجراء هذا التغيري.  ومع ذلك؛ فقد تمَّ إبالغ Jeet عن تقنيات EAI وEII ويتســاءل كيف 

ميكن أن تتناسب مع خططه.  وعىل وجه الخصوص يتساءل Jeet األسئلة التالية:

1- ما هي بالضبط تقنيات EAI وEII؟

2- كيف يرتبط EAI وEII بـ ETL؟

3- كيف يرتبط EAI وEII بـ RDW؟

4- هل تَُعدُّ كلٌّ من EAI وEII رضوريتني لـ RDW، أم مكملتني لها، أم بديلتني عنها؟

مــن  التمريــن  هــذا  تعديــل  )تــم  األســئلة.   هــذه  عــن  اإلجابــة  يف   Jeet ســاعد 

املؤسســات  تطبيقــات  تكامــل    .Brobst, S., Levy, E., & Muzilla, C. 2005, Spring

.Journal Intelligence Journal, 10 )2(, 27-33(  .وتكامل معلومات الرشكات

3- قم مبقابلة املســؤولني يف كليتك أو املســؤولني التنفيذيني يف منظمتك؛ لتحديد كيف ميكن أن 

يساعدهم مستودعات البيانات يف عملهم.  اكتب اقرتاًحا يَِصف نتائجك.  مع تضمني تقديرات 

التكلفة والفوائد يف تقريرك.

حة يف هذا الفصل، وابحث عن مثالني لكلٍّ منها  4- راجع قامئة مخاطر مستودعات البيانات املوضَّ

يف الواقع العميل.

5- ميكنــك الوصول إىل teradata.com، وقراءة األوراق البيضاء «قياس عائد اســتثامر مســتودع 

البيانات» و«تحقيق عائد االستثامر:  إسقاط وحصاد قيمة األعامل ملستودع بيانات املؤسسة».  

أيًضا، شــاهد الدورة املســتندة إىل الويب «عامل عائد االســتثامر:  كيف يتعامل املامرســون 

حة  الرائدون مع املســائل املعقدة لقياس عائد االســتثامر DW.»  َوِصْف أهمَّ القضايا املوضَّ

.Ariyachandra وWatson )2006a( فيها.  قارن هذه القضايا بعوامل النجاح املوصوفة يف

6- اقرأ املقال بقلم Liddell Avery, K., & Watson, H. J. )2004(, Fall.  تدريب املستخدمني 

Journal Intelligence Journal, 9 )4(, 40-51 )which  .النهائيني ملســتودعات البيانــات

)available at teradatauniversitynetwork.com.  فكِّر يف الفئات املختلفة للمستخِدمني 

النهائيــني، قم بَوْصف الصعوبــات التي تواجههم، ومناقشــة فوائد التدريب املناســب لكلِّ 

مجموعة.  اجعل كلَّ عضو من أعضاء املجموعة يتوىل أحد األدوار، وقم بإجراء مناقشة حول 
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كيفية أن يكون نوًعا مناسبًا من التدريب عىل مستودعات البيانات مفيًدا لكلٍّ منكام.

م كلُّ مورد من موردي BPM/CPM تقريبًا دراسات حالة عىل مواقع الويب الخاصة به.  باعتبارك  7- يقدِّ

د اثنني من هؤالء املورِّدين )ميكنك الحصول عىل أســامئهم من قوائم Gartner أو  فريــق عمل، َحدِّ

AMR(.  ثم قم باختيار حالتني من كلِّ موقع من هذه املواقع.  ولكلِّ حالة قم بإجراء ما ييل:

1- تلخيص املشكلة التي كان العميل يحاول معالجتها.

2- التطبيقات أو الحلول التي تم تنفيذها.

3- الفوائد التي يتلقاها العميُل من النظام.

تمارين اإلنترنت:

د بعض مجموعات األخبار التي  1- ابحث يف اإلنرتنت للعثور عىل معلومات حول مستودعات البيانات.  َحدِّ

Googleيف مكتبتك ومكتبتك اإللكرتونية و ABI/INFORM لها اهتامٌم بهذا املفهوم.  استكشف

technologyevaluation.comو tdwi.org لالطالع عىل املقاالت الحديثة حول املوضوع.  ابدأ بـ

واملورديــن الرئيســيني:  teradata . com و sas.com وoracle.com وncr.com.  تحقق أيًضا من 

.db2mag.comو dssresources.com و dmreview.comو cio.com

  .egain.comو fairisaac.com وبعض املوردين.  ابدأ مــع ETL 2- اســتطلع رأي بعــض أدوات

.)informationbuilders.com ى اآلن أيًضا استرش dmreview.com )والتي تُسمَّ

3- اتصل ببعض مورِّدي مستودع البيانات، واحصل عىل معلومات حول منتجاتهم.  أعِط اهتامًما 

So�ware A & و ،Cognos :دة، مثل مــون أدوات ألغراض ُمتعدِّ ــا للمورِّدين الذين يقدِّ خاصًّ

G، وSAS Institute، وOracle.  يوفــر بعــض هؤالء املورِّدين عروًضــا تجريبيًة مجانيًة عرب 

اإلنرتنت.  قم بتنزيل عرٍض أو اثنني منها وقم بتجربتهام.  اكتب تقريرًا عن تجربتك.

4- تصفح teradata.com للتطورات وقصص النجاح حول مستودعات البيانات.  اكتب تقريرًا عامَّ اكتشفته.

ــح teradata.com؛ بحثًــا عــن األوراق البيضــاء والــدورات املســتندة إىل الويب حول  5- تصفَّ

م الصف حتى يتمَّ تغطية  مســتودعات البيانات.  قراءة السابق ومشــاهدة هذا األخري.  )قسِّ

جميع املصادر( اكتب تقريرًا عامَّ اكتشفته.

6- قم بإيجاد حاالت حديثة من تطبيقات مستودعات البيانات الناجحة.  انتقل إىل مواقع مورِّدي 

مســتودع البيانات وابحث عن الحاالت أو قصص النجــاح.  اخرت واحدة منها، واكتب ملخًصا 

مختًرصا لتقدميه إىل زمالئك.
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الفصل الرابع
التحليالت التنبؤية (1)

 عملية، وطرق، وخوارزميات التنقيب في البيانات

أهداف التعلم:

- تعريف التنقيب يف البيانات كتقنية متكينية لتحليالت األعامل.

- فهم أهداف وفوائد التنقيب يف البيانات.

- الدراية الكاملة مبجموعة واسعة من تطبيقات التنقيب يف البيانات.

- تعلُّم عمليات التنقيب يف البيانات القياسية.

- تعلُّم أساليب وخوارزميات مختلفة من التنقيب يف البيانات.

- بناء الوعي بأدوات الربامج الحالية للتنقيب يف البيانات.

- فهم قضايا الخصوصية ومشكالت وخرافات التنقيب يف البيانات.

بصفٍة عامة؛ يَُعدُّ التنقيب يف البيانات طريقًة لتطوير املعلومات االســتخبارية )أْي: املعلومات 

أو املعرفــة القابلــة للتطبيق( من البيانــات التي تُعنــى املنظمة بجمعها وتنظيمهــا وتخزينها.  

وتستخدُم املنظامت مجموعًة واســعًة من تقنيات التنقيب يف البيانات للحصول عىل فهٍم أفضل 

لعمالئها ولعملياتها ولحلِّ املشكالت التنظيمية املعقدة.  وندرس يف هذا الفصل عملية التنقيب يف 

البيانات كتقنيٍة متكينية لتحليالت األعامل والتحليالت التنبؤية، والتعرُّف عىل العمليات القياســية 

إلجراء مشاريع التنقيب يف البيانات، وفهم وبناء الخربات يف استخدام تقنيات التنقيب يف البيانات 

الرئيســة، وتطوير الوعي بأدوات الربامج املوجودة، واستكشــاف قضايــا الخصوصية والخرافات 

الشائعة واملشكالت التي ترتبط غالبًا بالتنقيب يف البيانات.

4-1 مقال افتتاحي:  قســم شــرطة ميامي ديد يســتخدُم التحليالت التنبؤية؛ 

للتنبؤ بالجريمة ومكافحتها:

أصبحت التحليالت التنبؤية والتنقيب يف البيانات جزًءا ال يتجزأ من العديد من وكاالت إنفاذ 

القانون، مبا يف ذلك إدارة رشطة ميامي ديد، والتي ال تقترص مهمتها عىل حامية أمن أكرب مقاطعة 
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يف فلوريــدا التي تضــم 2٫5 مليون مواطن )مام يجعلها ســابع أكرب واليــة يف الواليات املتحدة(، 

ولكن أيًضا لتوفري مناٍخ آمٍن وجذاب ملاليني السياح الذين يأتون من جميع أنحاء العامل لالستمتاع 

بالجامل الطبيعي للمقاطعة، وكذلك املناخ الدافئ، والشــواطئ الخالبة.  ومع إنفاق الســياح ما 

يقــرب من 20 مليــار دوالر أمرييك كلَّ عام وضخِّ ما يقرب من ثلث رضائب املبيعات يف فلوريدا؛ 

فمن الصعب املبالغة يف أهمية الســياحة يف اقتصاد املنطقة.  وعىل الرغم من أن قلًة من ضباط 

ــح أن يدرجوا التنمية االقتصادية يف َوْصــف وظائفهم؛ فإن كلهم  الرشطــة يف املقاطعة من املرجَّ

تقريبًا يدركون العالقة الوثيقة بني الشوارع اآلمنة واالزدهار الذي تحرِّكه السياحة يف املنطقة.

وتَُعدُّ هذه القضية ذات أهميٍة قصوى بالنســبة للمــالزم أرنولد باملر، الذي يرشف حاليًّا عىل 

قســم التحقيقات يف الرسقة، واملرشف الســابق عىل تفاصيل التدخل يف قضايا الرسقة يف اإلدارة.  

ص من املحققني بشــكٍل ُمكثَّف عىل مراقبة النقاط الســاخنة للرسقة  إذ يركِّز هذا الفريق املتخصِّ

باملقاطعــة وأســوأ املخالفني.  ويحتل هو وفريقــه مكاتب متواضعة يف الطابــق الثاين من مبنى 

ع من شارٍع ُمحاط بالنخيل عىل الطرف الغريب من ميامي.  وقد شهد  خرساين حديث املظهر، متفرِّ

باملر الكثرَي من التغيريات يف الســنوات العرش التي قضاها يف الوحدة، من أصل 23 عاًما يف القوة.  

وال يقترص األمُر عىل مامرســات الرشطة، مثل الطريقة التي اســتخدمها فريقه يف تحديد املواقع 

الساخنة لجرائم الشوارع باستخدام دبابيس ملوَّنة عىل خريطة.

تقليص خدمات الشرطة:

وشــهد باملر وفريقه أيًضا تأثري تزايد عدد السكان، وتحوُّل الرتكيبات السكانية، واالقتصاد املتغري يف 

الشوارع املخولون بحراستها.  ومثل أيِّ قوة رشطة جيدة؛ قاموا بتعديل أساليبهم ومامرساتهم باستمرار؛ 

ي الرشطة الذي اتســع نطاقه وازداد تعقيــده.  ولكن عىل ِغرار جميــع فروع حكومة  ملواجهــة تَحــدِّ

املقاطعــة تقريبًا؛ فــإن ضغوط املوازنة املتزايدة وضعت اإلدارة يف حالــِة ضغط بني الطلبات املتزايدة 

ـص املوارد.  يقول باملر، الذي يرى املحققني كمقاتلــني يف خط املواجهة ضد موجة متصاعدة من  وتقلـُّ

ي األسايس الذي واجهناه؛ هو كيفية  جرائم الشوارع واالحتامالت املرتقبة ملوارد متشددة:  «كان التَحدِّ

الَحــدِّ من جرائم الشــوارع حتى يف الوقت الذي تســببت فيه املوارد املحــدودة يف تقليص عدِد رجال 

الرشطة يف الشارع».  كان الفريق عىل َمرِّ السنني ُمرصًَّحا له بتجربة أدوات جديدة، كان أبرزها برنامجاً 

أطلق عليه «اإلنفاذ القائم عىل التحليالت»، والذي استخدم بيانات تاريخ الجرمية كأساس لتعيني ِفرَق 

التحقيق.  ويضيف باملر:  «لقد تطوَّرنا كثريًا منذ ذلك الحني يف قدرتنا عىل التنبؤ باملكان الذي ميِكن أن 

يحدث فيه رسقة؛ وذلك من خالل كلٍّ من استخدام التحليل وتجربتنا الجامعية الخاصة».
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التفكير الجديد في الحاالت الباردة:

ي األكرث إرباكًا لباملر وفريقه من املحققني يف إغالق الحاالت األصعب، وهو تَحدٍّ  يتمثل التَحدِّ

مشرتٍك مع الرشطة يف جميع املناطق الحرضية الرئيسة؛ إذ يفتقُر إىل األدلة أو الشهود أو الفيديو 

)أْي: الحقائق أو األدلة التي مُيِكن أن تســاعد يف َحلِّ قضية ما(.  يقول باملر:  «األمُر ليس مفاجئًا؛ 

ث إىل املخربين  ألن املامرسات القياسية التي استخدمناها يف توليد العمالء املحتملني، مثل: التحدُّ

أو املجتمع أو ضباط الدوريات؛ مل تتغريَّ كثريًا.   عىل كلِّ حال، يعمل هذا النهج بشكٍل جيد؛ لكن 

أحد عيوبه أنه يعتمد كثريًا عىل خربات محققينا.  فإذا تقاعد هؤالء املحققون أو انتقلوا إىل أعامٍل 

أخرى؛ فإن هذه الخربات تذهب معهم».

كان لغُز باملر هو أن معدل الدوران - بســبب تقاعد العديد من املحققني األكرث خربًة لديه - 

ل إىل أنَّ حلَّ هذا اللغــز يكُمُن يف َضخِّ دماء جديدة من محققني  كان يف اتجــاٍه تصاعــدي.  وتوصَّ

أصغر ســنًّا، فهم أيًضا يجيدون التعامل مع أنواع املعلومات الجديدة - كرسائل الربيد اإللكرتوين، 

ووســائل اإلعالم االجتامعية، وكامريات املرور، عىل ســبيل املثال ال الحرص - وذلك ميكِّنه أيًضا من 

الوصــول الرسيع إليهــا.  ولكن كام يقول باملر:  «جاءت املشــكلة عندمــا تحوَّلت مجموعٌة من 

املحققني الُجُدد الذين جاءوا إىل الوحدة للبحث عن توجيهات من كبار الضباط.  يف هذه املرحلة 

فقط تأكدنا أننا بحاجة إىل طريقٍة مختلفة مللء فجوة الخربة يف املستقبل».

ى تكهُّنات  ل إىل ما يُســمَّ وقــد أدَّت جهــوُد باملر املنصبَّة عىل التفكري يف َحلٍّ لهذا اللغز؛ إىل التوصُّ

السامء الزرقاء.  فامذا لو أن املحققني الجدد يف الفرقة ميكن أن يطرحوا نفس األسئلة عىل قاعدة بيانات 

الحاسب، كام لو كانوا مخربًا مخرضًما؟  زرعت هذه املضاربة يف عقل باملر عدًدا ال نهائيًّا من األفكار.

الصورة الكبيرة تبدأ صغيرة:

أظهر ما كان يتبلور داخل وحدة كشف جرائم الرسقة، كيف ميِكن لألفكار الكبرية أن تأيت من 

أماكــن صغرية.  ولكن األهم من ذلك؛ هو أنــه تبَنيَّ أنه ليك تصل هذه األفكار إىل مرحلة الثبات؛ 

يجــب أن تكون الرشوط «الصحيحة» متوافقًة يف الوقت املناســب.  فعىل مســتوى القيادة؛ فإن 

ذلــك يعني أن الشــخصية القيادية يف املنظمة هي التي تعرف ما يتطلبــه األمر من أجل تغذية 

الدعم من أعىل إىل أســفل؛ فضاًل عن اســتقاء املعلومات الذكائية كذلك من أسفل إىل أعىل داخل 

الهيكل التنظيمي.  كان هذا الشــخص هو باملر نفســه.  عىل املســتوى التنظيمي؛ شكَّلت وحدة 

جرائم الرسقة نقطة انطالٍق جيدة بشكٍل خاص لنمذجة املبادرة؛ بسبب قيام بعض الُجناة بتكرار 
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جرامئهم.  ويف النهاية؛ فإن قدرة اإلدارة عىل إطالق العنان للقدرة التحويلية األوسع نطاقًا لنمذجة 

املبادرة ستعتمُد إىل َحدٍّ كبريٍ عىل قدرة الفريق عىل تحقيق النتائج عىل نطاق أصغر.

عندما أثبتت االختباراُت املبكرة والعروض التوضيحية أنها مشجعٌة - رغم أن النموذج مل يُعِط 

نتائج دقيقًة إال عندما تمَّ تغذيته بتفاصيل الحاالت التي تمَّ حلُّها - بدأ الفريق يف جذب االنتباه.  

ــت املبادرة دفعــًة قويًة عندما عربَّ مســؤولو وحدة رشطة الرسقة عــن دعمهم التجاه  وقــد تلقَّ

املرشوع، وقالوا لباملر:  «إذا اســتطعَت القيام بهذا العمل، فافعل».  ولكن األهم من التشــجيع - 

ح باملر - هو اســتعدادهم للدفاع عن املرشوع بني األقسام األعىل يف اإلدارة.  يقول باملر:   كام يُوضِّ

«مل أكن ألترك املرشوع عىل األرض إذا مل يباركه كبار الضباط؛ لذلك كان دعمهم حاساًم».

النجاُح يجلُب الِمصداقية:

بعد تعيني املسؤول الرَّسمي لالتصال بني تقنية املعلومات ووحدة مكافحة الرسقة؛ َرشع باملر 

يف تعزيــز أداة منذجــة املبادرة - والتي يُطلَق عليها اآلن رســميًا Blue PALMS؛ من أجل برامج 

النمذجــة الرائدة يف التحليــالت التنبؤية - من خالل تحقيق العديد مــن النجاحات املتوالية.  مل 

يكن أنصاره من كبار الضباط فحسب؛ بل أيًضا هؤالء املحققون الذين سيكون دعمهم حاساًم يف 

تبنِّيه بنجاح كأداة ملكافحة الرسقة.  وقد قُوِبل باملر عند محاولته تقديم Blue PALMS مبقاومٍة 

عنيفٍة من ِقبل املحققني القدامى، الذين مل يكن لديهم أيُّ مربر للتَخيلِّ عن مامرســاتهم القدمية.  

وهنا أدرك باملر أنَّ اإلمالء أو اإلكراه لن يجعله ينال ُودَّهم وبالتايل وال دعمهم.  ولذا سيحتاج إىل 

بناء جرس من املصداقية.

وجــد باملر تلك الفرصــة يف واحٍد من أفضل املحققني لديه وأكرثهم خربًة.  يف وقٍت مبكٍر من 

التحقيــق يف الرسقة؛ أشــار املحقق إىل باملر أنه كان لديه حدٌس قــوي مبرتكب الجرمية املطلوب 

ضبطه باألساس، الختبار نظام Blue PALMS.  وبناًء عىل طلب املحقق؛ قام محلُل القسم بتغذيِة 

النظــام بالتفاصيل الرئيســة للجرمية، مبا يف ذلك طريقة التشــغيل.  وقامــت النامذُج اإلحصائية 

للنظام باملقارنة بني هذه التفاصيل وقاعدة البيانات التاريخية للبيانات؛ وذلك بحثًا عن ارتباطات 

ــن التقرير الذي صدر عن العملية قامئًة  وأوجــه تشــابٍه مهمة يف تحديد هوية املجرم.  وقد تضمَّ

تضمُّ 20 مشــتبًها تم ترتيبهم حســب ترتيب قوة الجرمية أو احتامل حدوثها.  وعندما قام املحلل 

بتســليم التقرير للمحقق؛ كان املشــتبه فيه ِضمن املراكز الخمسة األوىل.  وبعد فرتٍة وجيزٍة من 

اعتقاله؛ اعرتف، واكتسب باملر أرًضا صلبًة ملرشوعه.
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عىل الرغم من أنه كان متريًنا مفيًدا؛ فقد أدرك باملر أن االختبار الحقيقي مل يكن يف تأكيد الحدس؛ 

ولكن يف كرس الحاالت التي وصلت إىل طريٍق مسدود.  وعىل َحدِّ تعبري باملر:  «كان هذا هو الوضع 

يف رسقة الســيارات؛ إذ ال شــهود وال فيديو وال مرسح جرمية».  عندما قــام املخُرب األقدم يف القضية 

املتوقفة بإجازة بعد ثالثة أشهر؛ طلب املخُرب الصغري الذي تمَّ تعيينه له تقرير Blue PALMS.  وتم 

عرُض صوٍر ألشــخاص ذوي حيثية يف قامئة املشــتبه فيهم، وقام الضحايا بتحديد هوية املشــتبه فيه 

بشكٍل دقيق؛ مام أدى إىل ختاٍم ناجح للقضية.  وكان هذا املشتبه فيه رقم واحد يف القامئة.

الحقائق فقط:

ه.   لقد متخَّض النجاُح املتواصل لـ Blue PALMS عن نجاح باملر يف استقطاب املحققني إىل َصفِّ

ولكن إذا كان هناك جزٌء من رسالته يَلقى مزيًدا من الصدى لدى املحققني التابعني له؛ فإن الحقيقة 

هي أنه قد تمَّ مراعاة عدم تغيري أساسيات مامرسات الرشطة عند تصميم Blue PALMS؛ بل أكرث 

من ذلك فقد تمَّ تحســينها من خالل َمْنحهم فرصًة ثانيــًة لتفنيد مزاعمهم تلك بعدم قدرتهم عىل 

مجابهــة التطــورات الحديثة.  يقول باملر:  «إنَّ عمل الرشطة هو جوهُر العالقات اإلنســانية - من 

ث مع الشهود، مع الضحايا، مع املجتمع - ونحن لسنا عىل استعداٍد لتغيري ذلك؛ بل إن  حيث التحدُّ

هدفنــا هو َمْنح الباحثني إحصاءات واقعية من املعلومات التي لدينا بالفعل والتي قد تُحِدث فرقًا؛ 

لذا حتى لو نجحنا بنسبة 5٪ من الوقت؛ فسوف نأخذ الكثري من املذنبني من الشارع».

Blue لقد ســاعدت القامئة املتزايدة للحاالت الباردة التــي حلَّها باملر يف جهوده لتعزيز مزايا

PALMS.  ولكــن يف إظهــار أين يكُمُن والؤه؛ فهو يــرى أن املحققني الذين أغلقوا هذه الحاالت 

الباردة - وليس الربنامج - أنهم يســتحقون مزيًدا من تســليط الضوء عليهم، وقد أ� ذلك النَّْهج 

بثــامره كام خطط له باملر.  وبناًء عىل طلب رئيســه، بدأ باملر يف إجراء اتصاالته كِمنصة للوصول 

إىل مناطق أخرى يف إدارة رشطة ميامي ديد.

شوارع أكثر أمانًا تعني مدينًة أكثر أناقًة:

عندما يتحدث عن تأثري الســياحة، وهي مؤُرش ترابط ميتــدُّ من خالل رؤية مدن ميامي ديد 

األكرث ذكاًء، ينظر باملر إىل Blue PALMS عىل أنها أداٌة مهمة لحامية أحد أعظم أصول املقاطعة.  

يقول باملر:  «كان التهديد للســياحة بســبب تزايد الجرائم يف الشــوارع ســببًا رئيًســا يف تأسيس 

الوحــدة».  ويضيف:  «إن حقيقة قدرتنا عىل اســتخدام التحليالت والذكاء ملســاعدتنا يف إغالق 

املزيد من القضايا وإخالء الشوارع من املجرمني، هو خٌرب سارٌّ ملواطنينا ولصناعة السياحة لدينا».



الفصل الرابع

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري٣٣0

ماذا يُمِكننا أن نتعلَّم من هذه المقالة القصيرة؟

تتعرَّض هيئات وإدارات تطبيق القانون لضغوٍط هائلٍة لتنفيذ مهمتها املتمثلة يف حامية األشخاص 

ذوي املــوارد املحــدودة.  إنَّ البيئة التي يؤدون فيها واجباتهم تصبح أكــرث تحديًّا عىل نحٍو متزايٍد؛ 

بحيث يتعنيَّ عليهم أن يتخذوا باستمرار موقًعا يف قلب الحدث ورمبا يبقون عىل بُْعد خطوات قليلة 

ملَْنــع احتامل وقوع كوارث.  وميثل فهم الطبيعة املتغرية للجرمية واملجرمني تحديًّا مســتمرًا.  ففي 

يــات؛ يعمل توفُّر البيانات وتقنيات التحليالت؛ من أجل تحليل األحداث املاضية  ِخضمِّ هذه التَحدِّ

بشكٍل أفضل والتنبؤ باألحداث املستقبلية، ويصبُّ ذلك كله يف صالح هذه الوكاالت.  

وقــد أصبحت البيانات متاحًة أكــرث مام كانت عليه يف املايض.  وبالتــايل؛ فإن تطبيق أدوات 

التحليل املتطوِّرة وأدوات التنقيب يف البيانات )أْي: تقنيات اكتشــاف املعرفة( عىل هذه املصادر 

الضخمة والغنية بالبيانات يوفر لهم الرؤية التي يحتاجون إليها لتحضري وتنفيذ واجباتهم بشــكٍل 

أفضــل.  وبذلك تكون وكاالت تطبيق القانون من أهمِّ املســتخدمني للوجــه الجديد للتحليالت؛ 

اسة فضاًل عن  إذ يَُعدُّ التنقيب يف البيانات مرشــًحا أساســيًّا لفهم أفضل وإدارة أقوى للمهامِّ الحسَّ

ح الدراسة املعروضة يف املقالة القصرية االفتتاحية  مستوى عاٍل من الدقة والتوقيت املناسب.  وتوضِّ

بوضوح قوة التحليالت والتنقيب يف البيانات لتوفري رؤيٍة شاملة لعامل الجرمية واملجرمني؛ من أجل 

تفاعل وإدارة أفضل وأرسع.  وســنعرض يف هذا الفصل مجموعًة واســعًة من تطبيقات التنقيب 

م حلواًل للمشــكالت املعقدة يف مجموعة متنوعة من الصناعات واإلعدادات  يف البيانات التي تقدِّ

التنظيمية؛ إذ يتمُّ اســتخدام البيانات للحصول عىل رؤيٍة قابلٍة للتطبيق بغرض تحســني جاهزية 

املهمة ورفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق امليزة التنافسية.

أسئلة مراجعة على المقالة االفتتاحية:

1- ملاذا تتبَنَّى وكاالت تطبيق القانون واإلدارات، مثل إدارة رشطة ميامي ديد التحليالت املتقدمة 

والتنقيب يف البيانات؟

يات التي تواجه وكاالت تطبيق القانون واإلدارات، مثل إدارة رشطة ميامي  2- مــا هي أهمُّ التَحدِّ

يات أخرى )غري مذكورة يف هذه الحالة( ميكنها االســتفادة  ديــد؟  هــل ميكنك التفكري يف تَحدِّ

من التنقيب يف البيانات؟

3- ما هي مصادُر البيانات التي تســتخدمها وكاالت تطبيــق القانون واإلدارات، مثل إدارة رشطة 

ميامي ديد ملشاريعها املتعلقة بكلٍّ من النمذجة التنبؤية والتنقيب يف البيانات؟
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4- ما نوع التحليالت التي تســتخدمها وكاالت تطبيق القانون واإلدارات، مثل إدارة رشطة ميامي 

ديد ملحاربة الجرمية؟

5- ماذا تعني «الصورة الكبرية تبدأ صغرية» يف هذه الحالة؟  ارشح.

4-2 مفاهيم وتطبيقات التنقيب في البيانات:

لقــد أصبحت عملية التنقيب يف البيانات - وهــي تقنيٌة جديدٌة ومثريٌة مل تظهر إال منذ بضع 

Computerworld سنوات فقط - عمليًة شائعًة متارسها أكرثُ املنظامت.  ويف مقابلٍة أجرتها مجلة

مــع الدكتور Arno Penzias )الحائز عىل جائزة نوبل وعامل ســابق يف مختــربات Bell( يف يناير 

1999م، قام الدكتور Arno بتحديد البيانات املُستَخرَجة من القواعد التنظيمية باعتبارها تطبيًقا 

Computerworld رئيًســا للرشكات يف املستقبل القريب.  وردًّا عىل سؤال قديم طرحته جريدة

حــول «ما هــي التطبيقات القاتلــة يف الرشكة؟» أجاب الدكتــور Penzias بقولــه: «التنقيُب يف 

البيانــات».  وأردف قائاًل:  «ســوف تصبح عمليــة التنقيب يف البيانات أكــرث أهميًة، ولن تضطر 

الــرشكات للتخلص من أيِّ يشٍء يتعلق بعمالئهم؛ ألن ذلك ســيكون ذا قيمٍة كبرية.  وإذا مل تفعل 

ذلــك فأنت خارج العمل».  وباملثل فقــد ناقش )�omas Davenport )2006 يف مقال نرش يف 

Harvard Business Review بأن أحدث ســالح إسرتاتيجي للرشكات هو اتخاذ القرار التحلييل، 

م أمثلًة لرشكات مثل: Amazon.com، وCapital One، وMarriott International، وغريها  وقدَّ

من الرشكات التي اســتخدمت التحليالت؛ لفهم عمالئها بشــكٍل أفضل وتحســني سالسل التوريد 

ــعة لزيادة عوائدهم عىل االســتثامر إىل أقىص َحدٍّ مع توفري أفضــل خدمة للعمالء.  حيث  املوسَّ

يعتمُد هذا املســتوى من النجاح بشــكٍل كبري عىل فهم الرشكة لعمالئها، وللموردين، وللعمليات 

التجارية؛ إضافًة إىل فهمها لسلسلة التوريد املمتدة بشكٍل جيد.

ومــن املمكــن أن يأيت جزٌء كبرٌي من «فهــم العميل» من خالل تحليل كميــة البيانات الهائلة 

التــي تجمعها الرشكة.  والجديُر بالذِّكر أن تكلفة تخزين ومعالجة البيانات قد انخفضت بشــكٍل 

كبريٍ يف املايض القريب.  ونتيجًة لذلك؛ فقد منَت كمية البيانات املُخزَّنة يف شــكٍل إلكرتوين مبعدل 

Sources: Miami-Dade Police Department: Predictive modeling pinpoints likely suspects based on 
common crime signatures of previous crimes, IBM Customer Case Studies, www-03.ibm.com/so�ware/
businesscasestudies/om/en/corp?synkey=C894638H25952N07; Law Enforcement Analytics: Intelligence-
Led and Predictive Policing by Information Builder www.informationbuilders.com/solutions/gov-lea
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هائــل.  ومع إنشــاء قواعد بيانات كبرية؛ فقد ظهرت إمكانية تحليــل البيانات املخزَّنة فيها.  وقد 

كان مصطلح التنقيب يف البيانات يُستخَدم يف األصل لَوْصف العملية التي يتمُّ من خاللها اكتشاُف 

أمنــاط غري معروفة مســبًقا يف البيانــات.  ومنذ ذلك الحني؛ فقد امتدَّ تجــاوز هذا التعريف تلك 

الحــدود من ِقبل بعض ُمورِّدي الربامج ليشــمل معظم أشــكال تحليل البيانــات؛ من أجل زيادة 

املبيعات بشعبية تسمية التنقيب يف البيانات.  ويف هذا الفصل؛ فإننا نوافق عىل أن نقبل التعريف 

األصيل للتنقيب يف البيانات.

وعىل الرغم من أن مصطلح التنقيب يف البيانات هو مصطلٌح جديٌد نســبيًا؛ فإنَّ األفكار التي 

وراءه ليست جديدة؛ إذ تعود جذور العديد من التقنيات املُستَخَدمة يف التنقيب يف البيانات إىل 

التحليل اإلحصايئ التقليدي والذكاء االصطناعي منذ أوائل الثامنينيات.  فلامذا إًذا استحوذت عىل 

اهتامم عامل األعامل؟  فيام ييل بعض األسباب األكرث وضوًحا:

ة املنافســة عىل النطاق العاملي تقودها االحتياجات املتغرية باســتمرار للعمالء، وما  - زيادة ِحدَّ

يريدونه يف سوٍق ُمشبَع بشكٍل متزايد.

- االعرتاف العام بالقيمة غري املستغلة املخفية يف مصادر البيانات الكبرية.

- توحيد وتكامل ِسجالت قاعدة البيانات؛ مام يتيح رؤيًة واحدًة للعمالء، واملورِّدين، واملعامالت، وما إىل ذلك.

- توحيد قواعد البيانات ومستودعات البيانات األخرى يف مكاٍن واحٍد يف شكل مستودع البيانات.

- الزيادة املتسارعة يف تقنيات معالجة ومستودعات البيانات.

- انخفاض كبري يف تكلفة األجهزة والربمجيات ملستودعات البيانات ومعالجتها.

- التحرُّك نحو عملية اإلزالة )تحويل موارد املعلومات إىل شكٍل غري مادى( من املامرسات التجارية.

وجديــٌر بالذكر أنَّ البيانات التي يُولِّدها اإلنرتنــت تتزايُد برسعٍة؛ من حيث الحجم والتعقيد.  

وقد تمَّ إنشاُء كميات كبرية من البيانات الجينومية، والتي تراكمت يف جميع أنحاء العامل.  وهناك 

صات التي تنتج كمياٍت هائلًة من البيانات عىل أســاٍس منتظم.  ولذلك يقوم  العديــُد من التخصُّ

الباحثــون يف املجال الطبي واملســتحرضات الصيدالنيــة بإنتاج مســتودعات البيانات التي ميكن 

اســتخدامها بعد ذلك يف تطبيقات التنقيب يف البيانات؛ لتحديد أفضل الطرق لتشخيص ومعالجة 

نة. األمراض بشكٍل دقيق، واكتشاف عقاقري جديدة وُمحسَّ

وعــىل الجانــب التجــاري؛ فإن أكرث القطاعــات التي تســتخدم تقنية التنقيــب يف البيانات، 

تتمثــل يف قطاعات التمويل، والبيــع بالتجزئة، والرعاية الصحية؛ إذ تُســتخَدم تقنية التنقيب يف 
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البيانات؛ للكشــف عن األنشــطة االحتيالية والَحدِّ منها، الســيام يف مطالبات التأمني واســتخدام 

Ho�man,( ؛ من أجل تحديد أمنــاط رشاء العمالء)وآخــرون، 1999 Chan( بطاقــات االئتامن

1999(؛ واسرتداد العمالء املربحني )Ho�man, 1998(؛ وأيًضا لتحديد قواعد التداول من البيانات 

التاريخية، واملســاعدة يف زيادة الربحية باســتخدام تحليل سلة الســوق.  ويُستخَدم التنقيب يف 

البيانات بالفعل عىل نطاٍق واسعٍ؛ لتحسني التعامل مع العمالء، ومع تطوُّر التجارة اإللكرتونية عىل 

نطاق واســع؛ فإن هذا األمر ال ميِكن أن يصبح أكرث إلحاًحا مع الوقت.  انظر الحالة العملية 4-1؛ 

للحصول عىل معلومات حول كيفية استخدام رشكة In�nity P&C للتحليالت التنبؤية والتنقيب 

بح. يف البيانات؛ لتحسني خدمة العمالء ومواجهة االحتيال وزيادة الرِّ

حالة عملية 1-4

Visa هي تعزيٌز لتجربة العمالء مع الَحدِّ من االحتيال؛ بالتنقيب يف البيانات والتحليالت التنبؤية

عندما بدأت الرشكات املُصِدرة للبطاقات ألول مرة باســتخدام برامج قواعد العمل 

اآليل؛ ملواجهة االحتيال يف البطاقات املرصفية وبطاقات االئتامن - كانت القيوُد املفروضة 

عــىل هذه التقنية واضحًة متاًما:  اشــت� العمالُء من عــدم قدرتهم عىل الدفع لرحالت 

عطالتهــم أو رحــالت العمل املهمة.  وتعمل Visa عىل تحســني تجربــة عمالئها؛ من 

خالل توفري أدوات لتقليل مخاطر االحتيال؛ إضافًة إىل توفري الخدمات االستشارية، التي 

جعلت إسرتاتيجياتها أكرث فعاليًة.  وتهدف Visa من خالل هذا النَّهج إىل تحسني تجربة 

العمالء، إضافًة إىل تقليل املعامالت غري الصالحة.

وجديــٌر بالذِّكر أنَّ الشــبكَة العامليــة للرشكة تربط آالف املؤسســات املالية مباليني 

التجــار وحامــيل البطاقــات كلَّ يوم.  وقــد كانــت Visa رائدًة يف مجــال املدفوعات 

غري النقدية ألكرث من 50 عاًما.  كام كانت تدعُم املؤسســات املالية باستخدام تحليالت 

SAS؛ وذلــك للَحــدِّ من االحتيال دون إزعاج العمالء برفــض الدفع دون مربر.  وعندما 

تقوم Visa مبعالجة إحــدى املعامالت؛ فإنها تقوم بتحليل ما يصُل إىل 500 متغري فريد 

بشكٍل فوري لتقيم مخاطر تلك املعاملة.  وتستطيع الرشكة باستخدام مجموعات هائلة 

مــن البيانات، مبــا يف ذلك النقاط الجديــدة االحتيالية العاملية وأمنــاط املعامالت - أن 

د بدقــة ما إذا كنَت تشــرتي يف باريس، أو أن شــخصاً آخــر رسق بطاقة االئتامن  تُحــدِّ

الخاصة بك.  وقد ذكر Nathan Falkenborg رئيس حلول األداء يف Visa بشــامل آسيا 

أن:  «مــا يعنيه ذلك هو أنه إذا كنَت ستســافر عىل األرجــح؛ فنحن نعرف ذلك ونخرب 

مؤسســتك املالية حتى ال يتم رفضك يف نقطة البيع».  وأضاف:  «كام أننا سوف نساعُد 
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البنك الذي تتعامل معه يف تطوير اإلســرتاتيجيات الصحيحة الســتخدام أدوات التأشري 

وأنظمة تســجيل الدرجات».  وتستطيع Visa أن تقوم بعمل تحليالت البيانات الكبرية؛ 

ومن املحتمل ان تســتطيع النامذج الحديثة وأنظمة تســجيل الدرجــات َمْنع ماقيمته 

رة. 2 مليار دوالر سنوياً من حجم املدفوعات املزوَّ

وتَُعدُّ Visa اســاًم معرتفًا به عامليًّا، وتسهِّل Visa تحويل األموال إلكرتونيًّا من خالل 

املنتجات ذات العالمة التجارية التي يُصِدرها اآلالف من رشكاء املؤسســات املالية.  وقد 

قامت الرشكة مبعالجة 64٫9 مليار صفقة يف عام 2014م، ومتَّت عمليات رشاء بقيمة 4٫7

تريليون دوالر مع بطاقة فيزا يف نفس العام.

كــام أنَّ Visa لديها القدرة عىل معالجة 56000 رســالة معاملــة يف الثانية الواحدة، 

وهــذا الرَّقم أكرب من أربعة أضعــاف معدل الذروة الفعيل للصفقة حتى اآلن.  وال تقوم 

Visa باملعالجة والحســاب فقط؛ بل هي تَســتخِدم باســتمرار التحليالت لتبادل الرؤى 

اإلســرتاتيجية والتشغيلية مع مؤسســاتها املالية الرشيكة ومســاعدتها يف تحسني األداء.  

ويتمُّ َدْعم هدف هذا العمل من خالل نظام إدارة بيانات قوي.  وإضافًة إىل ما سبق؛ فإن 

فيزا تساعُد عمالءها عىل تحسني األداء من خالل تطوير وتقديم رؤيٍة تحليلية عميقة.

يقول Falkenborg:  «إننا نفهم أمناط الســلوك من خالل إجراء التجميع والتجزئة 

م هذه الرؤية لرشكائنا يف املؤسسات املالية، إنها طريقٌة  عىل مســتوى دقيق، ونحن نقدِّ

الة ملساعدة عمالئنا عىل التواصل بشكٍل أفضل وتعميق فهمهم للعميل». فعَّ

عم التســويقي؛ فقد ساعدت Visa العمالء عىل الصعيد العاملي يف  وكمثاٍل عىل الدَّ

  :Falkenborg مختلف.  يقول Visa م لها ُمنتَج تحديد رشائح العمالء التي يجب أن يُقدَّ

«يَُعــدُّ فهم دورة حيــاة العمالء أمرًا مهامًّ للغاية، وتوفر فيــزا معلومات للعمالء الذين 

يســاعدونهم يف اتخاذ اإلجراءات وتقديم املنتج املناسب للعميل املناسب قبل أن يصبح 

عرض القيمة متقادًما».

كيف ميِكن الستخدام التحليالت التي يف الذاكرة أن تُحِدث فرًقا؟

تَســتخِدم Visa مؤخــرًا حالً عايل األداء من SAS، يعتمُد عىل الحوســبة يف الذاكرة 

لتشغيل الخوارزمية اإلحصائية، وتعلُّم اآللة، ثم تقديم املعلومات بشكٍل مريئ؛ إذ تقلِّل 

التحليــالُت يف الذاكرة من الحاجــة إىل نقل البيانات وتنفيذ املزيــِد من عمليات تكرار 

النموذج؛ مام يجعلها أرسع وأكرث دقًة.
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ويَِصــف Falkenborg الحــلَّ عىل أنه مثــل ِحفظ املعلومات، بــداًل من االضطرار 

للذهــاب إىل خزانــة امللفات الســرتدادها.  فيقول:  «التحليــالت يف الذاكرة تأخذ فقط 

عقلك وتجعله أكرب.  كلُّ يشٍء ميكن الوصول إليه عىل الفور».

ويف نهاية املطاف؛ فإن التحليالت القوية تســاعد الرشكة عىل القيام بأكرث من مجرد 

عملية املدفوعات.  يقول Falkenborg:  «مُيِكننا تعميق محادثة العميل وخدمة عمالئنا 

بشكٍل أفضل؛ من خالل مجموعة البيانات الضخمة والخربات الكبرية يف مجال استخراج 

بيانات املعامالت، نحن نَستخِدم قدراتنا يف االستشارات والتحليالت ملساعدة عمالئنا يف 

يات األعامل وحامية نظام الدفع.  وهذا ما نفعله بتحليالت عالية األداء». مواجهة تَحدِّ

ي الــذي نواجهــه ال يختلف عن أيِّ  وأضــاف Falkenborg موضًحــا:  «إنَّ التَحــدِّ

تَحدٍّ يواجه أيَّ رشكٍة تديُر وتســتخدم مجموعة البيانات الضخمة؛ فهو يتمثل يف كيفية 

يات التي تواجه األعامل - سواء  اســتخدامنا لجميع املعلومات الالزمة لَوْضع َحلٍّ للتَحدِّ

كان ذلك من شأنه تحسني مناذج االحتيال لدينا، أو مساعدة العميل عىل التواصل بشكٍل 

أكرث فعاليًة مع زبائنه».  ثم اســتطرد قائاًل:  «متكِّننا التحليالت يف الذاكرة من أن نكون 

أكــرث فطنًة؛ مع رسعــة معالجة 100 نظام تحلييل؛ حيث مُيِكــن لبياناتنا ولعلامء القرار 

لدينا التكرار بشكٍل أرسع».

وتســمُح التحليالت التنبؤية الرسيعة والدقيقة لرشكــة Visa بتقديم خدمٍة أفضل 

صة؛ مام يساعدهم عىل النجاح يف صناعة  للعمالء؛ إضافًة إىل خدمات استشــارية ُمتخصِّ

املدفوعات املتغرية رسيًعا بشكل يومي.

أسئلة للمناقشة:

يات التي واجهتها Visa، وباقي ُصنَّاع بطاقات االئتامن؟ 1- ما هي التَحدِّ

2- كيف متكََّنت Visa من تحسني خدمة العمالء مع االحتفاظ بتحسني االحتيال؟

3- ما هي التحليالت يف الذاكرة، وملاذا تَُعد رضوريًة؟

Source: “Enhancing the customer experience while reducing fraud )SAS® Analytics( 

- High-performance analytics empowers Visa to enhance customer experience while 

reducing debit and credit card fraud.” Copyright © 2016 SAS Institute Inc., Cary, 

NC, USA. Reprinted with permission. All rights reserved.
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التعريفات، والخصائص، والفوائد:

إنَّ مصطلح التنقيب يف البيانات ببساطة؛ هو مصطلٌح يُستَخَدم لَوْصف اكتشاف أو «استخراج» 

املعرفة من كميات كبرية من البيانات.  وبالقياس؛ فإنه عند النظر، يستطيع املرء أن يدرك بسهولة 

أنَّ مصطلح التنقيب يف البيانات ليس صحيًحا؛ إذ إنه يُطلَق عىل استخراج الذهب من الصخور أو 

الرتاب، ويُشار إليه باسم استخراج «الذهب» بداًل من االستخراج «الصخري» أو «الرتايب».  ولذلك؛ 

فقد كان األصحُّ أن يُقال: «استخراج املعرفة» أو «اكتشاف املعرفة» بداًل من التنقيب يف البيانات.  

وعــىل الرغــم من عدم التوافق بني املصطلح ومعناه؛ فقد أصبــح التنقيُب يف البيانات هو اختيار 

األغلبية.  فالعديُد من األســامء األخرى املرتبطة بالتنقيب يف البيانات تشــمل: استخراج املعرفة، 

وتحليل النمط، وعلم اآلثار، وحصاد املعلومات، والبحث عن األمناط، وتجريف البيانات.

ومــن الناحية الفنية؛ فإن عملية التنقيب يف البيانات هي عمليٌة تَســتَخِدم تقنيات إحصائية، 

ورياضية، وأساليب الذكاء االصطناعي الستخالص وتحديد املعلومات املفيدة واملعرفة )أو األمناط( 

الفرعية من مجموعات كبرية من البيانات، ومن املمكن أن تكون هذه األمناط يف شكِل قواعد العمل 

  .)Nemati and Barko, 2001 :أو االنتامءات أو االرتباطات أو االتجاهات أو مناذج التنبؤ )انظر

ومعظــم األدبيات تُعرِّف التنقيــَب يف البيانات بأنه:  «عمليٌة غري بديهيــة لتحديد أمناط صالحة 

وجديــدة ومفيدة ومفهومة يف نهاية املطــاف يف البيانات املخزَّنة يف قواعد البيانات املنظمة»؛ إذ 

Fayyad( يتمُّ تنظيُم البيانات يف ســجالت منظمة من ِقبل املتغريات الفئوية والرتتيبية واملستمرة

وآخرون، 1996 ص 40-41(.  ويف هذا التعريف؛ نجد أن معاين املصطلح األسايس كام ييل:

- تشرُي العملية إىل أن التنقيب يف البيانات يضمُّ العديد من الخطوات املتكرِّرة.

- غــري بديهي؛  مبعنى أن هناك بعض عمليات البحث أو االســتنتاج من نوع التجارب؛ مبعنى أنه 

دة مسبًقا. ليس بسيطًا مثل حساب الكميات املُحدَّ

- صالح؛ مبعنى أن األمناط املكتشفة يجب أن تنطبق عىل البيانات الجديدة بدرجة كافية من اليقني.

- غري مألوفة؛ مبعنى أنَّ االمناط مل تكن معروفًة من قبل للُمستخِدم يف سياق النظام الجاري تحليله.

- الفائدة املحتَملة؛ وتعني أنَّ األمناط املُكتَشفة يجب أن تؤدي إىل فائدٍة بعيدة للمستخِدم أو املهمة.

- وأخــريًا؛ مفهوًمــا؛ مبعنى أنَّ النمط يجب أن يكون منطقيًّا من الناحية التجارية إىل الدرجة التي 

تجعل املُستخِدم يقول:  «امممم يبدو األمر معقواًل؛ ملاذا مل أفكر يف ذلك، وإن مل يكن هذا عىل 

الفور، فعىل األقل بعد تحليل بعض نتائج العمل».
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إنَّ التنقيــَب يف البيانــات ليس نظاًما جديًدا؛ بــل هو تعريٌف جديٌد الســتخدام العديد من 

صات؛ إذ يتمُّ َوْضع بيانات االســتخراج بشــكٍل ُمحَكم عند تالقي العديد من التخصصات،  التخصُّ

والتي تشمل اإلحصاء والذكاء االصطناعي وتعلم اآللة وعلوم اإلدارة ونظم املعلومات )IS( وقواعد 

البيانات )انظر الشــكل 4-1(؛ إذ إنَّ عملية التنقيب يف البيانات تســعى جاهدًة إىل التحســني يف 

م يف  اســتخراج املعلومات واملعارف املفيدة من قواعد البيانات الكبرية، عن طريق استخدام التقدُّ

صات الســابقة.  وعىل الرغم من أن هذا املجال ال يزال يف بداياته؛ فإنه جذب إليه  جميع التخصُّ

الكثرَي من االهتامم يف وقٍت قصري للغاية.

شكل 4-1: التنقيب يف البيانات هو مزيٌج من التخصصات املتعددة

وفيام ييل الخصائُص واألهداف الرئيسية للتنقيب يف البيانات:

- غالبًا ما يتمُّ دفن البيانات يف أعامق قواعد البيانات الكبرية جًدا، والتي تحتوي أحيانًا عىل بيانات 

ة ســنوات.  ويف العديِد من الحاالت؛ فإن تنظيَف البيانات وتوحيدها يتمُّ يف مســتودع  من ِعدَّ

البيانات؛ إذ مُيِكن تقديُم البيانات بتنسيقات متنوعة )انظر: الفصل 2 لتصنيف موجز للبيانات(.

- بيئة التنقيب يف البيانات؛ هي عادًة بنية العميل/ الخادم، أو بنية IS عىل الويب.
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مة، عىل إزالة مصادر  - تســاعد األدوات الجديدة املتطوِّرة، والتي تشــمل أدوات التصويــر املتقدِّ

ــجالت العامة األرشيفية.  والبحث عن ذلك يشمل  املعلومات املدفونة يف ملفات الرشكة أو السِّ

تدفــق ومزامنــة البيانات؛ للحصول عىل النتائــج الصحيحة.  كام يستكشــف العامُل املتقنون 

للتنقيــب يف البيانات أيًضا جــدوى البيانات الضعيفة )أْي: النص غــري املُنظَّم املُخزَّن يف أماكن 

مثل قواعد بيانات Lotus Notes أو امللفات النصية عىل اإلنرتنت أو الشــبكات الداخلية عىل 

مستوى املؤسسة(.

- غالبًا ما يكون عامُل التنقيب يف البيانات ُمستَخَدًما نهائيًّا، ويتمُّ متكينه بواسطة مثاقيب البيانات 

صة والحصول عىل إجابات برسعة؛ وذلك  وأدوات االســتعالم القوية األخرى لطرح أســئلٍة ُمخصَّ

من خالل استخدام مهارة برمجة محدودة أو منعدمة.

ــع يف البيانات عــىل إيجاد نتيجة غري متوقعــة، ويتطلب من  - وكثــريًا مــا ينطوي التنقيُب املوسَّ

املستخِدمني النهائيني التفكرَي بصورة إبداعية خالل العملية، مبا يف ذلك تفسري النتائج.

- يتمُّ الَجْمع بني أدوات التنقيب يف البيانات بسهولٍة مع جداول البيانات وأدوات تطوير الربمجيات 

ل عليها، ونرَْشها برسعة وسهولة. األخرى.  وبالتايل؛ مُيِكن تحليُل البيانات املتحصَّ

- نظــرًا للكميات الكبرية من البيانات وجهود البحث املكثفة؛ فإنه من الرضوري يف بعض األحيان 

استخدام املعالجة املتوازية للتنقيب يف البيانات.

ال من أدوات وتقنيات التنقيب يف البيانات؛ الحصوُل  ومُيِكن للرشكة التي تســتفيُد بشكٍل فعَّ

عىل َميْزة تنافســية إســرتاتيجية والحفاظ عليهــا؛ إذ يُوفِّر التنقيُب يف البيانــات للمنظامت بيئًة 

ُمعزِّزة التخاذ القرارات الستغالل الفرص الجديدة عن طريق تحويل البيانات إىل سالٍح إسرتاتيجي.  

.Nemati and Barko )2001( :ولتفاصيل أكرث حول فوائد التنقيب يف البيانات انظر

كيف يعمُل التنقيب في البيانات؟

لة والتي تــمَّ الحصوُل عليها من داخل وخارج  من خالل اســتخدام البيانات الحالية ذات الصِّ

امت املعروضة  املنظمة؛ يســتطيع التنقيُب يف البيانات أن يبني مناذج الكتشــاف األمناط بني السِّ

يف مجموعــة البيانات.  وهــذه النامذُج هي التمثيالت الرياضيــة )العالقات/ االرتباطات الخطية 

د األمناط بني ِســامت األشياء )كالعمالء أو  دة وغري الخطية( التي تَحدِّ البســيطة أو العالقات املعقَّ

حة يف مجموعة البيانات.  وبعض هذه األمناط تفسريية )ترشح العالقات املتبادلة  األحداث( املوضَّ

امت(. امت(، يف حني أن البعض اآلخر تنبوئية )تُنبِّئ بالِقيَم املستقبلية لبعض السِّ الت بني السِّ والصِّ
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وبشكٍل عام؛ فإن التنقيَب يف البيانات يسعى إىل تحديِد أربعة أنواٍع رئيسية فقط من األمناط:

1- تحديد الرتابط يف مجموعات مشــرتكة من األشياء، مثل: البرية والحفاضات تسري مًعا يف تحليل 

سلة السوق.

ح طبيعة األحداث املستقبلية ألحداث معينة بناًء عىل ما حدث يف املايض، مثل:  2- التنبؤات تُوضِّ

التنبؤ بالفائز يف Super Bowl، أو التنبؤ بالحرارة املطلقة يف يوٍم معني.

3- التجميــع ويعمُل عىل تحديِد املجموعات الطبيعية لألشــياء اســتناًدا إىل خصائصها املعروفة، 

مثل: تعيني العمالء يف رشائح مختلفة بناًء عىل الرتكيبة السكانية وسلوكيات الرشاء السابقة.

4- العالقات التسلســلية، وتعمل عىل كَْشــف عالقــات األحداث الزمنية، مثــل التنبؤ بأن عمياًل 

مرصفيًّا موجوًدا لديه بالفعل حســاب فحص سيفتح حساب توفري متبوًعا بحساب استثامر يف 

غضون عام.

وقد تمَّ اســتخراُج هذه األنواع من األمناط يدويًّا من البيانات من ِقبل البرش عىل مدى قرون، 

غري أن تزايد حجم البيانات يف العرص الحديث جعل هناك حاجة إىل طرق أكرث تلقائية.  ومع ازدياد 

حجم مجموعات البيانات وتعقيدها؛ ازداد التحليل املبارش للبيانات اليدوية بشكٍل كبريٍ باستخدام 

أدوات معالجــة البيانــات اآللية وغري املبارشة التي تســتخدم منهجيات وأســاليب وخوارزميات 

ُمعقدة.  ويَُشــار ملظاهر مثل هذا التطور من الوسائل األوتوماتيكية وِشبه األوتوماتيكية ملعالجة 

البيانات الكبرية باسم التنقيب يف البيانات.

وبشكٍل عام؛ فإنه ميِكن تصنيف مهامِّ التنقيب يف البيانات إىل ثالث فئاٍت رئيسية، هي:  التنبؤ، 

واالرتباط، والتجميع.  واستناًدا إىل الطريقة التي يتمُّ بها استخراُج األمناط من البيانات التاريخية؛ 

ـم خوارزميات التنقيب يف البيانات إىل التنقيــب يف البيانات يف وجود  مُيِكــن تصنيف أنظمة تعلـُّ

إرشاف أو بدون إرشاف، وتشــتمل بيانات التدريب عىل كلٍّ من الصفات الوصفية )أْي: املتغريات 

املســتقلة، أو متغريات القــرار( إضافًة إىل خاصية الفئــة )أْي: متغري املُْخــَرج أو متغري النتيجة(.  

ويف املقابــل؛ فمــع التعلُّم بدون إرشاف، فإن بيانات التدريب تشــمل فقــط الصفات الوصفية.  

ويوضح الشــكل 4-2 تصنيًفا بسيطًا ملهامِّ التنقيب يف البيانات، جنبًا إىل جنب مع أساليب التعلُّم 

والخوازميات الشائعة لكلِّ مهمة من مهام التنقيب يف البيانات.



الفصل الرابع

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري٣40

ط ملهامِّ وطرق وخوارزميات التنقيب يف البيانات شكل 4-2: تصنيف ُمبسَّ

- التنبــؤ: يُشــار إىل التوقع عــادًة عىل أنه إخباٌر عن املســتقبل.  وهو يختلــف عن التخمني 

ة أشياء، مثل: مراعاة الخربات واآلراء واملعلومات األخرى التي لها ِصلٌة بالتنبؤ.  وهناك  البسيط بِعدَّ

مصطلــٌح آخر يرتبط عادًة مبصطلح التنبؤ هــو التوقُّع، وعىل الرغم من اعتقاد الكثريين أن هذين 

املصطلحني مرتادفان؛ فإنَّ هناك اختالفًا دقيًقا بل حاسامً بني املصطلحني.  فالتنبؤ يُستخَدم إىل َحدٍّ 

كبريٍ يف اإلشارة إىل الخربة والرأي، يف حني أن التوقع هو البيانات والنموذج القائم.  ومن أجل زيادة 

الثقــة مُيِكن للمرء أن يدرج املصطلحــات التي لها ِصلٌة ببعضها، مثل: التخمــني، والتنبؤ، والتوقع 

عىل التوايل.  ويف مصطلحات التنقيب يف البيانات؛ يتمُّ اســتخداُم التنبؤ والتوقع بشــكٍل مرتادف، 

ويُســتخَدم مصطلح التنبؤ باعتباره التمثيل املشــرتك للفعل.  وتبًعا لطبيعة ما يتمُّ التنبؤ به؛ فإنه 
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مُيِكن تســمية التنبؤ بشــكٍل أكرث تحديًدا عىل أنه تصنيٌف )حيث يكون اليشء الذي يتمُّ التنبؤ به، 

مثل: تنبؤات الغد والتي تُصنِّف حالة الجو إىل «ممطر» أو «مشمس»( أو انحداٌر )حيث يتمُّ التنبؤ 

بيشء، مثل: درجة حرارة الغد، والتي تكون عبارة عن رقم حقيقي، مثل «65 درجة فهرنهايت»(.

- التصنيــف: ويُقَصد به التصنيــف أو اإلرشاف التعريفي، وهو األكرث شــيوًعا يف جميع مهامِّ 

التنقيــب يف البيانات.  والهدف مــن التصنيف؛ هو تحليُل البيانات التاريخيــة املُخزَّنة يف قاعدة 

البيانات وإنشاء منوذج مُيِكنه التنبؤ بالسلوك املستقبيل تلقائيًّا.  ويتكوَّن هذا النموذج املُستحَدث 

دة مسبًقا.   من تعميامت لسجالت مجموعة بيانات التدريب، والتي تساعد عىل متييز الفئات املُحدَّ

ونأمل أن يُســتخَدم هذا النموذج بعد ذلك للتنبؤ بفئات الســجالت األخرى غري املصنَّفة، واألهم 

من ذلك، للتنبؤ بدقة باألحداث املستقبلية الفعلية.  وتشمل أدوات التصنيف الشائعة:  الشبكات 

العصبية وأشــجار القــرار، والتحليل اللوجســتي وتحليــل التمييز )من اإلحصــاءات التقليدية(، 

واألدوات الناشئة، مثل: املجموعات الخام، وآالت متجه الدعم )SVMS(، والخوارزميات الجينية.  

وقد تلقت تقنيات التصنيف القامئة عىل اإلحصاء )عىل سبيل املثال:  االنحدار اللوجستي وتحليل 

التمييــز( نصيبها مــن االنتقادات - وهي أنها تضــع افرتاضات غري واقعية حــول البيانات، مثل: 

االستقاللية والَوْضع الطبيعي - مام يَِحدُّ من استخدامها يف مشاريع التنقيب يف البيانات من النوع 

التصنيفي.  وتنطوي الشــبكات العصبية عىل تطوير هياكل رياضية )تشــبه إىل َحدٍّ ما الشــبكات 

العصبيــة البيولوجيــة يف الدماغ البرشي( والتــي لديها القدرة عىل التعلُّم من التجارب الســابقة 

املقدمــة يف شــكل مجموعات بيانات جيدة التنظيم.  فهي متيــُل إىل أن تكون أكرث فعاليًة عندما 

يكــون عدُد املتغريات املعنيَّة كبريًا إىل َحدٍّ ما والعالقات فيــام بينها معقدة وغري دقيقة.  وجديٌر 

بالذِّكر أن الشــبكات العصبية لها عيوٌب كام أن لها مزايا.  فعىل ســبيل املثال:  عادًة ما يكون من 

الصعــب للغاية توفــري ُمربِّرات جيدة للتنبؤات التي تقوم بها الشــبكة العصبيــة.  إضافًة إىل أن 

الشــبكات العصبية تحتــاج إىل تدريٍب كبري.  ولســوء الحظ؛ فإن الوقت الــالزم للتدريب يزداد 

بشــكٍل كبريٍ مع زيادة حجم البيانات، وبشــكٍل عام؛ فإنه ال ميِكن تدريب الشبكات العصبية عىل 

قواعد بيانات كبرية جًدا.  وهذه العوامل وغريها ســاعدت عىل تحديث إمكانية تطبيق الشبكات 

العصبية يف املجاالت الغنية بالبيانات.

د مــن الفئات بناًء عىل ِقيَم متغريات اإلدخال.   وتقوم أشــجاُر القرار بتصنيف البيانات إىل عدٍد ُمحدَّ

وأشــجار القرار؛ هي يف األساس تسلســٌل هرمي للبيانات ثم تكون أرسع بشــكٍل ملحوظ من الشبكات 

العصبيــة.  فهــي أكرث مالءمًة للبيانات الفئوية والفرتة الزمنية.  ولذلك؛ فإن َدْمج املتغريات املســتمرة يف 

إطار شجرة القرارات يتطلب تفكريًا؛ أْي: تحويل املتغريات الرقمية القيِّمة املستمرة إىل النطاقات والفئات.
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لة من أدوات التصنيف؛ فهي اســتقراُء القاعدة.  وهي عىل عكس شــجرة  ا الِفئة ذات الصِّ أمَّ

القرار، ومع اســتقراء القاعدة؛ فإن العبارات حينئٍذ تنتــُج عن بيانات التدريب مبارشًة، وال يجب 

أن تكــون ذات طبيعــة هرمية.  وهنــاك تقنياٌت أخرى حديثة مثــل SVM، ومجموعات صعبة، 

وخوارزميات جينية، تَِجد طريقها تدريجيًّا إىل ترسانة من خوارزميات التصنيف.

- التجميع: هو عبارة عن تجميع أقســام مجموعٍة من األشــياء )عىل ســبيل املثال:  كائنات، 

أحداث، معروضة يف مجموعة بيانات منظمة( إىل رشائح )أو مجموعات طبيعية( يتشارك أعضاؤها 

يف خصائص متشــابهة.  فهو عىل عكس التصنيف؛ إذ إنَّ تجميــع تصنيفات الفئات غري معروف.  

وإذ إنَّ الخوارزميات مترُّ عرب مجموعة البيانات؛ فإن تحديد القواســم املشــرتكة لألشــياء يتمُّ بناًء 

عىل خصائصها، ومن ثمَّ يتمُّ إنشــاُء املجموعات.  ونظرًا ألن املجموعات يتم تحديدها باستخدام 

خوارزميــة من النــوع التجريبي؛ وألن الخوارزميات املختلفة قد تنتهــي مبجموعات مختلفة من 

املجموعات ملجموعة البيانات نفسها، قبل أن يتمَّ َوْضع نتائج تقنيات التجميع لالستخدام الفعيل؛ 

فقد يكون من الرضوري وجود خبري لتفســري، ورمبا تعديــل، املجموعات املقرتحة.  وبعد تحديد 

املجموعات املعقولة، ميكن استخدامها لتصنيف وتفسري البيانات الجديدة.

وليس من املُســتَغرَب أن تشــتمل تقنيات التجميع عىل تحقيق الدرجة املُثىل.  والهدف من 

التجميع هو إنشاء مجموعات؛ بحيث يكون لألعضاء داخل كلِّ مجموعة أقىص درجة من التشابه 

ن تقنيــات التجميع األكرث  واألعضــاء عــرب املجموعات لديهم الَحــدُّ األد� من التشــابه.  وتتضمَّ

استخداًما وسائل k )من اإلحصائيات( وخرائط التنظيم الذايت )من تعلُّم اآللة(، وهي بنيٌة فريدٌة 

.Kohonen )1982( للشبكة العصبية طوَّرها

وغالبًا ما تستخدم الرشكاُت بفاعلية نُظُم التنقيب يف البيانات لديها؛ إلجراء التجزئة يف السوق 

مــع التحليل التجميعي.  وتحليل املجموعة؛ يَُعدُّ وســيلًة لتحديد فئــات العنارص؛ بحيث تكون 

العناُرص املوجودة يف مجموعة مشــرتكة بعضها مع بعض بشــكٍل أكرب مــن العنارص املوجودة يف 

مجموعات أخرى.  ومُيِكن اســتخدامه يف تقســيم العمالء وتوجيه املنتجات التســويقية املناسبة 

إىل الرشائح يف الوقت املناســب وبالشكل املناسب وبالسعر املناسب.  يُستَخَدم تحليل املجموعة 

عات الطبيعية لألحداث أو الكائنات؛ بحيث مُيِكن تحديُد مجموعٍة مشــرتكة  أيًضا؛ لتحديد التجمُّ

من سامت هذه املجموعات لوصفها.

- االقرتان: إنَّ الجمعيات، أو تعلُّم قواعد الرتابط يف التنقيب يف البيانات؛ تقنيٌة شائعٌة ومدروسٌة 

ات يف قواعد البيانات الكبــرية.  وبفضل تقنيات َجْمع  جيًدا الكتشــاف العالقات املثرية بني املتغــريِّ
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بط الكتشاف اإلجراءات املنتظمة  البيانات اآللية، مثل: ماســحات الباركود؛ فإن استخدام قواعد الرَّ

لتها أنظمة نقاط البيع يف محالت السوبر ماركت أصبحت  بني املنتجات يف املعامالت الكبرية التي سجَّ

مهمًة يف اكتشــاف معرفة مشرتكة يف صناعة البيع بالتجزئة.  ويف سياق صناعة البيع بالتجزئة، غالبًا 

ما يُطلَق عىل االســتخراج الخاص بقواعد االرتباطات:  تحليل الســوق.  وهناك اثنان من املشتقات 

الشــائعة االســتخدام؛ وهام: رابطة االســتخراج من القاعدة وتحليل االرتباط وتسلسل االستخراج.  

وباســتخدام تحليل االرتباطات، يتمُّ اكتشــاف االرتباط بني العديِد من األشياء ذات األهمية تلقائيًّا، 

مثــل االرتباط بني صفحات الويب والعالقات املرجعية بــني مجموعات مؤلفي النرشات األكادميية.  

ومع االســتخراج التسلســيل؛ يتمُّ فَْحص العالقات؛ من حيث ترتيب حدوثها لتحديد الجمعيات مع 

ن الخوارزميات املُســتَخَدمة يف اســتخراج القاعدة املشرتكة Apriori الشهري  مرور الوقت.  وتتضمَّ

.Eclatو ،ZeroRو ،OneRو ،FP-Growthحيث يتمُّ التعرُّف عىل العنارص املتكرِّرة( و(

التصويُر والتنبُّؤ بالسلســلة الزمنية؛ هناك تقنيتان ترتبطــان يف الغالب بالتنقيب يف البيانات؛ 

لســلة الزَّمنية.  وميكن اســتخداُم التمثيل املــريئ باالقرتان مع تقنيات  وهام التصويُر والتنبؤ بالسِّ

التنقيــب يف البيانات األخرى؛ للحصول عــىل فَْهم أكرث وضوًحا للعالقات األساســية.  ومع ازدياِد 

أهمية التصوير يف السنوات األخرية؛ ظهر مصطلٌح جديٌد، وهو التحليالت املرئية.  وتكُمُن الفكرة 

يف الَجْمع بني التحليالت والتصوير يف بيئٍة واحدة لتسهيل إنشاء املعرفة بشكٍل أسهل وأرسع.  وقد 

تمَّ تغطية التحليالت املرئية بالتفصيل يف الفصل 3.  ويف توقع السلســلة الزمنية؛ تتكوَّن البيانات 

من ِقيَم املتغريِّ نفســه الذي يتمُّ التقاطه وتخزينه مع مرور الوقت يف فواصل زمنية منتظمة.  ثم 

يتمُّ استخدام هذه البيانات لتطوير مناذج التوقع الستقراء الِقيم املستقبلية للمتغري نفسه.

التنقيب في البيانات مقابل اإلحصاءات:

هناك الكثرُي من القواسم املشرتكة بني التنقيب يف البيانات واإلحصاءات.  فكالهام يبحث عن 

العالقــات داخل البيانــات.  ومعظم الناس يتصلون باإلحصائيات «أســاس التنقيب يف البيانات».  

دة بدقة؛ يف حني تبدأ عملية  والفــرق الرئيــس بني االثنني؛ هو أن اإلحصائيات تبدأ بفرضية ُمحــدَّ

د املعامل.  وتجمع اإلحصائيــات بيانات عينة )أْي:  التنقيب يف البيانات ببيان اكتشــاف غــري ُمحدَّ

بيانات أولية( الختبار الفرضية، يف حني أنَّ التنقيب يف البيانات والتحليالت تستخدم جميع البيانات 

املوجودة )أْي: البيانات الثانوية املالحظة يف الغالب( الكتشــاف أمناط وعالقات جديدة.  وهناك 

فرٌق آخر يأيت من حجم البيانات التي يستخدمونها؛ إذ يبحث التنقيب يف البيانات عن مجموعات 

البيانــات «الكبــرية» قدر اإلمكان؛ يف حني تبحث اإلحصائيات عن الحجــم الصحيح للبيانات )إذا 
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كانت البيانات أكرب من املطلوب/ املطلوب للتحليل اإلحصايئ، يتمُّ اســتخدام عينة من البيانات(.  

إنَّ معنــى «البيانات الضخمة» يختلف إىل َحــدٍّ ما بني اإلحصاءات والتنقيب يف البيانات.  وهناك 

ة  القليــُل من املئــات إىل اآلالف من نقاط البيانات الكبرية مبا يكفي للتحليل اإلحصايئ، غري أنَّ ِعدَّ

ماليني إىل بضع مليارات من نقاط البيانات تَُعدُّ كبريًة بالنسبة لدراسات التنقيب يف البيانات.

حالة عملية 2-4

احتفاظ رشكة Dell بذكاء وفعالية تحليالتها يف القرن الحادي والعرشين

ت الثورة الرقمية كيفية تســوق الناس؛ إذ تشــري الدراســات إىل أنه حتى  لقــد غريَّ

العمالء التجاريني يســتخدمون املزيَد من حلوِل البحث عــن رحلة الرشاء الخاصة بهم 

عــرب اإلنرتنت قبل ارتباطهــم ببائع.  ومن أجل التنافس؛ فإن بعض الرشكات، مثل: رشكة 

Dell تقــوم بتحويل مناذج املبيعات والتســويق لدعم هــذه املتطلبات الجديدة.  ومع 

ال يتطلب حلَّ «البيانات الكبرية» والذي مُيِكنه  ذلــك؛ فإن القيام بهذا األمر عىل نحٍو فعَّ

تحليل قواعد بيانات الرشكات جنبًا إىل جنب مع معلومات غري منظمة من مصادر مثل 

clickstreams والشبكات االجتامعية.

لقــد تطــوَّرت Dell لتصبح رائــدًة يف مجال التقنية من خالل اســتخدام العمليات 

الــة القامئة عــىل البيانات؛ إذ مُيِكــن للموظفني الحصوُل عىل نتائــج قابلة للقياس  الفعَّ

لعقود قادمة من الزمان؛ وذلك من خالل اســتخدام تطبيقات املؤسســات لدعم الرؤية 

وتســهيل العمليات، مثل: إدارة عالقات العمالء )CRM( واملبيعات واملحاسبة.  وعندما 

أدركــت Dell أن العمالء يقضون وقتًــا أطول يف البحث عن املنتجات عرب اإلنرتنت قبل 

االتصال مبندوب مبيعات؛ أرادت تحديث النامذج التســويقية وفًقا لذلك؛ بحيث ميكنها 

صة والدعم الذي يتوقعه العمالء.  إلجراء  تقديم األنواع الجديدة من الخدمــات املخصَّ

هذه التغيريات، ويحتاج موظفو التســويق إىل املزيِد من البيانات حول ســلوك العمالء 

عرب اإلنرتنت.  كام يحتاج املوظفون إىل طريقٍة أســهل لتضييق الرؤية من خالل العديد 

مــن أدوات ذكاء األعامل ومصادر البيانات.  وقد ذكــر Drew Miller املدير التنفيذي 

لتحليالت الســوق واألفــكار يف Dell أن:  «هنــاك العديَد من املعلومــات املتاحة عن 

عادات التســوق عرب اإلنرتنــت وخارج اإلنرتنت للعمالء.  نحــن بحاجٍة فقط إىل إعطاء 

موظفي التسويق حاًل سهل االستخدام مُيِكنه استيعاب كل ذلك، وتحديد األمناط وتقديم 

توصيات حول اإلنفاق عىل التسويق واألنشطة».
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إنشاء فريق ذيك لتعزيز عائد االستثامر (ROI) باستخدام ذكاء األعامل والتحليالت:

ومن أجل تحســنِي إســرتاتيجية ذكاء األعامل والتحليالت واالتصــاالت العاملية؛ فقد 

أنشــأت Dell فريًقا مهامًّ لتقنية املعلومات.  كام أنشــأ املديرون التنفيذيون منوذًجا ذكيًّا 

للحوكمة يف الفريق؛ حتى يتمكَّن من االســتجابة برسعة ملتطلبات ذكاء األعامل املتطوِّرة 

للموظفني ومتطلبات التحليالت وتقديم عائد استثامر رسيع.  فعىل سبيل املثال: نجد أنه 

إضافــًة إىل امتالك حرية التعاون مع مجموعــات األعامل الداخلية؛ فإنه يتمُّ متكني فريِق 

العمل من تعديِل األعامل وعمليات تقنية املعلومات باســتخدام اإلســرتاتيجيات الذكية 

واملبتكرة.  كام يجُب أن يكرِّس الفريق أكرث من 50٪ من جهوده لتحديد وتنفيذ املكاسب 

الرسيعة لذكاء األعامل ومشاريع التحليالت التي عادًة ما تكون صغرية جًدا بالنسبة لقامئة 

أولويات «A» بقســم تقنية املعلومات يف Dell.  كام يجب عىل الفريق أيًضا أن ينفق ما 

ال يقــل عن 30٪ من وقته يف التبشــري داخل مجموعات األعامل الداخلية لرفع مســتوى 

الوعي حول التحويالت التي تتمتع بها ذكاء األعامل - فضاًل عن الفرص املتاحة للتعاون.

وقد كان أحُد املرشوعات األوىل لفريق العمل؛ هو إيجاد حلٍّ جديٍد لرباءات االخرتاع 

والتحليل يُعرف باسم Workbench Analytics.  وقد ركَّز تطبيقه املبديئ عىل مجموعة 

مختارة من حاالت االســتخدام حول ارتباطات العمالء التجاريني عرب اإلنرتنت وخارجها.  

  .Dell وقد تــمَّ َدْعم هذا املجهود من ِقبل مؤسســات تقنية املعلومات والتســويق يف

يقــول Fadi Ta�al، مدير رشكة تقنية املعلومات يف رشكة Dell:  «كانت هناك رغبٌة يف 

توسيع نطاق استخدام هذا الحل لدعم العديد من أنشطة املبيعات والتسويق يف أقرب 

وقٍت ممكن.  ومع ذلك؛ كنا نعلم أننا نســتطيع بناء حلٍّ أكرث فعالية إذا قمنا بتطويره 

من خالل الجهود الرسيعة املتسارعة».

سوق معلومات واحٍد ضخم (One Massive Data Mart) لتسهيل مصدر واحٍد للحقيقة:

ومــن خالل العمل بجدية مع التســويق؛ فإن مهندســو فريق العمل يســتخدمون 

إسرتاتيجيات تطوير الربمجيات الضعيفة، والعديد من التقنيات إلنشاء سوق بيانات قابٍل 

ع بشــكٍل كبري؛ إذ يَستخِدم الحلُّ الشــامل العديَد من التقنيات واألدوات لتمكني  للتوسُّ

أنواع مختلفة من مستودعات البيانات، واملعالجة البارعة، وأنشطة التشغيل اآليل.  فعىل 

ســبيل املثال: يقوم املهندســون مبســتودعات البيانات غري املُنظمة من مصادر الوثائق 

الرقمية/ االجتامعية عىل الخوادم التي تقوم بتشغيل Apache Hadoop؛ إذ يستخدمون 

صيغة Teradata Aster؛ لَدْمج واستكشاف كميات كبرية من بيانات العمالء من مصادر 
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أخرى بشــكٍل فوري.  وبالنســبة للعديِد من متطلبات تحويل البيانات والتشغيل اآليل؛ 

 ،Toad Data Point وتحديًدا ،Dell مــن Toad ن اســتخدام برمجيات فإنَّ الحلَّ يتضمَّ

Toad ؛ إذ توفــر برمجيةDell Statistica إضافــًة إىل ،Toad Intelligence Central و

Data Point واجهًة مالمئًة لألعامل ملعالجة البيانات والتشغيل اآليل، وهي فجوٌة َحرِجٌة 

Dell مة؛ فإن النظام يســتخدم يف النظــام البيئي.  وبالنســبة للنــامذج التحليلية املتقدِّ

Statistica، والذي يوفر إعداد البيانات والتحليالت التنبؤية واستخالص البيانات والتعرُّف 

اآليل، واإلحصــاءات، وتحليالت النصــوص، والتوقيع واإلبالغ، ونرش النمــوذج ومراقبته.  

ويستفيد املهندســون أيًضا من هذا الحل لتطوير مناذج تحليلية مُيِكن من خاللها فحص 

جميــع البيانات املتباينة وتقديم صورة دقيقة لســلوك التســوق لــدى العمالء.  وتوفر 

األدوات اقرتاحات لتحســني الخدمة؛ إضافًة إىل مقاييس عائد االســتثامر إلســرتاتيجيات 

د املنتجات التي تشمل التسويق عرب الويب واملكاملات الهاتفية وزيارات املواقع. تعدُّ

ة أشــهر كان املهندسون يســتخدمون منضدة التحليالت التسويقية  ويف غضون ِعدَّ

األوليــة.  كام قامت فرقة العمل بالتخطيط لتوســيع إمكانات الحــلِّ حتى تتمكَّن من 

تحليــل البيانــات من مصادر أكــرث، وتقديم تصــورات إضافية، وقياس عوائد أنشــطة 

القنــوات األخرى، مثل: التغريدات، والنصوص، ورســائل الربيد اإللكرتوين، ومشــاركات 

وسائل اإلعالم االجتامعية.

توفري أكرث من 2٫٥ مليار دوالر يف التكاليف التشغيلية:

ومن خالل الحلول الجديدة؛ فقد قامت رشكة Dell بالفعل بإزالة العديد من تطبيقات 

ذكاء األعــامل الخاصة بطرف ثالث.  وقد ذكر Chaitanya Laxminarayana، مدير برنامج 

التســويق يف رشكة Dell أنه:  «عىل الرغم من أننا يف املراحل األوىل من طرح منرب التســويق 

التحلييل؛ فإننا وفَّرنا حوايل 2٫5 مليون دوالر يف تكاليف االستعانة مبصادر خارجية للمورِّدين».  

Dell وإضافًة إىل ذلــك؛ يحصل املوظفون عىل إحصاءات أرسع وأكرث تفصياًل».  ونظرًا ألن»

تقوم بتحجيم نطاق تحليل التســويق؛ فإنها ســتعمل عىل التخلُّص التدريجي من تطبيقات 

ذكاء األعامل األخرى التابعة لجهات خارجية؛ مام يقلل من التكاليف ويُعزِّز الكفاءة.

تسهيل ٥٫٣ مليون دوالر يف اإليرادات:

يتمتَّع موظفو التسويق اآلن بالرؤية التي يحتاجون إليها لتحديد االتجاهات الناشئة 

يف ارتباطــات العمالء، وتحديث النامذج وفًقا لذلك.  وقد ذكر Laxman Srigiri، مدير 
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قســم التحليــالت التســويقية يف رشكة Dell:  «لقــد حققنا بالفعــل 5٫3 مليون دوالر 

كإيرادات متزايدة من خالل إطالق برامج تســويقية أكرث تخصيًصا وكشف فرص جديدة 

من خالل قاعدة البيانات الكبرية لتحليالت التسويق».  «إضافًة إىل ذلك؛ لدينا برامج يف 

ة مرات يف السنوات الثالث املقبلة». مسارها لتوسيع نطاق هذا التأثري ِعدَّ

وعىل ســبيل املثال: مُيِكن للموظفني اآلن مشاهدة جدول زمني لتفاعالت العميل عرب 

اإلنرتنت وبدون اتصال مع Dell، مبا يف ذلك عمليات الرشاء، وصفحات Dell الخاصة مبوقع 

الويب التي زارها العميل، وامللفات التي قاموا بتنزيلها.  وإضافًة إىل ذلك؛ يتلقى املوظفون 

اقرتاحاٍت لقواعــد البيانات؛ ملعرفة وقت وكيفية االتصال بأحد العمالء؛ إضافًة إىل عناوين 

دة ينبغي عليهم قراءتها ملعرفة املزيد عن التقنيات التي يبحث عنها  URL لصفحات محدَّ

ة؛ حتى نتمكن من  العميل.  يقول Srigiri:  «كان من الرضوري أن نفهم املتطلبات املتغريِّ

الحفــاظ عــىل ذكائنا.  واآلن بعد أن أصبح لدينا هذه الرؤيــة؛ ميكننا برسعة تطوير مناذج 

صة والدعم الذي يتوقعه العمالء». تسويقية أكرث فاعليًة توفر املعلومات املخصَّ

أسئلة للمناقشة:

ي الذي واجهته Dell، والذي أدَّى إىل رحلة تحليالتها؟ 1- ما هو التَحدِّ

2- ما هو الحلُّ الذي قامت رشكة Dell بتطويره وتنفيذه؟  وماذا كانت النتائج؟

3- كرشكة التحليالت نفســها، اســتخدمت Dell عروض خدماتها ألعاملها الخاصة،  

ح ذلك. هل تعتقد أنه من األسهل أو األصعب عىل الرشكة تذوق الدواء الخاص بها؟  وضِّ

Source: Dell: Staying agile and e�ective in the 21st century. Dell Case Study, so�ware.

dell.com/casestudy/dell-staying -agile-and- e�ective-in-the-21st-century881389. 

Used by permission from Dell.

أسئلة للمراجعة على قسم 2-4:

1- عرِّف التنقيب يف البيانات.  واذكر ملاذا يُوَجد العديُد من األسامء والتعريفات املختلفة للتنقيب يف البيانات؟

2- ما هي العوامُل األخريُة التي زادت من شعبية التنقيب يف البيانات؟

3- هل يَُعدُّ التنقيُب يف البيانات تخصصاً جديداً؟  وضح ذلك.

4- اذكر بعض الطرق الرئيسة وخوارزميات التنقيب يف البيانات؟

5- ما هي االختالفات األساسية بني املهامِّ الرئيسة للتنقيب يف البيانات؟



الفصل الرابع

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري٣4٨

4-٣ تطبيقات التنقيب في البيانات:

لقد أصبح التنقيُب يف البيانات أداًة شائعًة يف معالجة العديد من املشكالت والفرص التجارية 

املعقــدة.  وقــد ثبُت أنه ناجٌح للغاية ومفيــٌد يف العديد من املجاالت، وبعضهــا ُمبنيَّ يف األمثلة 

التمثيلية التالية.  والهدف من العديِد من تطبيقات التنقيب يف البيانات التجارية؛ هو حلُّ مشكلة 

ة، أو استكشاف فرصة عمل ناشئة لخلق َميْزة تنافسية ُمستَدامة. ُملحَّ

- إدارة عالقات العمالء:  إدارة عالقات العمالء )CRM( هي امتداُد التسويق التقليدي.  ويتمثل 

الهدف من إدارة عالقات العمالء CRM يف إنشــاء عالقات فردية مع العمالء من خالل تطوير 

الفهــم الدقيــق الحتياجاتهم ورغباتهم.  ومــع قيام الرشكات ببناء عالقات مــع عمالئها مبرور 

الوقت من خالل مجموعٍة متنوعٍة من التفاعالت )مثل: استفسارات املنتج واملبيعات، وطلبات 

الخدمــة، ومكاملــات الضامن، ومراجعات املنتجــات، واتصاالت وســائل التواصل االجتامعي(؛ 

ــامت الدميوغرافية واالجتامعية  فإنهــا تجمع كمياٍت هائلًة من البيانات.  وعند الجمع بني السِّ

واالقتصادية، ميِكن استخدام هذه البيانات الزاخرة باملعلومات من أجل:

1- تحديد املستجيبني/ املستفيدين املحتملني للمنتجات/ الخدمات الجديدة )كتصنيف العمالء(.

2- فهم األسباب الجذرية الستنزاف العمالء؛ لتحسني استبقاء العمالء )أْي: تحليل التغيري(.

3- اكتشــاف ارتباطات متغريِّ الوقت بني املنتجات والخدمات؛ لتحقيق أقىص قدٍر من املبيعات 

والقيمة للعمالء.

4- تحديد العمالء األكرث ربحيًة واحتياجاتهم التفضيلية؛ لتعزيز العالقات وزيادة املبيعات.

- الخدمات املرصفية:  يستطيع التنقيُب يف البيانات أن يساعَد البنوك عىل القيام مبا ييل:

1- أمتتة عملية طلب القرض من خالل التنبؤ الدقيق للمستفيدين األكرث احتامالً للتعرث.

رة واملعامالت املرصفية عرب اإلنرتنت. 2- كشف بطاقات االئتامن املزوَّ

ح أن  3- تحديد ُســبُل تعظيم قيمة العميل عن طريق بَيْع املنتجات والخدمات التي من املرجَّ

يقوموا برشائها.

4- تحسني العائد النقدي؛ من خالل التنبؤ بدقة بالتدفق النقدي عىل الكيانات املرصفية )مثل: 

أجهزة الرصاف اآليل، الفروع املرصفية(.

- الَبْيع بالتجزئة والنقل واإلمداد:  يف صناعة البيع بالتجزئة؛ ميكن استخدام التنقيب يف البيانات يف:

دة لتحديد مستويات املخزون الصحيح. 1- التنبؤ بحجم مبيعات دقيقة يف مواقع البيع بالتجزئة املَحدَّ



التحليالت التنبؤية (1): عملية، وطرق، وخوارزميات التنقيب يف البيانات

٣4٩ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

2- تحديد عالقات املبيعات بني املنتجات املختلفة )مع تحليل ســلة السوق(؛ من أجل تحسني 
تخطيط املتجر وتحسني ترويج املبيعات.

3- مستويات االستهالك املتوقعة من أنواع مختلفة من املنتجات )عىل أساس الظروف املوسمية 
والبيئية( لتحسني النقل واإلمداد، وبالتايل زيادة املبيعات.

4- اكتشــاف أمناط مثرية لالهتامم يف حركة املنتجات )خاصًة بالنســبة للمنتجات التي لها فرتة 
صالحية محدودة؛ ألنها ُعرْضة النقضاء الصالحية وقابلية االســتخدام والتلوث( يف سلســلِة 

.)RFID( التوريد من خالل تحليل بيانات التعرُّف عىل الرتددات الالسلكية والحسية

- التصنيع واإلنتاج:  مُيِكن للمصنِّعني استخداُم التنقيب يف البيانات لكلٍّ من:

ى  1- التنبؤ بفشــل اآلالت قبل حدوثها؛ من خالل اســتخدام البيانات الحســية )متكني ما يُسمَّ
الصيانة املستندة إىل الرشوط(.

2- تحديد الشذوذ والقواسم املشرتكة يف نظم اإلنتاج؛ لتحسني القدرة التصنيعية.

3- اكتشاف أمناط جديدة؛ لتحديد وتحسني جودة املنتج.

مرسة وتداول األوراق املالية:  يَستخدم الوسطاُء والتجاُر التنقيب يف البيانات؛ من أجل: - السَّ

ندات. 1- التنبؤ بوقت ومقدار تغريُّ أسعار السَّ

2- التنبؤ بِنطاق واتجاه تقلُّبات األسهم.

3- تقييم تأثري قضايا وأحداث ُمعيَّنة عىل حركات السوق ككل.

4- تحديد وَمْنع األنشطة االحتيالية يف تداول األوراق املالية.

- التأمني:  تَستخِدم صناعة التأمني تقنيات التنقيب يف البيانات؛ من أجل:

1- توقُّع مبالغ املطالبة الخاصة بتكاليف املِلكية والتغطية الطبية؛ لتحسني خطط األعامل.

2- تحديد خطط األسعار املُثىل عىل أساس تحليل املطالبات وبيانات العمالء.

3- التنبؤ بالعمالء األكرث احتاماًل لرشاء سياسات جديدة ذات ِسامت خاصة.

4- تحديد وَمْنع مدفوعات املطالبة غري الصحيحة واألنشطة االحتيالية.

- أجهزة الحاسب والربمجيات:  مُيِكن استخداُم التنقيب يف البيانات يف:

1- توقع حاالت فشل ُمحرِّك األقراص قبل حدوثها فعليًّا.

2- تحديد وتصفية محتوى الويب غري املرغوب فيه ورسائل الربيد اإللكرتوين.

3- اكتشاف وَمْنع ثغرات أمن شبكات الحاسب.
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4- تحديد منتجات الربمجيات غري اآلمنة.

- الحكومة والدفاع:  يحتوي التنقيُب يف البيانات أيًضا عىل عدٍد من التطبيقات العسكرية.  حيث 
ميكن استخدامه يف:

ات العسكرية. 1- توقع تكاليف نقل األفراد واملعدَّ

2- التنبؤ بحركات الَخْصم، وبالتايل تطوير إسرتاتيجيات أكرث نجاًحا لالرتباطات العسكرية.

3- التنبؤ باستهالك املوارد؛ لتحسني التخطيط وامليزانية.

4- تحديد فئات من التجارب واإلســرتاتيجيات والدروس املســتفادة من العمليات العســكرية 
لتبادل املعرفة بشكٍل أفضل يف جميع أنحاء املنظمة.

- صناعــة الســفر (رشكات الطريان، الفنادق/ املنتجعات، رشكات تأجري الســيارات):  يُســتَخَدم 
التنقيب يف البيانات يف العديِد من مجاالت صناعة السفر؛ إذ يتمُّ استخدامها بنجاح يف:

1- التنبــؤ مببيعــات الخدمــات املختلفــة )أنــواع املقاعــد يف الطائــرات، أنــواع الغــرف يف 
الفنادق/ املنتجعات، أنواع السيارات يف رشكات تأجري السيارات(؛ من أجل تسعري الخدمات 
عىل النحو األمثل لزيادة اإليرادات إىل أقىص َحدٍّ كدالة للمعامالت املتغرية مع الوقت )يُشار 

إليها عادًة باسم إدارة العائد(.

2- توقُّع الطلب يف مواقع مختلفة؛ من أجل تخصيص موارد تنظيمية محدودة بشكٍل أفضل.

3- تحديد العمالء األكرث ربحيًة وتزويدهم بالخدمات الشخصية؛ للحفاظ عىل أعاملهم املتكررة.

4- االحتفــاظ باملوظفــني القيِّمني من خالل تحديد األســباب الجذرية التي تــؤدي إىل تناقص 
العمالء والترصُّف بناًء عىل ذلك.

- الرعاية الصحية:  يحتوي التنقيُب يف البيانات عىل عدٍد من تطبيقات الرعاية الصحية؛ إذ ميكن 
استخدامه يف:

1- تحديد األشخاص الذين ليس لديهم تأمنٌي صحي والعوامل الكامنة وراء هذه الظاهرة غري املرغوبة.

2- تحديد عالقات التكلفة/ الفائدة الجديدة بني املعالجات املختلفة لتطوير إسرتاتيجيات أكرث فعالية.

3- توقُّع مستوى ووقت الطلب يف مواقع الخدمة املختلفة؛ لتخصيص املوارد التنظيمية عىل النحو األمثل.

4- فهم األسباب الكامنة وراء تناقص العمالء واملوظفني.

- الدواء:  يجب النظُر إىل استخدام التنقيب يف البيانات يف الطب باعتباره مكماًل قياًم للبحوث الطبية 

التقليدية، والتي هي أساًسا رسيرية وبيولوجية يف الطبيعة؛ إذ ميكن لتحليالت التنقيب يف البيانات:
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1- تحديد أمناط جديدة لتحسني قابلية بقاء املرىض املصابني بالرسطان.

2- التنبؤ مبعدالت نجاح مرىض زرع األعضاء لتطوير سياسات مطابقة أفضل لألعضاء.

3- تحديد وظائف الجينات املختلفة يف الكروموسوم البرشي )املعروف باسم علم الجينات(.

4- اكتشــاف العالقات بني األعراض واألمراض )وكذلك األمراض والعالجات الناجحة( ملســاعدة 

املهنيني الطبيني يف اتخاذ قرارات مستنرية وصحيحة يف الوقت املناسب.

- صناعة أو مجال التسلية والرتفيه:  تَستخِدم صناعة الرتفيه بنجاح عملية التنقيب يف البيانات يف:

1- تحليل بيانات املشــاهد؛ لتحديد الربامج التي يتمُّ عرضها خالل وقت الذروة، وكيفية زيادة 

العائد من خالل معرفة مكان إدراج اإلعالنات.

2- توقع النجاح املايل لألفالم قبل أن يتمَّ إنتاجها؛ التخاذ قرارات استثامرية وتحسني العائدات.

3- التنبــؤ بالطلب يف أماكن مختلفة وأوقات مختلفة؛ من أجل تحديد مواعيد أفضل لألحداث 

الرتفيهية وتخصيص املوارد عىل النحو األمثل.

4- َوْضع سياسات تسعري مثالية لزيادة اإليرادات.

- األمــن الداخــيل، وتنفيذ القانون:  يحتــوي التنقيب يف البيانات عىل عدٍد مــن تطبيقات أمن 

األرايض وتطبيق القانون.  وغالبًا ما يتم استخدام التنقيب يف البيانات يف:

1- تحديد أمناط السلوكيات اإلرهابية، )وللحصول عىل مثاٍل عىل استخدام التنقيب يف البيانات 

لتتبُّع متويل أنشطة اإلرهابيني، انظر: الحالة العملية 3-4(.

امت األخرى ذات  2- اكتشاف أمناط الجرمية )مثل: املواقع، والتوقيت، والسلوك اإلجرامي، والسِّ

لة(؛ للمساعدة يف َحلِّ القضايا الجنائية يف الوقت املناسب. الصِّ

3- التنبؤ بالهجامت البيولوجية والكيميائية املحتملة عىل البنية التحتية الحيوية لألمة والقضاء 

ية ذات األغراض الخاصة. عليها عن طريق تحليل البيانات الِحسِّ

ى  4- تحديد وإيقاف الهجامت الضارة عىل الهياكل األساسية الحيوية للمعلومات )غالبًا ما تُسمَّ

حرب املعلومات(.

- الرياضــات:  يُســتخَدم التنقيــُب يف البيانات لتحســني أداء ِفرق الرابطة الوطنية لكرة الســلة 

)NBA( يف الواليــات املتحدة؛ إذ تســتخدم ِفرق البيســبول الرئيســية يف الــدوري التحليالت 

التنبؤيــة والتنقيــب يف البيانــات؛ لالســتفادة عــىل النحــو األمثل مــن مواردهــا املحدودة 

ملوســم الفــوز )انظــر: مقالــة Moneyball يف الفصــل األول(.  ويف الواقع؛ فــإن معظم - إن 
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مل يكن كل - الرياضات املحرتفة يف الوقت الحارض توظف خرباء البيانات كام تستخدم التنقيب 

يف البيانــات لزيادة فرصهم يف الفــوز.  وال تقترص تطبيقات التنقيب يف البيانات عىل الرياضات 

االحرتافيــة.  ففي مقالة عام 2012م؛ قام كلٌّ من Delen وCogdell و )Kasap )2012 بتطوير 

منــاذج التنقيب يف البيانات للتنبؤ بنتائج الرابطة الرياضية الجامعية الوطنية )NCAA( ونتائج 

لعبة الكرة باستخدام مجموعة واسعة من املتغريات حول إحصائيات األلعاب السابقة للفريقني 

املتعارضــني )مزيــٌد من التفاصيل حول هذا يتمُّ توفري دراســة الحالة يف الفصــل الثاين(.  وقد 

ــلة  اســتخدم )Wright )2012 مجموعــًة متنوعًة مــن املتنبئني لفحص دوري بطولة كرة السَّ

.)a.k.a. March Madness( للرجال يف الرابطة الوطنية ألمريكا الشاملية

حالة عملية 4-٣

التحليل التنبؤي والتنقيب يف البيانات يساعُد يف وقف متويل اإلرهاب

أكَّــد الهجوُم اإلرهايب عىل مركز التجارة العاملي يف 11 ســبتمرب 2001م، عىل أهمية 

الذكاء املفتوح املصدر.  وقد أعلن قانون الوطنية األمريكية وإنشاء وزارة األمن الداخيل 

األمريكية عن احتامليٍة لتطبيق تقنية املعلومات وتقنيات التنقيب يف البيانات؛ للكشف 

عن غســيل األموال واألشــكال األخرى لتمويل اإلرهاب.  وتركِّــز وكاالت إنفاذ القانون 

عىل أنشــطة غسل األموال عن طريق املعامالت العادية من خالل املصارف وغريها من 

منظامت الخدمات املالية.  وتركِّز وكاالت إنفاذ القانون اآلن عىل تسعري التجارة الدولية 

كأداة لتمويل اإلرهاب.  وقد استخدم تجار غسيل األموال التجارة الدولية؛ لنقل األموال 

بصمــت خارج البالد دون جــذب انتباه الحكومة.  يتمُّ تحقيق هذا التحويل عن طريق 

املبالغــة يف تقدير الواردات وانخفاض قيمة الصادرات.  فمثاًل ميكن للمســتورد املحيل 

ر األجنبي أن يشــكال رشاكًة ويتجاوزا قيمة الواردات، وبالتايل تحويل األموال من  واملَُصدِّ

البلد األم؛ مام يــؤدي إىل جرائم تتعلق باالحتيال الجمر�، والتهرُّب من رضيبة الدخل، 

ر األجنبي عضًوا يف منظمة إرهابية. وغسيل األموال.  وميكن أن يكون املُصدِّ

وتركِّز تقنيات التنقيب يف البيانات عىل تحليل البيانات املتعلِّقة مبعامالت االســترياد 

والتصديــر من وزارة التجارة األمريكية والكيانات املرتبطة بالتجارة.  ويتم تتبُّع أســعار 

الواردات التي تتجاوز الَحدَّ األقىص ألســعار الواردات ربع الســنوية، وأســعار التصدير 

التــي تقل عــن الَحدِّ األد� من أســعار التصدير ربع الســنوية.  وينصــبُّ الرتكيز عىل 

أســعار التحويل غري الطبيعية بني الجلسات التي قد تؤدي إىل تحويل الدخل والرضائب 
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الخاضعة للرضيبة من الواليات املتحدة.  وقد يكون االنحراف املرصود يف األسعار ناتًجا 

عن تجنُّب/ تهرُّب رضيبة دخل، أو غسيل أموال أو متويل إرهاب.  وقد يرجع االنحراف 

السعري املرصود أيًضا إىل خطأ يف قاعدة بيانات التجارة األمريكية.

ال للبيانات، وهو  وجديٌر بالذِّكر أنَّ التنقيب يف البيانات ســوف يؤدي إىل تقييٍم فعَّ

ما سيســاعد بدوره يف مكافحة اإلرهاب.  كام ميكن أن يُســِهَم تطبيق تقنية املعلومات 

وتقنيات التنقيب يف البيانات يف املعامالت املالية يف تحسني املعلومات االستخبارية.

أسئلة للمناقشة:

1- كيف مُيِكن استخداُم التنقيب يف البيانات ملكافحة اإلرهاب؟  اذكر ما مُيِكن القياُم 

نته هذه الحالة العملية. به أيًضا غري ما تضمَّ

2- هــل تعتقد أن التنقيب يف البيانــات، رغم أنه رضوريٌّ ملحاربة الخاليا اإلرهابية، 

د أيًضا حقوق األفراد يف الخصوصية؟ يُهدِّ

Sources: Zdanowic, J. S. )2004, May(. Detecting money laundering and terrorist 

�nancing via data mining. Communications of the ACM, 47)5(, 53; Bolton, R. J. 

)2002, January(. Statistical fraud detection: A review. Statistical Science, 17)3(, 235.

أسئلة للمراجعة على القسم 4-٣:

1- ما هي مجاالت التطبيق الرئيسة للتنقيب يف البيانات؟

دة للتنقيب يف البيانات، واذكر خمسة تصنيفات مشرتكة  د عىل األقل خمسة تطبيقات ُمحدَّ 2- َحدِّ

لهذه التطبيقات.

3- ما هو برأيك مجاُل التطبيق األبرز للتنقيب يف البيانات؟  وملاذا؟

4- هــل مُيِكنــك التفكرُي يف مجاالت تطبيق أخــرى للتنقيب يف البيانات مل تتم مناقشــتها يف هذا 

ح. القسم؟  وضِّ

4-4 عملية التنقيب في البيانات:

عادًة ما يتمُّ اتباع طريقٍة شائعة للقيام مبشاريع التنقيب يف البيانات بشكٍل منهجي.  واستناًدا 

إىل أفضل املامرسات؛ قام الباحثون واملامرسون يف مجال التنقيب يف البيانات باقرتاح ِعدة عمليات 

)َســرْي عمل، أو مقاربات بســيطة خطوة بخطوة(؛ لزيادة فرص النجاح يف تنفيذ مشاريع التنقيب 
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يف البيانات.  وقد أدَّت هذه الجهود إىل العديد من العمليات القياســية، ويف هذا القســم سنذكر 

َوْصف بعضها )عدٌد قليٌل من أكرث هذه العمليات شيوًعا(.

دة، التي مُيِكن اعتبارها األكرث شــيوًعا، وهي عمليٌة  وقد تمَّ اقرتاُح إحدى هذه العمليات املوحَّ

قياســيٌة عرب صناعة التنقيب يف البيانات )CRISP-DM( يف منتصف التسعينيات من ِقبل االتحاد 

CRISP-DM,( لة املِلكية للتنقيــب يف البيانات األورويب للــرشكات للعمــل كمنهجية غري مســجَّ

ح الشــكل 4-3 هذه العملية املقرتحة، وهي سلســلة من ست خطوات تبدأ بَفْهٍم  2013(.  ويوضِّ

جيــٍد لألعامل والحاجة إىل مرشوع التنقيب يف البيانات )أْي: مجال التطبيق(، وتنتهي بنرش الحل 

دة الحتياجات العمل.  وعىل الرغم من أن هذه الخطوات متسلســلٌة  الذي يلبِّي املتطلبات املَحدَّ

يف الطبيعــة، غــري أنه عادًة ما يكون هناك قدٌر كبرٌي من الرتاجع.  ونظرًا ألن التجربة والخربة؛ هي 

التي تُحرِّك التنقيب يف البيانات، وفًقا لحالة املشــكلة واملعرفة/ خربة املحلل؛ فإنه من املمكن أن 

تها متكرِّرة للغاية )عىل ســبيل املثال:  يجب عىل املرء أن يتوقع أن يتنقل من  تكون العملية برُمَّ

خالل الخطوات عدة مرات( وتستغرق وقتاً طويالً.  ونظرًا؛ ألن الخطوات الالحقة مبنيٌة عىل نتائج 

االختبارات السابقة؛ فإنه يجُب عىل املرء أن يُوِيل اهتامًما إضافيًّا للخطوات السابقة؛ من أجل عدم 

َوْضع الدراسة بالكامل عىل مسار غري صحيح منذ البداية.

شكل 4-٣: عملية CRISP-DM ذات الست خطوات للتنقيب يف البيانات
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 الخطوة 1- فهم األعمال:

إن العنــَرص الرئيس يف أيِّ دراســة للتنقيــب يف البيانات؛ هو معرفة ماهية الدراســة.  وتبدأ 

اإلجابة عن هذا السؤال بَفْهم شامل للحاجة اإلدارية للمعرفة الجديدة ومواصفات رصيحة لهدف 

دة مثل:  «ما  العمل فيام يتعلق بالدراســة التي ســيتمُّ إجراؤها.  فنحن بحاجٍة إىل أهداف ُمحدَّ

هي الخصائص املشــرتكة لألفراد الذين فقدناهم ملنافســتنا يف اآلونة األخرية؟» أو «ما هي املالمُح 

النموذجية ألعواننا، وكم القيمة التي يوفرها كلٌّ منهم لنا؟».  ثم يتمُّ تطويُر خطة مرشوع إليجاد 

د األشــخاص املســؤولني عن جمع البيانات، وتحليل البيانات، واإلبالغ  مثل هذه املعرفة التي تَحدِّ

عن النتائج.  ويف هذه املرحلة املبكرة؛ يجب أيًضا إنشــاء ميزانية لدعم الدراســة، عىل األقل عند 

مستوى عاٍل مع أرقام تقريبية.

الخطوة 2- فهم البيانات:

دة تحديًدا جيًدا.  وتتطلَّب  ي ملهمة عمل ُمحدَّ صة للتَصدِّ إنَّ دراسة التنقيب يف البيانات ُمخصَّ

مهامُّ العمل املختلفة مجموعاٍت مختلفًة من البيانات.  وبعد فهم األعامل؛ فإن النشــاط الرئيس 

لة من العديد من قواعد البيانات  لعملية التنقيب يف البيانات يتمثل يف تحديد البيانات ذات الصِّ

املتاحة.  ويجُب النظر يف بعض النقاط األساسية يف مرحلة تحديد البيانات واختيارها.  ويجُب أواًل 

وقبــل كلِّ يشء، أن يكون املحلُل واضحاً وموجزًا   حــول َوْصف مهمة التنقيب يف البيانات؛ بحيث 

مُيِكن تحديُد البيانات األكرث ِصلًة.  فعىل ســبيل املثال:  قد يسعى مرشوُع استخراج بيانات تجارة 

قات اإلناث الاليت يقمن برشاء املالبس املوسمية عىل  التجزئة إىل تحديد سلوكيات اإلنفاق للمتسوِّ

امت االجتامعية واالقتصادية.  عالوًة  أساس الرتكيبة الســكانية، ومعامالت بطاقات االئتامن، والسِّ

عــىل ذلــك؛ يجُب عىل املحلِّل بناُء فهٍم واٍع ملصادر البيانات )مثل:  أين يتمُّ تخزيُن البيانات ذات 

العالقــة؟ ويف أيِّ شــكٍل؟ وما هي عملية َجْمع البيانــات - اآليل مقابل اليدوي - وَمْن هم جامعو 

البيانــات؟  وكــم مرًة يتمُّ تحديث البيانات؟( واملتغريات )مثــل:  ما هي املتغريات األكرث مالءمًة؟  

ات مستقلًة بعضها عن بعض؟  هل تقف  ات مرتادفة أو متشابهة؟  هل املتغريِّ هل هناك أيُّ متغريِّ

كمصدر معلومات كامل دون تداخل أو تعارض معلومات؟(.

ولفهم البيانات بشــكٍل أفضل؛ فإنه غالبًا ما يســتخدم املحلُل مجموعًة متنوعًة من التقنيات 

اإلحصائية والرســومية، مثل: ملخصات إحصائية بســيطة لكلِّ متغري )فمثاًل:  للمتغريات الرقمية 

متوسٌط يُشكِّل كالً من الَحدِّ األد� أو األقىص والوسيط واالنحراف املعياري املقاييس املحسوبة؛ يف 
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حني أنه بالنســبة للمتغريات الفئوية، فإنه يتمُّ حساُب جداول الشكل والرتدد(، وتحليل االرتباط، 
وقطاعات االنتشار، واملدرج اإلحصايئ، ومؤرشات الصندوق.  إن التحديد الدقيق ملصادر البيانات 
واختيارها واملتغريات األكرث مالءمًة مُيِكن أن تسهل عىل خوارزميات التنقيب يف البيانات اكتشاف 

أمناط املعرفة املفيدة برسعة.

ومُيِكــن أن تتنــوَع مصادر البيانات؛ من أجــل انتقاء البيانات.  ومن الناحيــة التقليدية؛ فإن 
مصــادر البيانات لتطبيقات األعامل تشــمل كالً مام يأيت:  البيانــات الدميوغرافية )مثل: الدخل، 
التعليــم، عدد املنازل، والعمر(، والبيانات االجتامعية )مثل: الهوايات، وعضوية النادي، والرتفيه(، 
وبيانات املعامالت )كسجل املبيعات، واالئتامن إنفاق البطاقة، والشيكات املصدرة(، وما إىل ذلك.  
ويف الوقت الحارض؛ فإن مصادر البيانات تستخدم أيًضا مستودعات البيانات الخارجية )املفتوحة 

أو التجارية(، ووسائط اإلعالم االجتامعية، والبيانات املُنشأة آليًّا.

كــام مُيِكن تصنيــف البيانات عىل أنهــا كميٌة ونوعيــٌة؛ إذ يتمُّ قياس الكمية باســتخدام القيم 
الرقمية، أو البيانات الرقمية.  وقد تكون منفصلًة )مثل: األعداد الصحيحة( أو مستمرة )مثل األرقام 
الحقيقيــة(.  وتحتوي البيانات النوعيــة، واملعروفة أيًضا بالبيانات الفئوية، عىل البيانات االســمية 
دة )عىل سبيل املثال:  بيانات النوع االجتامعي،  والرتتيبية.  فالبيانات االسمية لها قيٌم غري مرتبة ُمحدَّ
دة منتهية.  عىل سبيل املثال:  تَُعدُّ  التي لها قيمتان:  ذكوٌر وإناث(.  البيانات الرتتيبية لديها ِقيٌم ُمحدَّ
تقييــامت العمالء االئتامنية بيانات ترتيبية؛ ألن التقييامت ميِكن أن تكون ممتازة وعادلة كام ميكن 

أن تكون سيئًة.  وقد َورََد يف الفصل 2 تصنيٌف بسيٌط للبيانات )أْي: طبيعة البيانات(.

ومُيِكن متثيُل البيانات الكمية بسهولٍة عن طريق نوٍع من توزيع االحتامالت؛ إذ يَِصف توزيُع 
االحتامالت كيف يتمُّ تشــتيت البيانات وتشــكيلها.  فعىل ســبيل املثال:  عادًة ما تكون البيانات 
املوزَّعة متامثلة ويُشــار إليها عادًة عىل أنها منحنى عىل شــكل جرس.  كام مُيِكن تشفرُي البيانات 
لة وفقاً  النوعية إىل أرقام، ثم َوْصفها من خالل توزيعات الرتدد.  ومبجرد اختيار البيانات ذات الصِّ

لهدف األعامل التجارية للتنقيب يف البيانات، يجب متابعة معالجة البيانات.

الخطوة ٣- إعداد البيانات:

إنَّ الغــرض من إعداد البيانات )والذي يُطلَق عليه عادًة اســم املعالجة األوَّلية للبيانات( هو 
دة يف الخطوة الســابقة وإعدادها للتحليل بواسطة طرق التنقيب يف البيانات.   أَْخذ البيانات املَحدَّ
ومقارنــًة بالخطوات األخرى يف CRISP-DM؛ فإن املعالجة املُســبَقة للبيانات تســتهلك معظم 
الوقــت والجهد؛ ويعتقد الكثــريون أنَّ هذه الخطوة متثل ما يقرب مــن 80٪ من إجاميل الوقت 
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الذي يقضيه يف مرشوع التنقيب يف البيانات.  والسبب يف هذا الجهد الهائل الذي يتمُّ إنفاقه عىل 
هذه الخطوة، هو حقيقة أن بيانات العامل الحقيقي غري مكتملة بشــكٍل عام )أْي: تفتقر إىل ِقيم 
عة فقط(، أو صاخبة  ــامت، أو تفتقر إىل ِســامت ُمعيَّنة لالهتامم، أو تحتوي عىل بيانات ُمجمَّ السِّ
)أْي: تحتوي عىل أخطاء أو أخطاء خارجية(، وغري متناســقة )أْي: تحتوي عىل تناقضات يف الرموز 
أو األسامء(.  وقد ورد رشُح طبيعة البيانات واملسائل املتعلِّقة بعمليات املعالجة املُسبَقة لبيانات 

التحليالت بالتفصيل يف الفصل الثاين.

الخطوة 4- بناء النماذج:

ويف هــذه الخطوة يتمُّ اختياُر تقنيات النمذجة املختلفــة وتطبيقها عىل مجموعة بيانات تمَّ 
دة.  وتشتمل خطوة بناء النموذج أيًضا عىل التقييم  إعداُدها بالفعل لتلبية احتياجات العمل املَحدَّ
والتحليل املقارن ملختلف النامذج املبنية.  ونظرًا لعدم وجود طريقة أو خوارزمية أفضل معروف 
عامليًّا ملهمة التنقيب يف البيانات؛ فإنه يجُب عىل املســتخِدم استخداُم مجموعة متنوعة من أنواع 
دة تحديًدا جيًدا  النــامذج القابلــة للتطبيق جنباً إىل جنب مع إســرتاتيجية تقييم وتجربة ُمحــدَّ
لتحديــد الطريقة «األفضل» لغرض معني.  وحتى بالنســبة لطريقــة واحدة أو خوارزمية واحدة؛ 
فإنــه يجُب تحديُد عدٍد من املعلامت للحصول عىل أفضل النتائج.  وقد تحتوي بعُض األســاليب 
دة يف الطريقة التي يتمُّ بها تنســيق البيانات؛ وبالتايل؛ فإن العودة إىل خطوة  عىل متطلبات ُمحدَّ
م الحالة العملية 4-4 دراســًة بحثيًة يتمُّ  إعداد البيانات تكون رضوريًة يف كثري من األحيان.  وتقدِّ

فيها تطوير عدٍد من أنواع النامذج ومقارنتها بعضها ببعض.

وتبًعا الحتياجات العمل؛ فإنه مُيِكن أن تكون مهمة التنقيب يف البيانات للتنبؤ )إما التصنيف 
أو االنحــدار( أو اقــرتان أو نوع تجميع.  كام مُيِكن لكلٍّ من هــذه املهام التنقيب يف البيانات من 
خالل اســتخدام مجموعٍة متنوعٍة من الخوارزميات وأســاليب التنقيب يف البيانات.  وقد تناولنا 
رشَح بعض طرق التنقيب يف البيانات يف جزٍء سابق من هذا الفصل، وسوف نتناول الحًقا يف هذا 
k-meansالفصل َوْصف بعض أكرث الخوارزميات استخداًما، مبا يف ذلك شجرات القرار للتصنيف، و

لتجمع الحلول، وخوارزمية Apriori الستخراج قواعد االرتباط.

الخطوة ٥- االختبار والتقييم:

مة من حيث دقتها وجدارتها؛ إذ تقوم هذه  يف هذه الخطوة؛ يتمُّ تحديُد وتقييُم النامذج املتقدِّ

دة أهداف العمل، وإذا كان األمُر  الخطوة بتقييم الدرجة التي يُلبِّي بها النموذج )أو النامذج( املَحدَّ
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كذلك؛ فإىل أيِّ مدى )أْي: هل هناك حاجٌة إىل تطوير املزيد من النامذج وتقييمها؟(.  وهناك خياٌر 

م يف سيناريوهات العامل الحقيقي يف حالِة ما إذا كانت  آخر، وهو اختباُر النموذج )أو النامذج( املتقدِّ

مة  قيود الوقت وامليزانية تســمح.  وعىل الرغم من أنه مــن املتوقع أن ترتبط نتائج النامذج املتقدِّ

بأهــداف العمل األصلية؛ فإنَّ النتائج األخرى التي ال ترتبــط بالرضورة بأهداف العمل األصلية، قد 

تكشف النقاب عن معلومات إضافية أو تلميحات لالتجاهات املستقبلية التي يتمُّ اكتشافها.

وتَُعــدُّ خطــوة االختبار والتقييم مهمــًة حرجًة وصعبًة؛ إذ يتمُّ إضافة أيِّ قيمة بواســطة مهمة 

التنقيب يف البيانات؛ حتى يتمَّ التعرُّف عىل قيمة األعامل التي تمَّ الحصوُل عليها من أمناط املعرفة 

املُكتشــفة والتعرُّف عليها.  فتحديد القيمة التجارية من أمناط املعرفة املُكتشــفة يشــبه إىل َحدٍّ ما 

لعب األلغاز.  وأمناط املعرفة املستخلصة؛ هي أجزاٌء من اللغز والتي يجُب أن يتمَّ تجميعها يف سياق 

د.  ويعتمد نجاح عملية تحديد الهوية عىل التفاعل بني ُمحليل البيانات وُمحلِّيل  غرض العمل املَحدَّ

األعامل وصانعي القرار )مثل مديري األعامل(.  ونظرًا ألن ُمحلِّيل البيانات قد ال يكون لديهم الفهم 

الكامــل ألهداف التنقيــب يف البيانات وما يعنيه لرجال األعــامل، وُمحلِّيل األعامل، كام أن صانعي 

القرار قد ال يكون لديهم املعرفة التقنية لتفسري نتائج الحلول الرياضية املعقدة؛ ولذلك فإن التفاعل 

بينهم أمٌر رضوري.  ولتفســري أمناط املعرفة بشــكٍل صحيح؛ غالبًا ما يكون من الرضوري اســتخدام 

مجموعــٍة متنوعٍة من تقنيات الجدولة والتصور )عىل ســبيل املثال:  الجــداول املحورية، الجدولة 

املتقاطعة للنتائج، املخططات الدائرية، املدرج التكراري، مخططات األرض، نقاط التشتت(.

الخطوة 6- النَّشر:

إن تطويَر وتقييَم النامذج ليس نهاية مرشوع التنقيب يف البيانات.  وحتى إن كان الغرض من هذا 

النموذج هو الحصول عىل استكشاٍف بسيط للبيانات؛ فإن املعرفة املُكتََسبة من مثل هذا االستكشاف 

ستحتاج إىل تنظيم وتقدميها بطريقٍة تجعل املستخِدم النهايئ قادًرا عىل فهمها واالستفادة منها.  وبناًء 

عىل املتطلبات؛ فإن مرحلة النرش قد تكون بســيطًة مثل إنشــاء تقرير أو معقدة، مثل تنفيذ عملية 

التنقيــب يف البيانات القابلة للتكرار عرب املؤسســة.  ويف العديِد مــن الحاالت؛ يكون العميُل، وليس 

ذ خطوات النرش.  ومع ذلك فحتى إذا مل يقم املُحلِّل بتنفيذ جهد النرش؛  ُمحلِّل البيانات، هو الذي يُنفِّ

فمن املهمِّ أن يفهم العميُل يف البداية ما هي اإلجراءات التي يتَعنيَّ القيام بها الستخدام النامذج التي 

ن خطوة النرش أيًضا أنشــطة الصيانة للنامذج التي تمَّ نرشها.  نظرًا  تم إنشــاؤها فعليًّا.  وقد تتضمَّ

ألن كلَّ يشٍء يتعلق باألعامل يتغري باســتمرار؛ فإن البيانات التي تعكُس أنشــطة األعامل تتغري أيًضا.  

نة بها( املبنية عىل البيانات القدمية عتيقًة أو غري  ومبــرور الوقت؛ قد تصبح النامذج )واألمناط املضمَّ
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ذات ِصلــة أو مضللــة.  ولذلك فمن املهــمِّ مراقبة النامذج وصيانتهــا إذا أصبحت نتائج التنقيب يف 

البيانات جزًءا من األعامل اليومية وبيئتها.  ويساعد اإلعداُد الدقيق إلسرتاتيجية الصيانة عىل تجنُّب 

فــرتات طويلة غري رضورية من االســتخدام غري الصحيح لنتائج التنقيــب يف البيانات.  وملراقبة نرش 

لة حول عملية املراقبة، والتي قد  نتيجــة )نتائج( التنقيب يف البيانات، يحتاج املرشوع إىل خطة ُمفصَّ

ال تكون مهمًة بسيطًة بالنسبة لنامذج التنقيب يف البيانات املعقدة.

حالة عملية 4-4

يساعد التنقيب يف البيانات يف أبحاث الرسطان

وفقاً لجمعية الرسطان األمريكية؛ فإن نصف الرجال وثلث النساء يف الواليات 

املتحــدة األمريكيــة ســيصابون بالرسطان خــالل حياتهم؛ ومن املتوقــع أن يتمَّ 

تشخيص 1٫5 مليون حالة رسطان جديدة يف عام 2013م.  ويَُعدُّ الرسطان هو ثاين 

أكرث أســباب الوفاة شــيوًعا يف الواليات املتحدة والعامل، وال يتجاوزه سوى أمراض 

القلــب واألوعيــة الدموية فقط.  ومــن املتوقع يف هذا العــام أن ميوت أكرث من 

500٫000 أمرييك بســبب الرسطان - وهذا يعني أكرث من 1300 شخص يف اليوم - 

وهو ما ميثل حالة وفاة واحدة من كلِّ أربع حاالت.

والرسطان هو مجموعٌة من األمراض يتمُّ متثيلها بشــكٍل عام عن طريق النمو 

غــري املنضبط وانتشــار الخاليا غري الطبيعية.  وإذا مل يتــم التحكُّم يف النمو و/ أو 

االنتشار؛ فقد يؤدي ذلك إىل الوفاة.  عىل الرغم من عدم معرفة األسباب الدقيقة، 

ومن املُعتقد أن الرسطان ناتٌج عن عوامل خارجية )مثل: التبغ، والكائنات املعدية، 

والكيميائية، واإلشعاعية( والعوامل الداخلية )مثل: الطفرات الوراثية، والهرمونات 

والظــروف املناعية والطفرات التي تحدث بســبب التمثيل الغذايئ(.  وقد تعمل 

ــببية مًعا أو يف تسلسٍل لبَْدء أو تعزيز الترسطن.  ويتم التعامل  هذه العوامل السَّ

مع الرسطان بالجراحة، واإلشعاع، والعالج الكيميايئ، والعالج بالهرمونات، والعالج 

ه.  وتختلف إحصاءات البقاء عىل قيد الحياة بشكٍل كبريٍ  البيولوجي، والعالج املوجَّ

حسب نوع الرسطان ومرحلة التشخيص.

ل البقاء عىل قيد الحياة ملدة 5 ســنوات لجميــع الرسطانات آخٌذ يف  إنَّ معــدَّ

ــن، كــام أن معدل وفيات الرسطــان قد انخفــض إىل 20٪ يف عام 2013م،  التحسُّ



الفصل الرابع

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري٣60

وهو مــا أدَّى إىل تجنُّــب حــوايل 1٫2 مليــون حالة وفــاة بســبب الرسطان منذ 

عام 1991م.  ويعني هذا أن أكرث من 400 شــخص يتمُّ إنقاذهم يوميًّا!  ويعكس 

م يف  ــن الــذي طرأ عىل عدِد األشــخاص الذين يتــمُّ إنقاذهم مــدى التقدُّ التحسُّ

تشــخيص بعض أنواع الرسطان يف مرحلة مبكرة والتحســينات يف العالج.  غري أننا 

ما زِلنا بحاجة إىل مزيٍد من التحسينات ملنع وعالج الرسطان.

وعــىل الرَّغم من أن أبحاث الرسطان كانــت ذات طابعٍ رسيريٍّ وبيولوجي يف 

اًل شائًعا يف  العادة؛ فإن الدراســات التحليلية املســتندة إىل البيانات أصبحت ُمكمِّ

السنوات األخرية.  وقد تمَّ تحديُد اتجاهات البحوث الجديدة يف املجاالت الطبية؛ 

إذ تــمَّ تطبيق األبحــاث التي تعتمُد عىل البيانات والتحليــالت بنجاح، وذلك من 

أجل تعزيز الدراســات الرسيريــة والبيولوجية.  وقد متكَّــن الباحثون من تحديد 

أمناط جديدة باستخدام أنواع مختلفة من البيانات، مبا يف ذلك البيانات التجريبية 

الجزيئيــة، والرسيريــة، واملرتكــزة عىل األدبيــات )الكتابات التــي كُتبت يف هذا 

يرية، إىل جانب أدوات وتقنيات التنقيب يف  املوضــوع(، ومعلومات التجارب الرسَّ

البيانات املناسبة، وقد متكَّن الباحثون من تحديد أمناط جديدة؛ مام ميهِّد الطريق 

نحو مجتمعٍ خاٍل من الرسطان.

ويف إحدى الدراســات استخدم )Delen )2009 ثالث تقنيات شائعة للتنقيب 

يف البيانات؛ وهي:  )أشجار القرار، والشبكات العصبية االصطناعية، وآلة املتجهات 

الداعمة( بالتزامن مع االنحدار اللوجستي )املنطقي( لتطوير مناذج التنبؤ للقدرة 

َنت مجموعة البيانات حوايل  عىل البقاء مع وجود رسطان الربوســتاتا.  وقــد تضمَّ

120٫000 سجل و77 متغريًا.  كام تمَّ استخدام منهجية التحقق املتقاطع س - جزء 

)K-fold( يف بنــاء النامذج والتقييــم واملقارنة.  وقد أوضحــت النتائُج أن مناذج 

املتجهــات الداعمة؛ هــي األكرث دقة )مع دقة ضبط تبلــغ 92٫85٪( لهذا املجال، 

تليها الشبكات العصبية االصطناعية وأشجار القرار.  وعالوًة عىل ذلك؛ وباستخدام 

طريقة تقييٍم تعتمد عىل الحساســية - التحليلية، كشفت الدراسة أيًضا عن أمناط 

جديدة تتعلق بالعوامل التي تُنِذر بوجود رسطان الربوستاتا.

 ،Kadam )2005( و ،Walkerو ،Delen ويف دراسٍة ذات ِصلة استخدم فيها كلٌّ من

اثنــني من خوارزميات اســتخراج البيانات، وهي: )الشــبكات العصبية االصطناعية، 
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وأشجار القرار( واالنحدار اللوجســتي )املنطقي( لتطوير مناذج التنبؤ لبقاء رسطان 

الثدي باستخدام مجموعٍة كبرية من البيانات )أكرث من 200٫000 حالة(.  وباستخدام 

منهجية التحقق املتقاطع املكوَّنة من 10 أجزاء لقياس التقدير غري املتحيِّز لنامذج 

 )C5 التنبؤ ألغراض مقارنة األداء - أشارت النتائُج إىل أن شجرة القرارات )خوارزمية

كانت أفضل طريقة تنبؤ، مع دقة 93٫6٪ عىل العينة املخالفة )والتي كانت أفضل 

طريقــة تنبؤ ُذكِــرت يف األدبيات(، تليها الشــبكات العصبيــة الصناعية، مع دقة 

91٫2٪، واالنحدار اللوجســتي )منطقي(، مع دقة 89٫2٪.  وقد كشــف املزيُد من 

التحليــل لنامذج التنبؤ عن أهمية تنبؤات العوامل، والتي ميكن اســتخدامها بعد 

ذلك كأساس ملزيٍد من الدراسات البحثية الرسيرية والبيولوجية.

Zadeh )2015(و ،Delenو ،Zolbanin ويف الدراســة األخرية؛ قــام كلٌّ مــن

بدراسة تأثري االعتالل املشرتك يف البقاء عىل قَيْد الحياة للرسطان.  وعىل الرغم من 

أن األبحاث الســابقة أظهرت أن التوصيات التشــخيصية والعالجية ميِكن أن تتغري 

بناًء عىل ِشدة األمراض املصاحبة، غري أن األمراض املزمنة ال تزال قيد البحث مبعزل 

بعضهــا عن بعض يف معظم الحاالت.  ولتوضيــِح أهمية األمراض املزمنة املتزامنة 

يف أثناء العالج؛ فقد اســتخدمت دراستهم املراقبة، وعلم األوبئة، والنتائج النهائية 

)SEER( إلنشــاء مجموعتني مــن البيانات املَرضية:  إحداهــام لرسطانات الثدي 

واألعضاء التناســلية لإلناث، واألخرى لرسطانات الربوســتاتا والرسطانات البولية.  

ثــم يتمُّ تطبيق العديد من تقنيات تعلُّم اآللة الشــائعة عىل مجموعات البيانات 

الناتجــة لبناء مناذج تنبؤية )انظر: شــكل 4-4(.  وقد أظهــرت مقارنة النتائج أن 

ن  الحصول عىل مزيٍد من املعلومات حول الحاالت املرضية للمرىض ميكن أن يحسِّ

من القدرة التنموية لدى النامذج، والتي بدورها ميِكن أن تســاعد املامرســني عىل 

اتخــاذ قــرارات أفضل يف التشــخيص والعالج.  ولذلك؛ فقد اقرتحت الدراســة أن 

التحديد السليم وتسجيل واستخدام حالة االعتالل املشرتك للمرىض ميِكن أن يقلل 

يات االقتصادية املتعلقة بالرعاية الصحية. تكاليف العالج ويخفف من التَحدِّ
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وتُظِهر هذه األمثلة )ِضمن العديِد من الدراسات األخرى يف األدبيات الطبية( أنه 

مة لتطوير مناذج متتلك درجًة عاليًة  مُيِكن اســتخدام تقنيات دقيقة للبيانات املتقدِّ

من القدرة التنبؤية والتفســريية.  وعىل الرغم من أن أساليب التنقيب يف البيانات 

قادرٌة عىل اســتخراج األمناط والعالقات املخبَّأة يف أعــامق قواعد البيانات الطبية 

دة، دون التعاون والتغذية املرتدة من الخرباء الطبيني؛ فإن نتائجها  الكبــرية واملعقَّ

ليســت مفيدًة بشكٍل كبري؛ إذ يجُب تقييم األمناط املوجودة عرب أساليب التنقيب 

صني يف املجال الطبي الذين لديهم ســنوات من الخربة  يف البيانات من ِقبل املتخصِّ

يف مجال املشكلة؛ لتحديد ما إذا كانت منطقيًة وقابلًة للتطبيق ومبتكرًة مبا يكفي 
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لتربير اتجاهات بحثية جديدة.  وباختصار؛ فإنه ال يُقَصد من التنقيب يف البيانات 

ر  أن تحــلَّ محلَّ املهنيني والباحثني املتوســطني؛ بل تجمع جهودهــم التي ال تُقدَّ

بثمن لتوفري اتجاهات بحثية جديدة مدفوعة بالبيانات وإلنقاذ املزيد من األرواح 

البرشية يف نهاية املطاف.

أسئلة للمناقشة:

1- كيف مُيِكن اســتخداُم التنقيب يف البيانات لعالج األمراض يف نهاية املطاف 

مثل الرسطان؟

يــات الكربى التي يواجهها العاملون يف  2- مــا هي يف اعتقادك الوعود والتَحدِّ

مجال التنقيب يف البيانات للمساهمة يف الجهود البحثية الطبية والبيولوجية؟

Sources: Zolbanin, H. M., Delen, D., & Zadeh, A. H. )2015(. Predicting overall 

survivability in comorbidity of cancers: A data mining approach. Decision Support 

Systems, 74, 150161-; Delen, D. )2009(. Analysis of cancer data: A data mining 

approach. Expert Systems, 26)1(, 100112-; �ongkam, J., Xu, G., Zhang, Y., & Huang, 

F. )2009(. Toward breast cancer survivability prediction models through improving 

training space. Expert Systems with Applications, 36)10(, 1220012209-; Delen, D., 

Walker, G., & Kadam, A. )2005(. Predicting breast cancer survivability: A comparison 

of three data mining methods. Arti�cial Intelligence in Medicine, 34)2(, 113127-.

دة للتنقيب في البيانات: عمليات ومنهجيات أخرى ُموحَّ

وليك يتمَّ تطبيقها بنجاح؛ فإنه يجُب النظر إىل دراسة التنقيب يف البيانات عىل أنها عملية تتبع 

منهجيــة واحدة بداًل من مجموعة من أدوات وتقنيات الربامج اآللية.  فإضافًة إىل CRISP-DM؛ 

ى )SEMMA )2009؛ إذ  هناك منهجيٌة أخرى معروفة تمَّ تطويرها من ِقبل معهد SAS، وتُســمَّ

يشرُي اختصار SEMMA إىل «العينة، واالستكشاف، والتعديل، والطراز، والتقييم».

وبــدًءا من عيِّنة مــن البيانات تمَّ متثيلها إحصائيًّا؛ فإنَّ SEMMA يجعُل من الســهل تطبيق 

ات التنبؤية، وتهيئة  األســاليب االستكشــافية اإلحصائية والتصوير، وتحديد وتحويل أهمِّ املتغــريِّ

ات للتنبؤ بالنتائج، وتأكيد دقة النموذج.  وهناك متثيٌل ُمصوَّر لـ SEMMA يف الشكل 5-4.   املتغريِّ

ومــن خالل تقييم نتائج كلِّ مرحلة من مراحل عمليــة SEMMA؛ ميكن ملطوِّر النموذج تحديد 

كيفيــة صياغة أســئلة جديدة تثريها النتائج الســابقة.  وبالتايل، العودة إىل مرحلة االستكشــاف 
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من أجل تحســني البيانات بشــكٍل أفضل؛ وذلك كام هو الحال مع CRISP-DM، إذ يتمُّ تشغيُل 

SEMMAو ،CRISP-DM بدورٍة تجريبية متكررة للغاية.  ويتمثل الفرق الرئيس بني SEMMA

لة  يف أن CRISP-DM يتخذ منهًجا أكرث شــموليًة - مبا يف ذلك فهم األعــامل والبيانات ذات الصِّ

- بالقيــاس مبرشوعات التنقيب يف البيانات، يف حني يفرتض SEMMA ضمنيًّا أن أهداف وغايات 

مرشوع التنقيب يف البيانات تكون مًعا جنبًا إىل جنب مع تحديد مصادر البيانات املناسبة وفهمها.

شكل 4-٥: عملية SEMMA للتنقيب يف البيانات

 )KDD( وعادًة ما يَســتخِدم بعض املامرســني مصطلح اكتشــاف املعرفة يف قواعد البيانات

كمــرادٍف للتنقيب يف البيانات.  وقد عرَّف Fayyad وآخرون )1996( اكتشــاف املعرفة يف قواعد 

البيانات بأنها عمليٌة الستخدام أساليب التنقيب يف البيانات؛ للعثور عىل معلومات وأمناط مفيدة 

يف البيانات، عىل عكِس تعدين البيانات، والتي تنطوي عىل استخدام الخوارزميات لتحديد األمناط 

يف البيانات املشــتقة؛ من خالل عملية KDD )انظر: الشــكل 4-6(.  حيث إنَّ KDD هي عمليٌة 

شــاملٌة تشــمل التنقيب يف البيانات، ويتكون اإلدخال إىل عملية KDD من بيانات تنظيمية، كام 

يتيح مســتودع بيانات للمؤسسة تنفيذ KDD بكفاءة؛ ألنه يوفر مصدًرا واحًدا للبيانات التي يتمُّ 

اســتخراجها.  وقد لخَّص )Dunham )2003 عملية KDD عىل أنها تتكوَّن من الخطوات التالية:  

اختيار البيانات، معالجة البيانات، تحويل البيانات، التنقيب يف البيانات، التفسري/ التقييم.
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شكل 4-6: عملية KDD (اكتشاف املعرفة يف قواعد البيانات)

ح الشــكل 4-7 نتائج االستطالع للســؤال، «ما هي املنهجية الرئيسة التي تستخدمها يف  ويوضِّ

التنقيب يف البيانات؟» )تم االستطالع عن طريق kdnuggets.com يف أغسطس 2007(.

Source: Used With Permission From Kdnuggets.com

شكل 4-٧: رتب منهجيات/ عمليات التنقيب يف البيانات
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أسئلة للمراجعة على قسم 4-4:

1- ما هي عمليات التنقيب يف البيانات الرئيسة؟

2- ملاذا تعتقُد أنَّ املراحل األوىل )فهم العمل وفهم البيانات( هي األطول يف مشاريع التنقيب يف البيانات؟

3- اذكر مراحل عملية CRISP-DM، وعرِّفها بإيجاز.

4- ما هي الخطواُت الرئيســة ملعالجة البيانات؟  قم بَوْصف كلِّ خطوة بإيجاز، مع تقديم أمثلٍة 

ذات ِصلة.

5- ما هو الفرق بني CRISP-DM، وSEMMA؟

4-٥ طرق التنقيب في البيانات:

تتوفَّر العديُد من الطرق املتنوعة ألداء دراسات التنقيب يف البيانات، والتي تشمل: التصنيف، 

واالنحدار، والتجميع، والرتابط.  وتَستخِدم معظُم أدوات برامج التنقيب يف البيانات أكرث من تقنيٍة 

م وصًفا ألساليب التنقيب يف البيانات األكرث  )خوارزمية( لكلٍّ من هذه الطرق.  ويف هذا القسم نقدِّ

شيوًعا مع رشح التقنيات التي تقوم بتمثيلها.

التصنيف:

رمبــا تكون طريقة التصنيف للتنقيب يف البيانات؛ هي الطريقة األكرث اســتخداًما ملشــكالت 

العامل الحقيقي.  وبصفتها عضًوا مشــهوًرا يف عائلة تقنيات العامل اآليل؛ فإنَّ التصنيف يتعلم أمناطًا 

ات وامليزات - عىل العنارص أو  امت واملتغريِّ من البيانات الســابقة )مجموعة من املعلومات - السِّ

الكائنات أو األحداث املسامة سابًقا( لوضع حاالت جديدة )مع بطاقات تعريف غري معروفة( يف 

مجموعاتهم أو فصولهم.  فعىل ســبيل املثال: مُيِكن استخدام التصنيف للتنبؤ مبا إذا كان الطقس 

ن مهامُّ التصنيف الشائعة املوافقة  يف يوٍم معني سيكون «مشمًسا» أو «ممطرًا» أو «غامئًا»، وتتضمَّ

عىل االئتامن )أْي: املخاطر االئتامنية الجيدة أو الســيئة(، وموقع املتجر )أْي: هل املوقع جيد، أو 

معتدل، أو ســيئ؟(، والتســويق املُستَهَدف )عىل ســبيل املثال:  العميل املُحتََمل، أو الذي ال أمل 

لكية والالسلكية )مبعنى أنه من املحتمل أن  منه(، وكشف االحتيال )أْي: نعم/ ال(، واالتصاالت السِّ

يتحوَّل إىل رشكة هاتف أخرى، نعم/ ال(.  فإذا كان املتوقع هو تســمية فئة )مثل:  «مشــمس» أو 

ى تصنيفاً؛ يف حني إذا كانت قيمة رقمية )عىل سبيل  «ممطر» أو «غائم»(؛ فإن مشكلة التنبؤ تُسمَّ

ى انحداراً. املثال:  درجة الحرارة، مثل: 68 درجة F(؛ فإن مشكلة التنبؤ تُسمَّ
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وعــىل الرَّغم من أنه مُيِكن اســتخداُم التجميع )وهــي طريقٌة أخرى شــائعٌة للتنقيب يف البيانات(؛ 

ف( لألشــياء؛ فهناك فــرق كبرٌي بني االثنني؛ إذ يتعرَّف التصنيف عىل  لتحديد املجموعات )أو عضوية الصَّ

ات املستقلة( وعضويتها )أْي: متغريِّ املخرجات( من خالل عملية  الوظيفة بني خصائص األشياء )أْي: املتغريِّ

ا  التعلُّم تحت اإلرشاف؛ إذ يتمُّ تقديُم كال النوعني )املدخالت واملخرجات( من املتغريات إىل خوارزمية؛ أمَّ

يف التجميــع؛ فإن تعلُّم عضوية الكائنات يتمُّ من خــالل عملية تعلُّم غري خاضعة لإلرشاف؛ إذ يتمُّ َعرْض 

ات اإلدخال فقــط عىل الخوارزمية.  وعىل عكــس التصنيف؛ فإن التجميع ليس لــه آليٌة إرشافيٌة  ُمتغــريِّ

)أو مراقبــة( تفرض عملية التعلُّم، وبداًل من ذلك؛ فإن الخوارزميات الخاصة بالتجميع تســتخدم واحًدا 

د األبعاد( الكتشاف التجمعات الطبيعية لألجسام. أو أكرث من االستدالالت )مثل:  قياس املسافة ُمتعدِّ

ن تطويراً/  وجديــٌر بالذِّكــر أنَّ منهجية الخطوتني األكرث شــيوًعا للتنبؤ بنوع التصنيــف تتضمَّ

تدريباً منوذجياً، واختباراً / نرشاً منوذجياً.  ويف مرحلة تطوير النموذج؛ يتمُّ استخداُم مجموعٍة من 

بيانات اإلدخال، مبا يف ذلك ملصقات الفئات الفعلية.  وبعد أن يتمَّ تدريُب النموذج، يتم اختبار 

النموذج مقابل عينة الحجز لتقييم الدقة، ويف النهاية يتمُّ نرشه لالســتخدام الفعيل؛ إذ يتمُّ التنبؤ 

بفئــات مثيالت البيانات الجديدة )إذ يكون تصنيف الفئــة غري معروف(.  وعند تقييم النموذج؛ 

ن اآليت: فإنَّ هناك عدة عوامل ال بُدَّ من أخذها يف االعتبار، وتتضمَّ

قة التنبؤية:  هي قدرة النموذج عىل التنبؤ بشكٍل صحيٍح بتصنيف الفئة للبيانات الجديدة أو  - الدِّ

غري املرئية مسبقاً.  ودقة التنبؤ هي عامل التقييم األكرث استخداًما لنامذج التصنيف.  ولحساب 

هذا املقياس؛ فإنه يتمُّ مطابقة تصنيفات الطبقة الفعلية ملجموعة بيانات اختبار مع تصنيفات 

الفئات التي يتنبأ بها النموذج.  وبعد ذلك مُيِكن احتســاُب الدقة كمعدل دقة، وهي النســبة 

املئويــة لعيِّنات مجموعة بيانات االختبار التي تمَّ تصنيفها بشــكٍل صحيح بواســطة النموذج 

)وسوف نتناول هذا املوضوع بيشٍء من التفصيل الحًقا يف الفصل(.

- الرسعة:  هي التكاليف الحســابية التي ينطوي عليها توليُد واستخدام النموذج، وكلام كان ذلك 

أرسع؛ فإنه يَُعدُّ أفضل.

- املتانة:  هي قدرة النموذج عىل إجراء تنبؤات دقيقة إىل َحدٍّ معقول عندما يتمُّ إعطاؤه بيانات 

صاخبة )غري دقيقة(، أو بيانات ذات قيم مفقودة أو خطأ.

ع:  هي القدرة عىل بناء منوذج التنبؤ بكفاءة تُعِطى كميًة كبريًة من البيانات. - قابلية التوسُّ

- التفســري:  هو مســتوى الفهم والبصرية اللــذان يوفرهام النموذج )مثل:  كيــف أو ما يختتمه 

النموذج يف بعض التنبؤات(.
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قة الحقيقية لنماذج التصنيف: تقدير الدِّ

ى أيًضا  قة )وتُسمَّ قة يف مشكالت التصنيف؛ هو مصفوفة الدِّ يَُعدُّ املصدُر األســايس لتقدير الدِّ

ح الشكل 4-8 مصفوفة الدقة ملشكلة تصنيف من  مصفوفة التصنيف أو جدول الطوارئ(.  ويُوضِّ

فئتني؛ إذ متثل األرقام عىل طول القطر من اليســار العلوي إىل اليمني السفيل القرارات الصحيحة، 

واألرقام خارج هذا القطر متثل األخطاء.

شكل 4-٨: مصفوفة Confusion بسيطة لجدولة نتائج تصنيف فئتني

م الجدول 4-1 معادالت مقاييس الدقة الشائعة لنامذج التصنيف. ويقدِّ

قة الشائعة لنامذج التصنيف جدول 4-1: مقاييس الدِّ

الوصفالقياس

)TP+TN/TP( + )TN+FPFN( = قة الدِّ
نســبة الحــاالت املصنَّفــة بشــكٍل صحيــٍح )إيجابيات 

وسلبيات( مقسومًة عىل إجاميل عدد الحاالت.

TP/ )TP+FN( = معدل موجب حقيقي

)a.k.a. Sensitivity( نســبة اإليجابيات املصنَّفة بشكٍل 

صحيح مقســومًة عىل إجاميل العدد املوجب )أْي: معدل 

الرضب أو االسرتجاع(

TN/ )TN+FP( = معدل سالب حقيقي

)a.k.a. Speci�city( نســبة الســلبيات املصنَّفة بشكٍل 

صحيح مقسومة عىل العدد اإلجاميل السلبي )أْي: معدل 

اإلنذار الخطأ(
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الوصفالقياس

)TP/TP(+FP = اإلحكام

نسبة اإليجابيات املصنَّفة بشــكٍل صحيح مقسومًة عىل 

مجموع اإليجابيات املصنَّفة بشــكٍل صحيح واإليجابيات 

التي تمَّ تصنيفها بشكٍل غري صحيح

)TP/TP(+FN = االستدعاء

نسبة اإليجابيات املصنَّفة بشــكٍل صحيٍح مقسومًة عىل 

ــلبيات  مجموع اإليجابيات املصنَّفة بشــكل صحيح والسَّ

غري املصنفة بشكل صحيح

وعندما ال تكون مشكلة التصنيف ثنائيًة؛ تزداد مصفوفة االرتباك )مصفوفة مربعة بحجم العدِد 

دة مبعدالت دقة الفئة ودقة التصنيف اإلجاملية. قة ُمحدَّ الفريد لعناوين الفئات(، وتُصِبح مقاييس الدِّ

ـم الخوارزمية تحت اإلرشاف  يَُعــدُّ تقديــُر دقة منوذج تصنيف )أو مصنَّــف( الناجم عن تعلـُّ

أمرًا مهامًّ لســببني:  أواًل: ميِكن اســتخدامه لتقدير مدى دقة التنبؤ املستقبلية، والتي قد تشري إىل 

مســتوى الثقة الذي يجُب أن يكون لدى املرء يف مخرجات املصنف يف نظام التنبؤ.  وثانيًا:  ميكن 

اســتخدامه الختيار مصنــف من بني مجموعة مصنَّفات )تحديد منــوذج التصنيف «األفضل» بني 

بة(.و فيام ييل بعض منهجيات التقدير األكرث شيوًعا املُستَخَدمة لنامذج التنقيب يف  مجموعة ُمدرَّ

البيانات بطريقة التصنيف.

م االنقسام البســيط )أو إجراء تقييم أو اختبار للعيِّنة( البيانات إىل  االنقســام البسيط:  يُقسَّ

مجموعتــني فرعيتني حرصيتــني متبادلتني وتُعرفــان مبجموعة التدريب ومجموعــة االختبار )أو 

ز )ُمنشئ  مجموعة التمرير(، ومن الشــائع تعينُي ثلثي البيانات كمجموعة تدريب من ِقبل املُحفِّ

النمــوذج(، ومن ثم يتــمُّ اختبار املصّنف املُدَمج عىل مجموعة االختبار.  ويحدث اســتثناٌء لهذه 

القاعدة عندما يكون املصنف عبارة عن شــبكة عصبية اصطناعية.  ويف هذه الحالة؛ يتم تقســيم 
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البيانات إىل ثالث مجموعات فرعية اســتثنائية:  التدريــب، والتحقق من الصحة، واالختبار.  كام 

ح الشــكل  يتمُّ اســتخدام مجموعة التحقق من الصحة يف أثناء بناء النموذج ملنع التثبيت.  ويوضِّ

4-9 منهجية االنقسام البسيط.

شكل 4-٩: تقسيم البيانات العشوائية البسيطة

ويتمثل النقُد األسايس لهذه الطريقة يف افرتاض أن البيانات يف املجموعتني الفرعيتني هي من 

نفس النوع )أْي: لها نفس الخصائص بالضبط(.  ونظرًا ألن هذا التقســيم عشــوايئ بسيط؛ فقد ال 

يكــون هذا االفرتاض صحيًحا.  ولتحســني هذا الَوْضع؛ فإنه يتمُّ اقرتاح أخــذ العيِّنات الطبقية؛ إذ 

ًنا عىل االنقسام البسيط،  تصبح الطبقات هي متغرُي املخرجات، وعىل الرغم من أنَّ هذا يَُعدُّ تحسُّ

غري أنه ال يزال لديه تحيُّز مرتبط بالتجزئة العشوائية املفردة.

التحقق باســتخدام س - أجزاء )K-flod(:  وتُســتَخَدم هذه املنهجيــة لتقليل التحيُّز املرتبط 

باملعاينة العشــوائية لعيِّنات بيانات التدريب والعزل يف مقارنة الدقة التنبؤية لطريقتني أو أكرث.  

ويف هذه املنهجية، والتي يُطلق عليها أيًضا تقدير الدوران، يتمُّ تقسيم مجموعة البيانات الكاملة 

بشــكٍل عشــوايئ إىل مجموعات فرعية حرصية متبادلة متســاوية الحجم تقريبًا؛ إذ يتمُّ تدريب 

منوذج التصنيف واختباره عدد )س( من املرات.  ويف كلِّ مرة يتمُّ تدريبه عىل جميع أجزائه؛ ولكن 

مــرة واحدة ثم يتمُّ اختبارها عىل الجزء املنفرد املتبقي.  ويتمُّ حســاب تقدير هذه املنهجية من 

ح يف املعادلة التالية: الدقة الكلية للنموذج ببساطة مبتوسط مقاييس الدقة الفردية، كام هو ُموضَّ
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إذ يشرُي CVA إىل دقة التحقق املتقاطع، و)س( هو عدد األجزاء املُستَخَدمة، و)A( هو مقياُس 

ل الرضب، والحساســية، والخصوصية( لكلِّ جزء.  يعرض الشكل 4-10 رساًم بيانيًّا  قة )أْي: ُمعدَّ الدِّ

للتصديق املتقاطع k-fold؛ إذ تمَّ تعيني س عىل 10.

شكل 4-10: تصوير بياني الختبار الصالحية المتقاطع من عدد K من الطبقات

ن منهجيات التقييم الشائعة األخرى ما ييل:  منهجيات إضافية لتقييم التصنيف وتتضمَّ

- اإلبقــاء عىل واحد Leave-one-out:  وهذه الطريقة تشــبه التحقُّق املتقاطع من K-fold؛ إذ 

تأخذ K قيمة 1؛ مبعنى أنه يتمُّ استخدام كلِّ نقطة بيانات لالختبار مرة واحدة عىل العديد من 

مة؛ إذ يُوَجد عدٌد من نقاط البيانات.  وهذه الطريقة ُمستَهلِكة للوقت؛ غري أنها  النامذج املتقدِّ

يف بعض األحيان تَُعدُّ خياًرا قاباًل للتطبيق بالنسبة ملجموعات البيانات الصغرية.

- Bootstrapping:  ومــع هــذه الطريقة يتمُّ أخذ عينات عــدٍد ثابٍت من النامذج من البيانات 

األصلية )مع االستبدال( للتدريب، وتُستَخَدم بقية مجموعة البيانات لالختبار.  ويتمُّ تكراُر هذه 

العملية ِعدة مرات حسب الرغبة.

- Jackknifing:  وعىل الرغم من تشابه هذه الطريقة مع منهجية Leave-one-out، مع احتساب 

التحصيل؛ فإنه يتمُّ حساب الدقة من خالل ترك عينة واحدة عند كلِّ تكرار لعملية التقدير.

- املنطقــة تحت منحنى ROC:  إن املنطقة تحت منحنى ROC، هي تقنية تقييم رســومية؛ إذ 

ل اإليجايب الحقيقي عىل املحور Y، ويتمُّ رَْســم املعدل اإليجايب الخاص عىل  يتــمُّ تخطيط املعدَّ

املحور X.  وتحدد املنطقة الواقعة تحت منحنى ROC مقياس دقة املصنف؛ إذ تشــرُي القيمة 

1 إىل املصنف املثايل، يف حني أنَّ 0٫5 ال تشــري إىل أكرث من املصادفة العشــوائية؛ ويف الواقع؛ فإن 

القيم ترتاوح بني الحالتني املتطرفتني.  فمثاًل يف الشكل 4-11، يحتوي A عىل أداء تصنيف أفضل 

من B، يف حني أن C ال يكون أفضل من الفرصة العشوائية كرمي العملة.
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ROC شكل 4-11: منحنى عينة

تقنيات التصنيف تستخدم عدداً من التقنيات )أو الخوارزميات(؛ لنمذجة التصنيف، ومنها:

- تحليل شــجرة القرار:  مُيِكن القول بأن تحليل شجرة القرار )تقنية تعلُّم اآللة(، هو أكرث تقنيات 

ٌل لهذه التقنية يف القسم  التصنيف شــيوًعا يف مجال التنقيب يف البيانات.  وســريد َوْصٌف ُمفصَّ

التايل من هذا الفصل.

ة  - تحليل إحصايئ:  كانت التقنيات اإلحصائية عبارة عن الخوارزميات التصنيفية األساســية، لِعدَّ

ــن تقنيات التصنيف اإلحصــايئ االنحدار  ـم اآللة.  وتتَضمَّ ســنوات؛ حتى ظهــرت تقنيات تعلـُّ

اللوجيســتي والتحليل املميَّــز، وكالهام من االفرتاضات التي تفيد بــأن العالقات بني املتغريات 

املدخلة واملخرجات تكون بطبيعتها خطيًة، والبيانات موزَّعة بشكٍل طبيعي، واملتغريات ليست 

مرتابطًة ومســتقلًة بعضهــا عن بعض.  وقد أدَّت الطبيعة املشــكوك فيها لهذه االفرتاضات إىل 

التحوُّل نحو تقنيات تعلُّم اآللة.

- الشــبكات العصبية:  وهذه التقنية هي األكرث شــيوًعا من بني تقنيات تعلُّم اآللة، والتي مُيِكن 

استخدامها ملشكالت منوذج التصنيف.
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- االستدالل املبني عىل حالة:  يستخدم هذا النَّهج حاالٍت تاريخيًة؛ للتعرُّف عىل القواسم املشرتكة 

لتعيني حالة جديدة يف الفئة األكرث احتاماًل.

- املُصنَّفات البيزية Bayesian classifiers:  يَستخدم هذا النهج نظريَة االحتامل لبناء مناذج تصنيف 

تستنُد إىل األحداث السابقة القادرة عىل َوْضع مثيٍل جديٍد يف فئة )أو سلسلة( أكرث احتاماًل.

- الخوارزميات الجينية:  ويُقَصد بها اســتخداُم تشــابه التطوُّر الطبيعي لبناء آليات مســتندة إىل 

البحث لتصنيف عيِّنات البيانات.

- املجموعــات الخام:  هذه الطريقة تأخذ بعني االعتبار العضوية الجزئية لعالمات الفئات لفئات 

دة ُمْسبًقا يف مناذج البناء )تجميع القواعد( ملشكالت التصنيف. ُمحدَّ

والحقيقة أنَّ الوصف الكامل لجميع تقنيات التصنيف خارج نطاق هذا الكتاب؛ وبالتايل فإننا 

سوف نتناول هنا العديد من التقنيات األكرث انتشاًرا فقط. 

مجموعة نماذج ألفضل التحليالت التنبؤية:

إنَّ عملية إنشــاء مجموعات هــي يف جوهرها عمليٌة ذكية لجمع املعلومــات )التوقعات أو 

التنبؤات( التي تمَّ إنشاؤها وتوفريها من ِقبل اثنني أو أكرث من مصادر املعلومات )أْي: مناذج التنبؤ(.  

وعىل الرغم من وجود جدٍل مســتمٍر حول مســتوى تطوُّر أســاليب املجموعة املُســتخَدمة؛ فإن 

ا عىل أن مناذج املجموعات تُنِتج معلوماٍت أكرث قوًة وموثوقيًة لقرارات العمل  هناك إجامعــاً عامًّ

)Seni & Elder, 2010(.  أي إنَّ الجمع بني التنبؤات مُيِكن أن )وغالبًا ما( يؤدي إىل تحسني الدقة 

وقوة نتائج املعلومات، مع الَحدِّ من الشك والتحيُّز املرتبطني بالنامذج الفردية.

وكــام نعلم جميًعا أنــه ال يوجد يف مناذج التنقيب يف البيانات والتنبؤ بها منوذٌج يُقال عنه أنه 

«أفضل منوذج» مقبول عامليًّا يناســب أيَّ مشــكلة؛ إذ يعتمُد أفضل منوذج عىل الســيناريو الذي 

يجري تحليله ومجموعة البيانات املُستخَدمة؛ وهذا النموذج ال مُيِكن الحصول عليه إال من خالل 

التجربــة والخطأ عىل نِطاق واســع )وهذا ال يحدث إال يف حالة توافر الوقــت واملوارد(.  ومثلام 

ال يُوَجــد منوذج واحد ميكن أن يُوصف بأنه األفضل؛ فإنه ال يُوَجد أيًضا أفضل تنفيذ منفرد ألنواع 

النامذج املختلفة؛ فمثاًل أشــجار القرار والشــبكات العصبية وآلة املتجهات الداعمة لها أســاليب 

ة تحتاُج إىل «تحســني» أفضل النتائج املمكنة.  ويقوم علامء  بناء ومجموعات من العوامل املتغريِّ

البيانــات بتطوير طرق جديدة لتحســني دقة وكفاءة مناذج التنبــؤات يف الوقت الحايل.  وتتمثل 

إحــدى الطرق املؤكدة للقيــام بذلك يف َدْمج مخرجات مناذج التنبؤ يف نتيجة مركبة واحدة، وهي 
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مجموعة منوذجية.  وتَُعدُّ الِفرق التي تستخدم مجموعة مناذج )Ensemble( - الِفرق التي فازت 

بالعديد من منافســات التنقيــب يف البيانات والتنبؤ بالبيانات يف الســنوات األخرية - هي الِفرق 

.)kaggle.org :الفائزة )وللحصول عىل قامئٍة مبسابقات التحليالت والفرص التحليلية الحديثة انظر

  .)Abbott 2014, P. 307( ومُيِكن تصنيف مناذج املجموعات إىل متجانســة أو غري متجانسة

وكــام يُوِحي االســم؛ فــإن مجموعات النامذج املتجانســة تجمع بني نتائج منوذجــني أو أكرث من 

نفس النوع من النامذج، مثل أشــجار القرار.  ويف الواقع؛ فــإن تطوير أغلب مجموعات النامذج 

املتجانســة يتمُّ باســتخدام مزيٍج من هياكل شــجرة القرار.  وتَُعدُّ ِفئتا التعبئة والتعزيز الفئتني 

الشــائعتني من مجموعات شــجرة القرار.  ويُطلق عىل املثال املعرتَف به بشكٍل كبريٍ والذي حقق 

Random Forest نجاًحا كبريًا يف مجموعات شــجرة القرار من نوع مجموعات الغابة العشوائية

- بداًل من بناء شجرة كبرية؛ إذ تتطوَّر الغابة العشوائية Random Forest كغابة من العديد من 

األشجار الصغرية.  وخري مثاٍل لدعم مجموعات شجرة القرار هو AdaBoosting )وهو اسم قصري 

لـ «التعزيز التكيُّفي»( - وهو الخوارزمية التي تعمل عىل تغيري الوزن )أْي: األهمية أو املساهمة( 

املخصــص لكلِّ عينة بيانات يف كل تكرار يف عملية التعلُّم، والذي يســتند إىل نتائج التصنيف غري 

الصحيح؛ بحيث يتمُّ تحسنُي دقة املصنف / املتنبئ لجميع تصنيفات الفصل.

ا مجموعات النامذج غري املتجانسة؛ فإنها - كام يوحي اسمها - تجمع بني نوعني مختلفني أو  أمَّ

أكرث من النامذج، مثل: أشجار القرار، والشبكات العصبية االصطناعية، واالنحدار اللوجستي، وآلة 

املتجهات الداعمة.  والجدير بالذكر أن اســتخدام النامذج التي تختلف جوهريًّا بعضها عن بعض 

يَُعدُّ أحد عوامل النجاح الرئيســة يف منذجة املجموعــات؛ إذ تتناول البيانات من منظور مختلف.  

ونظرًا ألن الطريقة التي تجمع بني نتائج مناذج مختلفة ألنواع مختلفة من النامذج؛ فإن املجموعة 

مج املعلومايت )Delen وSharda, 2010(.  ويف  ى أيًضا مناذج الدَّ النموذجية غري املتجانســة تُســمَّ

عملية َدْمج نتائج مناذج متعددة، ســواء أكانت تصويتاً بســيطاً )كلُّ منوذج يُسهم بالقدر نفسه، 

صوت واحد( أو مزيج تركيبي من التصويت )يُســهم كلُّ منوذج بناًء عىل دقة التنبؤ به - النامذج 

األكرث دقًة لها قيمة وزن أعىل( ممكن اســتخدامه.  وبغض النظر عن طريقة التوليفة؛ فقد ثبُت 

ر بثمن أليِّ مرشوع للتنقيــب يف البيانات والنمذجة التنبؤية.   أن املجموعــات متثل إضافًة ال تُقدَّ

وعىل الرغم من أنَّ النمذجة املُعزَّزة تعمل عىل تحســني الدقة والقوة، غري أن لها جانباً ســلبيًّا؛ إذ 

ح  إنها تزيُد أيًضا من تعقيد النموذج، ومن ثم عدم القدرة عىل تفســريها )أْي: الشفافية(.  ويُوضِّ

الشكل 4-12 رساًم بيانيًّا ملجموعة منوذج غري متجانس.
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شكل 4-12: توضيح بياين ملجموعة غري متجانسة

ح تفاصيل أشــجار القرار؛ فإننا نحتاُج إىل مناقشــة بعض املصطلحات البسيطة.   وقبل أن نوضِّ
أواًل:  تشــمل أشــجار القرار العديَد من متغريات املدخالت التي قد يكون لها تأثرٌي عىل تصنيف 
امت.  فمثاًل إذا أردنا بناء منوذٍج  ى هذه املتغريات املُدَخلة بالسِّ األمناط املختلفة.  وعادًة ما تُســمَّ
لتصنيف مخاطر القروض عىل أساس اثنني فقط من الخصائص - الدخل والتصنيف االئتامين - فإن 
هاتني الخاصيتني ســتكونان هام الصفات، واملخرجات الناتجة ستكون هي الفئة )والتي قد تكون 
منخفضًة أو متوسطًة أو عالية املخاطر(.  ثانياً:  تتكون الشجرة من مجموعة من الفروع والعقد.  
امت.  ومتثل  وميثل الفرع نتيجة اختبار لتصنيف منط )عىل أســاس اختبار( باســتخدام إحدى السِّ
عقــدة الورقة يف النهاية اختيار الفصل النهايئ للنمط )سلســلة من الفــروع من عقدة الجذر إىل 

عقدة الورقة، والتي ميكن متثيلها كإشارة if-then معقدة(.

م  بشــكٍل متكرِّر مجموعة التدريب  وتكمن الفكرة األساســية وراء شــجرة القرار يف أنها تقسِّ
حتى يتكون كلُّ قسم بشكٍل كامٍل أو بشكٍل أسايس من أمثلة من فصل واحد.  وتحتوي كلُّ عقدة 
غري ورقية من الشــجرة عىل نقطة انقســام، وهي عبارة عن اختبار لواحد أو أكرث من الســامت 
د كيفية تقسيم البيانات بشكٍل أكرب.  وبشكٍل عام؛ فإن الخوارزميات الخاصة بشجرة القرار  وتُحدِّ
تقوم بإنشاء شجرة مبدئية من بيانات التدريب؛ بحيث تكون كلُّ عقدة عبارة عن أوراق نقية، ثم 

تقوم بتقليم الشجرة لزيادة تعميمها، وبالتايل دقة التنبؤ عىل بيانات االختبار.
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؛ يتمُّ بناء الشــجرة عن طريق تقسيم البيانات بشكٍل ُمتكرِّر حتى تصبح كل  ويف مرحلة النموِّ

وحدة نقية )أْي: تحتوي عىل أعضاء من نفس الفئة( أو صغرية نســبيًّا.  وفكرتها األساســية تعتمد 

عىل طرح األســئلة والتي تقوم اإلجابات عنها بتوفري معظم املعلومات، عىل ِغرار ما قد نفعله إذا 

لعبنا لعبة «عرشون سؤااًل».  

مة املُستَخَدمة يف التقسيم.  وبالنسبة  ويعتمد االنقساُم املستخَدم لتقسيم البيانات عىل نوع السِّ

ــمة املســتمرة A، تكون التقســيامت من قيمة النموذج A( < X(؛ إذ متثل X قيمة االنقسام  إىل السِّ

«املثىل» لـ A.  فعىل سبيل املثال ميكن أن يكون التقسيم املبني عىل الدخل هو «الدخل 50000 >».  

X ؛ حيثX تنتمي إىل )A( ؛ فإن االنقسامات التي هي من قيمة النموذجA مة الفئوية وبالنسبة للسِّ

هي مجموعة فرعية من A.  فمثاًل ميكن أن يكون االنقسام عىل أساس الجنس:  «ذكر مقابل أنثى».

ا الخوارزمية العامة لبناء شجرة القرار؛ فهي كام ييل: أمَّ

1- إنشاء عقدة جذرية وتعيني جميع بيانات التدريب إليها.

2- تحديد أفضل سمة تجزئة.

3- إضافة فرع إىل عقدة الجذر لكلِّ قيمة من االنقسام؛ بحيث يتمُّ تقسيم البيانات إىل مجموعات 

د واالنتقال إىل الفروع. فرعية متبادلة )nonoverlapping( عىل طول خطوط التقسيم املُحدَّ

4- تكرير الخطوتني 2 و3 لكلِّ عقدة موجودة يف كلِّ ورقة حتى الوصول إىل معايري التوقف )فمثاًل 

يتمُّ التحكم يف العقدة بتسمية فئة واحدة(.

وقــد تم اقــرتاُح العديد من الخوارزميات املختلفة إلنشــاء أشــجار القــرار.  وتختلف هذه 

الخوارزميــات بشــكٍل أســايس من حيــث الطريقة التــي تُحّدد بهــا خاصية التجزئــة )وقيمها 

املقسومة(، وترتيب تقسيم السامت )تقسيم نفس السمة مرة واحدة فقط أو عدة مرات(، وعدد 

االنقســامات عند كلِّ عقدة )ثنايئ مقابل ثاليث(، ومعايري التوقف، وتقليم الشجرة )ما قبل الحرق 

postpruning(.  ومن أكرث الخوارزميات شــهرًة نظام ID3 )متبوعة بـ C4.5 وC5 كنسخ معدلة 

مــن ID3( من تعلم اآللة، والتصنيف، باإلضافة إىل أشــجار االنحدار )CART( من اإلحصائيات، 

وكاشف التفاعل األوتوماتييك مربع كاي )chi - squared )CHAID من التعرُّف عىل األمناط.

مة ونقطة االنقسام لهذه  وعند إنشــاء شجرة قرار؛ يكون الهدف يف كلِّ عقدة هو تحديُد السِّ

م سجالت التدريب عىل أفضل وجه لتنقية متثيل الفئة يف تلك العقدة.  ولتقييم  السمة التي تقسِّ

ســالمة االنقســام؛ فقد تمَّ اقرتاُح بعض مؤرشات التقسيم.  وقد ُوِجَد أن أكرث مؤرشين شيوًعا هام 
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مؤرش جيني Gini index وكســب املعلومات information gain؛ حيث يُستَخَدم مؤرش جيني 

Gini index يف خوارزميات CART وSPRINT )قابلة للتحجيم بالتعقب الذايت لألشجار(.  كام 

  .)C5و C4.5 ،واإلصدارات األحدث( ID3 يتمُّ استخدام إصدارات من كسب املعلومات يف

وقد استُخِدم مؤرش جيني Gini index يف االقتصاد لقياس تنوع السكان.  كام ميكن استخدام 

ع عىل طول سمة أو متغري معني.   نفس املفهوم لتحديد درجة نقاء فئة معينة كنتيجة لقرار التفرُّ

وأفضــل انقســام هو الذي يزيُد من نقــاء املجموعات الناتجة عن االنقســام املقرتح.  وفيام ييل 

نتناول بإيجاز حساباً بسيطاً ملؤرش جيني.

إذا كانــت مجموعة البيانات S تحتوي عىل أمثلة من فئات n؛ فســيتمُّ تعريف مؤرش جيني 

Gini index عىل أنه

حيث Pj هو تردد نسبي للفئة j يف S.  فإذا كانت مجموعة البيانات S مقسمًة إىل مجموعتني 

مة  فرعيتني، S1 وS2، بأحجام N1 وN2، عىل التوايل؛ فإنَّ مؤرش جيني Gini index للبيانات املقسَّ

يحتوي عىل أمثلة من فئات n، ويتم تعريف مؤرش جيني Gini index عىل أنه 

حيث يتمُّ اختيار مجموعة السمة / االنقسام التي توفر أصغر )ginisplit )S؛ من أجل تقسيم 

العقدة.  ويف مثل هذا الشأن؛ فإنه يجب رسد جميع نقاط التقسيم املمكنة لكلِّ صفة.

ا كَْســب املعلومات؛ فهو آلية التقســيم املُســتَخَدمة يف ID3، والتي رمبا تكون الخوارزمية  أمَّ

األكرث شهرًة واملعروفة باسم شجرة القرار.  وقد تمَّ تطويرها من ِقبل Ross Quinlan يف 1986م، 

ومنــذ ذلك الحني؛ فقد قام بتطويــر هذه الخوارزمية ِضمن الخوارزميــات C4.5 وC5.  وتكمن 

ى اإلنرتوبيا entropy بداًل من  الفكرة األساســية لـ ID3 )ومتغرياتها( يف اســتخدام مفهوٍم يُســمَّ

مؤرش جيني Gini index؛ حيث يقيس االنرتوبيا مقدار الشك أو العشوائية يف مجموعة البيانات.  

فــإذا كانت جميع البيانات يف مجموعٍة فرعيٍة تنتمي إىل فئة واحدة فقط؛ فال يُوَجد أيُّ شــك أو 
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عشوائية يف هذه املجموعة من البيانات، وبالتايل؛ فإن اإلنرتوبيا entropy صفر.  والهدف من هذا 

النهج؛ هو بناء األشــجار الفرعية بحيث تكون اإلنرتوبيا entropy لكل شــجرة فرعية نهائية صفر 

)أو قريبة من الصفر(.  وفيام ييل نتناول أيًضا حساب كسب املعلومات.

S ســالبة(.  دع مجموعــة األمثلــة( nو )موجبــة( P ،وعــىل افــرتاض أنَّ هنــاك فئتــني

تحتــوي عــىل عــدد p من فئــة P وعــدد n مــن الفئة N.  فــإن كميــة املعلومــات املطلوبة 

ــفي يف S ينتمــي إىل P أو N يتــمُّ تعريفهــا عــىل أنهــا لتحديــد مــا إذا كان املثــال التعسُّ

  .{S1, S2, …, Sv} إىل مجموعات S فإنه سيتم تقســيم املجموعة ،A وبفرض اســتخدام السمة

فــإذا احتوى Si عــىل أمثلة pi من P وأمثلــة ni من N، فإن اإلنرتوبيــا entropy، أو املعلومات 

املتوقعة الالزمة لتصنيف الكائنات يف كل األشجار الفرعية، Si، هي

ــمة A ســتكون  ع عىل السِّ ومــن ثَــّم؛ فــإن املعلومات التي ســيتم اكتســابها من خــالل التفرُّ

.Gain )A( = I )p,n( - E )A(

حيث يتمُّ تكرار هذه الحســابات لكلِّ ســمة، كام يتمُّ تحديُد تلك التي لها كسب املعلومات 

العايل كســمة التجزئة.  وتتشابه األفكار األساســية وراء مؤرشات التقسيم هذه بعضها مع بعض، 

ID3 دة تختلف.  وميكن العثوُر عىل تعريف تفصييل لخوارزمية غري أن تفاصيل الخوارزمية املُحدَّ

.Quinlan )1986( وآلية تقسيمها يف

ل عليها إذا تمَّ اســتخدام تقنيات  ح الحالة العملية 4-5 مدى أهمية املكاســب املتحصَّ وتوضِّ

دة بشكٍل جيد. التنقيب يف البيانات الصحيحة ملشكلة عمل ُمحدَّ
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حالة عملية 4-٥

مة للرتكيز عىل العوامل  تســتخدم رشكة Influence Health التحليالت التنبؤية املتقدِّ

ا يف قرارات الرِّعاية الصحية الخاصة باألشخاص التي تؤثر حق�

م رشكــة Influence Health منصة تفاعــل وتفعيل املســتهلك الرقمي الوحيد يف  تقــدِّ

مي الخدمة وأصحاب  قطــاع الرعاية الصحية؛ حيــث مُتكِّن منصــة Influence Health مقدِّ

العمــل والدافعني مــن التأثــري إيجابًا عىل ُصْنــع القرار والســلوكيات الصحية للمســتهلك 

مبــا يتجاوز إعــداد الرعايــة البدنية من خالل املشــاركة املتعــددة الشــخصية والتفاعلية.  

وقد ســاعدت الرشكة منذ عام 1996م - ومقرها يف برمنغهــام بوالية أالباما - أكرث من 1100

منظمة مزوِّدة يف التأثري عىل املستهلكني بطريقة تحوُّلية لتوفري التكاليف باإلضافة إىل الجودة.  

إن الرعاية الصحية هي عمٌل شــخيص؛ إذ تختلــف احتياجات كلِّ مريض وتتطلب 

اســتجابة فردية، ومن ناحيٍة أخرى - فإنه مع اســتمرار ارتفــاع تكاليف توفري خدمات 

الرعاية الصحية- تحتاج املستشــفيات والنظم الصحية بشــكٍل متزايد إىل االستفادة من 

ي عندئٍذ  وفورات الحجم من خالل توفري الطعام ألكرب عدٍد من السكان؛ إذ يصبح التَحدِّ

Influence ص رشكة هو توفري نهج شخيص يف أثناء العمل عىل نطاق واسع.  كام تتخصَّ

ي من خالل  Health يف مســاعدة عمــالء قطاع الرعايــة الصحية عىل حلِّ هــذا التَحدِّ

التعرُّف عىل مرضاهم الحاليني واملحتملني بشــكٍل أفضل واستهداف كلِّ فرد بالخدمات 

مة من  الصحية املناســبة يف الوقت املناسب.  وتســمح تقنية التحليالت التنبؤية املتقدِّ

IBM لرشكة Influence Health مبساعدة عمالئها عىل اكتشاف العوامل التي لها أكرب 

تأثــريٍ عىل قــرارات الرعاية الصحية للمرىض.  ومن خالل تقييــم ميل مئات املاليني من 

Influence Health العمــالء املتوقعني للحصول عىل خدمات رعاية صحية خاصة؛ فإن

قادرٌة عــىل زيادة اإليرادات ومعدالت االســتجابة لحمالت الرعاية الصحية، وتحســني 

النتائج لعمالئها ومرضاهم عىل َحدٍّ سواء.

استهداف املستهلك الذيك:

أصبحت صناعة الرعاية الصحية اليوم أكرث تنافسيًة من أيِّ وقٍت مىض؛ إذ إنَّ انخفاض 

اســتخدام خدمات املنظمة؛ يؤدي إىل انخفاض أرباحها أيًضا؛ إذ مييل املســتهلكون اآلن 

مي الرعاية الصحية، بداًل من مجرد البحث عن أقرب مستشــفى  إىل اختيــار أفضل ُمقدِّ

أو عيادة، وبالتوازي مع الجهود املشرتكة يف الصناعات األخرى؛ فإنه يجب عىل منظامت 
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ال لكلٍّ من املرىض  الرعاية الصحية بذل املزيد من الجهد لتســويق نفســها بشــكٍل فعَّ

الحاليني واملحتملني وبناء التواصل والوالء عىل املدى الطويل.

إن مفاتيــح النجاح يف تســويق الرعاية الصحية؛ هي التوقيت املناســب واألهمية.  

فإذا كنت تستطيع التنبؤ بنوع الخدمات الصحية التي قد يحتاجها الفرد املحتمل؛ فإنه 

ميكنك املشاركة والتأثرُي عليه بشكٍل أكرث فاعليًة يف العناية بالصحة.

ح Venky Ravirala رئيس قســم التحليالت يف رشكة Influence Health، أن:   يُوضِّ

«مؤسســات الرِّعاية الصحية تخاطر بفقدان انتباه األشــخاص إذا أوصلوا إليهم رســائل 

غري ذات صلة.  ونحن نساعد عمالءنا عىل تجنب هذا الخطر من خالل استخدام التحليالت 

لتقسيم آفاقهم الحالية واملحتملة والسوق لهم بطريقة شخصية ومالمئة أكرث بكثري».

تحليالت أرسع وأكرث مرونة:

ــع قاعدة عمالئهــا؛ ازداد الحجم اإلجــاميل للبيانات يف أنظمــة التحليالت يف  ومع توسُّ

Influence Health؛ ليشــمل أكرث من 195 مليون سجل للمرىض، مع سجل تفصييل للمرض 

ة ماليــني من املــرىض.  وقد علق Ravirala عــىل ذلك بقوله:  «مع وجــود الكثري من  لِعــدَّ

البيانات للتحليل؛ أصبحت طريقة تســجيل البيانات الحالية لدينا معقدًة للغاية وتســتغرق 

وقتاً طويالً.  ولذلك فقد أردنا أن نكون قادرين عىل استخراج األفكار برسعة أكرب ودقة أكرب».

ومــن خالل االســتفادة مــن برمجيــات التحليــالت التنبؤية مــن IBM؛ أصبحت 

Influence Health اآلن قــادرًة عىل تطوير مناذج تحســب مــدى احتاملية أن يحتاج 

كلُّ مريض إىل خدمات معينة وتُعربِّ عن هذا االحتامل كنسبة مئوية.  ويعتمد التقسيم 

الجزيئ والعديد من النامذج الخاصة باألمــراض عىل البيانات الدميوغرافية واالجتامعية 

واالقتصادية والجغرافية والســلوكية وتاريخ األمــراض وبيانات التعداد وبحث الجوانب 

املختلفة الحتياجات كلِّ مريض من الرعاية الصحية املتوقعة.

ويضيــف Ravirala قائــاًل:  «ويتيح لنا حــلُّ IBM الجمع بــني كلِّ هذه النامذج 

باســتخدام تقنية املجموعة؛ مام يساعد عىل التغلُّب عىل قيود النامذج الفردية وتقديم 

ل  نتائج أكرث دقًة؛ فهي متنحنا املرونة لتطبيق تقنيات متعددة لحلِّ مشــكلٍة ما والتوصُّ

إىل أفضــل َحــلٍّ لها.  كام أنها تعمــل عىل تنفيذ الكثري من عمليــات التحليالت تلقائيًّا؛ 

مام مُيكِّننا من االســتجابة لطلبات العمالء بشكٍل أرسع من ذي قبل، وكثريًا ما نوفر لهم 

مستوى أعمق من البصرية فيام يتعلق بالقطاع املرىض».
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فعىل ســبيل املثــال:  قرَّرت Influence Health اكتشــاف كيفية انتشــار املرض وتنوع 

الخطر بني مجموعات مختلفة داخل عامة السكان.  وذلك باستخدام تقنيات تحليل مجموعة 

معقدة للغاية، متكِّن الفريق من اكتشــاف أمراض االعتالل املشرتكة الجديدة التي تعمل عىل 

تحسني القدرة عىل التنبؤ باملخاطر ألكرث من 100 مرض شائع بنسبة تصل إىل ٪800.

وهذا يســاعد عىل التفريق بثقٍة تامٍة بني املــرىض ذوي املخاطر العالية واملعرضني 

ملخاطر عالية للغاية؛ مام يســهِّل اســتهداف الحمالت عىل املرىض واملحرتفني الذين هم 

Influence يف أمــسِّ الحاجــة إليها.  ومع وجود مثل هذه األفــكار يف متناول اليد؛ فإن

Health قادرٌة عىل استخدام خربتها يف تسويق الرعاية الصحية لتقديم املشورة لعمالئها 

بل لتخصيص موارد التسويق. حول أفضل السُّ

وقــد أردف Ravirala قائــاًل:  «يقوم عمالؤنا بعمل ضوابط كبرية للميزانية عىل أســاس 

التوجيهــات التي نقدمها لهم».  «ونحن نســاعدهم عىل زيادة تأثــري حمالت ملرة واحدة -

مثــل حمالت ســوق التأمني الصحي عنــد بــدء Obamacare - باإلضافة إىل خططهم 

اإلسرتاتيجية الطويلة املدى واالتصاالت التسويقية املستمرة».

الوصول إىل الجمهور املناسب:

يســاعد تأثرُي رشكــة Influence Health عىل زيــادة اإليرادات وتحســني الصحة 

الســكانية؛ من خالل متكني عمالئها من اســتهداف أنشــطتهم التســويقية بشكٍل أكرث 

ــح Ravirala: «وبفضل العمــل معنا؛ متكَّن العمالء مــن تحقيق عائد  فعاليــًة.  ويُوضِّ

اســتثامري يصل إىل 12-1 من خالل التسويق املُســتَهَدف بشكٍل أفضل، ال يتعلق األمر 

فقــط باإليرادات:  فمــن خالل ضامن إرســال معلومات الرعاية الصحيــة الحيوية إىل 

األشــخاص الذين يحتاجون إليها، نحن نســاعد عمالءنا عىل تحســني مستويات الصحة 

العامة يف املجتمعات التي تخدمهم».

وتســتمرُّ Influence Health يف صقــل تقنيــات النمذجة، واكتســاب فهٍم أعمق 

للســامت الحرجة التي تؤثر عىل قرارات الرعاية الصحية.  فمع مجموعة أدوات تحليل 

مرنــة يف متناول يدها؛ فإن الرشكة مجهزٌة بشــكٍل جيٍد للحفاظ عىل تحســني خدماتها 

للعمــالء.  ويذكر Ravirala أنه:  «يف املســتقبل؛ نريد أن نتعــرف عىل بيانات املريض 

والبيانات املرتقبة إىل املستوى التايل، ونحدد أمناط السلوك وندمج التحليل مع مكتبات 

تعلــم اآللــة.  لقد أعطتنــا IBM SPSS بالفعل القدرة عىل تطبيــق ودمج العديد من 
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املوديالت دون كتابة خط واحد من التعليامت الربمجية.  ونحن حريصون عىل االستفادة 

من حلِّ IBM مع توســيع نطاق تحليالت الرِّعاية الصحية لدينا لدعم النتائج الرسيرية 

وخدمات إدارة صحة السكان».

ويختتم Venky Ravirala، رئيس قســم التحليــالت يف Influence Health قائاًل:  

«نحن نحقق تحليالت عىل نطاٍق غري مسبوق.  فاليوم؛ ميكننا تحليل 195 مليون سجل 

مع 35 منوذج مختلف يف أقل من يومني، وهي مهمٌة مل تكن ممكنة لنا يف املايض».

أسئلة للمناقشة:

1- ماذا فعلت Influence Health؟

2- ما هي التحديات والحلول املقرتحة والنتائج التي تمَّ الحصول عليها؟

3- كيف ميكن أن يســاعد التنقيب يف البيانات الرشكات يف صناعة الرعاية الصحية 

)بطرق أخرى غري املذكورة يف هذه الحالة(؟

Source: Influence Health: Focusing on the factors that really influence people’s 

healthcare decisions. IBM Case Study, www.presidion.com/case-study-influence-health.

التحليل التجميعي للتنقيب في البيانات:

يَُعدُّ التحليُل التجميعي طريقًة أساســيًة للتنقيب يف البيانات لتصنيف العنارص أو األحداث أو 

ى مجموعات.  وتُستخَدم هذه الطريقة بشكٍل شائعٍ يف علم  املفاهيم إىل مجموعات مشرتكة تُسمَّ

األحياء، والطب، وعلم الوراثة، وتحليل الشبكات االجتامعية، وعلم اإلنسان، وعلم اآلثار، باإلضافة 

إىل علــم الفلك، والتعرُّف عــىل املفاهيم، وحتى يف نظم إدارة املعلومــات )MIS(.  ونظرًا لزيادة 

انتشار التنقيب يف البيانات؛ فقد تمَّ تطبيق التقنيات األساسية عىل األعامل؛ خاصًة عىل التسويق.  

كام تمَّ استخداُم التحليل التجميعي عىل نطاٍق واسعٍ؛ للكشف عن االحتيال )كلٌّ من االحتيال عىل 

بطاقة االئتامن والتجارة اإللكرتونية( وتجزئة الســوق للعمالء يف أنظمة CRM املعارصة.  ويستمر 

تطوير املزيد من التطبيقات يف األعامل؛ إذ يتمُّ التعرُّف عىل قوة تحليل املجموعات واستخدامها.

إن التحليل التجميعي هو أداٌة لتحليل البيانات االستكشافية لحلِّ مشكالت التصنيف.  ويهدف 

إىل تصنيف الحاالت )مثل: األشــخاص، واألشياء، واألحداث( إىل مجموعات أو مجموعات؛ بحيث 

تكون درجة االرتبــاط قويًة بني أعضاء نفس املجموعة وضعيفًة بني أعضاء املجموعات املختلفة.  

وتصــف كلُّ مجموعة الفئة التي ينتمي إليها أعضاؤها.  ومــن األمثلة الواضحة يف تحليل األبعاد 
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التجميعية؛ إنشــاء نطاقات درجات مُيِكن من خاللها تعيني درجات دراســية لفئة الكلية.  وهذا 
يشبه مشكلة التحليل التجميعي التي واجهتها وزارة الخزانة األمريكية عند إنشاء أقواس رضيبية 
J. K. Rowling’s جديــدة يف الثامنينيــات.  مثال خيايل لحــدوث التجميع يف كتب هاري بوتــر

د Sorting Hat أي بيــت )مبنى( لتعيني طالب الســنة األوىل يف  Harry Potter books.  يُحــدِّ
ا  مدرســة هوجورتس.  مثاٌل آخر ينطوي عىل تحديــد كيفية جلوس الضيوف يف حفل الزفاف.  أمَّ
فيام يتعلق مبعالجة البيانات؛ فإن أهمية التحليل التجميعي هي أنها قد تكشف عن مجموعات 

وهياكل يف بيانات مل تكن واضحًة من قبل ولكنها معقولة ومفيدة عندما يتم العثور عليها.

وميكن استخداُم نتائج التحليل التجميعية يف:

- تحديد نظام التصنيف )مثل: أنواع العمالء(.

- اقرتاح مناذج إحصائية لوصف السكان.

- ظهور قواعد لتعيني حاالت جديدة للفصول لتحديدها واستهدافها وأغراض التشخيص.

- توفري مقاييس التعريف والحجم والتغيري يف املفاهيم السابقة.

- البحث عن حاالت منوذجية لتسمية ومتثيل الطبقات.

- تقليل حجم وتعقيد مساحة املشكلة للطرق األخرى للتنقيب يف البيانات.

- تحديد الِقيم املتطرفة يف مجاٍل معني )مثل: اكتشاف األحداث النادرة(.

تحديد العدد األمثل للمجموعات:  تتطلَّب الخوارزميات التجميعية عادًة تحديَد عدد املجموعات 
املطلــوب العثور عليهــا.  فإذا كان هذا الرقم غــري معروف من خالل املعرفة الســابقة؛ فإنه يجب 
اختياره بطريقة ما.  ولســوء الحظ؛ فإنه ال تُوَجد طريقة اختيارية لحســاب ما يفرتض أن يكون هذا 
الرقم.  ولذلك فقد تمَّ اقرتاُح ِعدة طرق إرشادية مختلفة.  وفيام ييل نذكر أكرث هذه الطرق شيوًعا:

ح كدالة لعدد املجموعات؛ أْي: اخرت عدًدا من املجموعات؛  - انظر إىل النسبة املئوية للفارق املوضَّ
بحيــث ال يؤدي إضافة مجموعة أخــرى إىل إعطاء مناذج أفضل للبيانات.  وعىل وجه التحديد، 
إذا تــمَّ توضيُح النِّســب املئوية للتباين يف أحد الرســوم البيانية بواســطة املجموعات؛ فهناك 
نقطٌة ســينخفض عندها الكســب الهاميش )إعطاء زاوية يف الرســم البياين(؛ مام يشري إىل عدد 

املجموعات التي سيتمُّ اختيارها.

- اضبط عدَد املجموعات عىل )n / 2( 2 / 1، حيث n هو عدد نقاط البيانات.

- اســتخدم معيار املعلومات AIC( Akaike(، وهو مقياٌس للصالحية املالمئة )عىل أساس مفهوم 

االنرتوبيا entropy( لتحديد عدد املجموعات.
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- اســتخِدم معيار املعلومــات Bayesian، وهو معيار اختيار النموذج )عىل أســاس الَحدِّ األقىص 

لتقدير االحتامل( لتحديد عدد املجموعات.

طرق التحليل:  قد يعتمد تحليل املجموعات عىل واحٍد أو أكرث من الطرق العامة التالية:

.k-modes أو k-means :األساليب اإلحصائية )مبا يف ذلك التسلسل الهرمي وغري الهرمي(، مثل -

ى خريطة التنظيم الذايت(. - الشبكات العصبية )مع أسلوب بناء يُسمَّ

.)fuzzy C-means املنطق الضبايب )مثل: خوارزمية -

- الخوارزميات الجينية.

تعمل كلُّ طريقة من هذه الطرق بشكٍل عام مع واحدة من فئتي الطريقة العامة:

مة، تبدأ جميع العنارص يف مجموعٍة واحدة وتتفكك. - انقسام:  مع الفصول املقسَّ

- تجميــع هرمــي:  مــع الفئات التجمعيــة، تبدأ جميع العنــارص يف مجموعــات فردية، وتكون 

املجموعات مجمعة مًعا.

ن معظم طرق التحليل التجميعية استخدام مقياس املسافة؛ لحساب التقارب بني أزواج  وتتضمَّ

العنارص.  وتشــمل مقاييس املسافة املنترشة املســافة التقليدية )أْي: املسافة العادية بني نقطتني 

ى أيًضا املسافة املستقيمة، أو مسافة التاكيس بني  ميكن قياسها باملسطرة( ومسافة مانهاتن )وتُسمَّ

نقطتني(.  ويف كثريٍ من األحيان تقوم عىل مسافات حقيقية يتمُّ قياسها، ولكن هذا ال يلزم أن يكون 

كذلك، كام هو الحال عادًة يف تطوير نظم املعلومات.  كام ميكن اســتخداُم املتوســطات املرّجحة 

لتحديد هذه املســافات.  فمثاًل يف مرشوع تطوير IS، قد تكون الوحدات الفردية للنظام مرتبطة 

دة املُستَخَدمة.  ثم يتمُّ تجميع  بالتشــابه بني مدخالتها، واملخرجات، والعمليات، والبيانات املُحدَّ

هذه العوامل، متزاوجًة حسب العنرص، يف مقياس مسافة واحدة.

الخوارزمية التجميعية K-means:  ميكن القول بأن خوارزمية K-means )حيث تشــري k إىل 

د مسبقاً من املجموعات( هو أكرث الخوارزميات التجميعية التي يُشار إليها.  كام أن لها  عدٍد ُمحدَّ

جذورها يف التحليل اإلحصايئ التقليدي.  وكام يوحي االسم؛ فإن هذه الخوارزمية تقوم بتعيني كل 

نقطة بيانات )العميل، الحدث، الكائن... إلخ( إىل املجموعة التي يكون مركزها )التي يُطلق عليها 

أيًضا النقطة الوســطى( هو األقرب.  ويتم حســاُب املركز كمتوســط جميع النقاط يف املجموعة؛ 

أي إنَّ إحداثياتها هي املتوســط الحسايب لكلِّ بُعد بشــكٍل منفصٍل عىل كل النقاط يف املجموعة.  

ح الشكل 4-13 خطوات هذا الخوارزمية والتي سنذكرها فيام ييل: ويوضِّ
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.)K خطوة التهيئة:  اخرت عدد املجموعات )أْي: قيمة -

- الخطوة 1:  إنشاء نقاط عشوائية k عشوائيًّا كمراكز مجموعة أولية.

- الخطوة 2:  قم بتعيني كل نقطة إىل مركز املجموعة األقرب.

- الخطوة 3:  إعادة إنشاء مراكز املجموعات الجديدة.

- خطــوة التكــرار:  كرر الخطوتني 2 و3 حتى يتم اســتيفاء معيار تقارب )عــادًة ما يصبح تعيني 

النقاط إىل املجموعات ثابتًا(.

K-Means شكل 4-1٣: توضيح بياين للخطوات يف خوارزمية

التنقيب في قاعدة الترابط:

يَُعدُّ التنقيب يف قاعدة الرتابط )املعروف أيًضا باســم تحليل التقارب أو تحليل ســلة الســوق( 

أســلوبًا شــائًعا للتنقيب يف البيانات؛ إذ يُســتَخَدم عادًة كمثاٍل لتوضيح ما الــذي يعنيه التنقيب يف 

البيانات، وما ميكن أن يفعله لجمهور أقل خربة من الناحية التقنية.  وقد يكون معظمكم قد ســمع 

عن العالقة الشهرية )أو سوء السمعة؛ فهذا يعتمد عىل نظرتكم إليها( التي تفصل بني مبيعات البرية 

والحفاضات يف محالت البقالة.  وكام تقول القصة؛ فإن سلسلة متاجر كبرية )رمبا Walmart، ورمبا ال؛ 

حيث ال يُوَجد توافق يف اآلراء بشأن سلسلة السوق الفائقة التي كانت عليها( قامت بتحليل عادات 

الــرشاء لدى العمــالء، ووجدت عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني مشــرتيات البرية ومشــرتيات 

الحفاضات.  وقد ُوجد أن السبب يف ذلك هو أن اآلباء )الذين يفرتض أنهم شباب( كانوا يتوقفون يف 

الســوبر ماركت لرشاء حفاضات ألطفالهم )خاصًة أيام الخميس(، وألنهم مل يَُعد بإمكانهم النزول إىل 

ســاحة الرياضة يف كثريٍ من األحيان، مثلام مل يعد بإمكانهم رشاء البرية أيًضا.  ونتيجًة لذلك، يُزعم أن 

سلسلة املتاجر الكربى وضعت الحفاضات بجانب البرية؛ مام أدى إىل زيادة مبيعات كليهام.
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ويهدف اســتخراج قاعدة املجموعات يف جوهــره إىل إيجاد عالقات مثرية لالهتامم )الصالت( 

بني املتغريات )البنود( يف قواعد البيانات الكبرية.  وبسبب تطبيقه الناجح ملشكالت تجارة التجزئة؛ 

فإنه يُطلَق عليه عادًة تحليل ســلة الســوق.  وتتمثل الفكرة الرئيســية يف تحليل سلة السوق يف 

تحديد العالقات القوية بني املنتجات املختلفة )أو الخدمات( التي يتمُّ رشاؤها عادًة مًعا )تظهر يف 

نفس السلة مًعا، إما سلة مادية يف متجر للبقالة أو سلة افرتاضية عىل موقع للتجارة اإللكرتونية(.  

فمثاًل يشــرتي 65٪ من أولئك الذين يشــرتون تأميًنا شاماًل للسيارات التأمني الصحي أيًضا.  و٪80 

من أولئك الذين يشــرتون الكتب عرب اإلنرتنت يشــرتون املوسيقى عرب اإلنرتنت أيًضا؛ باإلضافة إىل 

أن 60٪ من أولئك الذين لديهم ارتفاٌع يف ضغط الدم وزيادة الوزن؛ لديهم ارتفاع كوليســرتول يف 

الدم؛ و70٪ من العمالء الذين يشــرتون حاســباً محموالً وبرامج الحامية من الفريوسات يشرتون 

عة. أيًضا خطط خدمة ُموسَّ

وتتمثل املدخالت يف تحليل ســلة الســوق يف بيانات معامالت نقطة البيع البســيطة؛ إذ يتمُّ 

تبويــب عدِد من املنتجات أو الخدمات التي تمَّ رشاؤها مًعا )متاًما مثل محتوى إيصال الرشاء( يف 

ر بثمن والتي ميكن استخدامها  حالة معاملة واحدة.  وتَُعد نتيجة التحليل مبثابة معلومات ال تُقدَّ

بح من املعامالت التجارية؛  لفهم سلوك الرشاء لدى العمالء بشكٍل أفضل لتحقيق أقىص قدٍر من الرِّ

إذ تستفيد األعامل التجارية من هذه املعرفة عرب:

1- َوْضع العنارص بعضها بجانب بعض؛ لجعلها أكرث مالءمًة للعمالء اللتقاطها مًعا وعدم نســيان 

رشاء واحدة عند رشاء األخرى )زيادة حجم املبيعات(.

2- الرتويج للبنود كحزمة )ال تضع واحدًة للبيع إذا كان اآلخرون معروضني للبيع(.

3- وضعها بعضها بعيًدا عن بعض؛ بحيث يكون عىل العميل امليش يف املمرات للبحث عنه؛ وذلك 

من خالل القيام بذلك من املحتمل رؤية ورشاء سلع أخرى.

وتشــتمل تطبيقات تحليل سلة الســوق عىل التســويق املتقاطع، والبيع املتقاطع، وتصميم 

املتجــر، وتصميــم الكتالوج، وتصميم موقع التجارة اإللكرتونية؛ باإلضافة إىل تحســني اإلعالن عرب 

اإلنرتنت، وتســعري املنتج؛ فضاًل عن تكوين املبيعات/ الرتويج؛ إذ يســاعُد تحليل ســلة السوق يف 

جوهره الرشكات عىل اســتنتاج احتياجات العمالء وتفضيالتهم مــن أمناط الرشاء.  وخارج نطاق 

عامل األعامل؛ فإن قواعد املجموعات تُســتَخَدم بنجاح الكتشــاف العالقات بني األعراض واألمراض 

والتشــخيص وخصائــص وعالجات املريض )التي ميكن اســتخدامها يف نظام َدْعــم القرار الطبي( 

والجينات ووظائفها )التي مُيِكن اســتخدامها يف مشاريع الجينوميات(، من بني أموٍر أخرى.  وفيام 

ييل بعض املناطق واالستخدامات الشائعة الستخراج قاعدة املجموعات:
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- معامالت البيع:  مُيِكن اســتخداُم مجموعات من منتجات التجزئة التي تم رشاؤها مًعا لتحســني 

ص للمبيعات )وضع املنتجــات التي تتامىش بعضها مع بعض(  موضــع املنتج يف الطابق املخصَّ

والتســعري الرتويجي للمنتجات )وليس وجود عــروض ترويجية عىل كلٍّ من املنتجات التي يتمُّ 

رشاؤها يف الغالب مًعا(.

- معامالت بطاقات االئتامن:  توفر العنارص املشرتاة من خالل بطاقة ائتامنية بيانات عن منتجات 

ح قياُم العميل برشائها أو استخدام أرقام بطاقات االئتامن.   أخرى يُرجَّ

- الخدمات املرصفية:  مُيِكن استخدام أمناط الخدمات املتسلسلة التي يستخدمها العمالء )فحص الحساب 

متبوًعا بحساب التوفري( لتحديد الخدمات األخرى التي قد يكونون مهتمني بها )حساب استثامري(.

- منتجات خدمات التأمني:  ميكن اســتخداُم حزم منتجات التأمني التي يشــرتيها العمالء )التأمني 

عــىل الســيارات يتبعها التأمني املنزيل( القرتاح منتجات تأمني إضافيــة )التأمني عىل الحياة(، أو 

مزيج غري عادي من مطالبات التأمني ميكن أن يكون عالمًة عىل االحتيال.

- خدمــات االتصاالت:  تســاعد مجموعات الخيارات التي تمَّ رشاؤها بشــكٍل عام )مثل:  انتظار 

املكاملــات، وهوية املتصل، واالتصــال الثاليث( عىل تكوين حزم املنتجات بشــكٍل أفضل لزيادة 

اإليرادات.  وينطبق اليشء نفســه عىل ُمزوِّدي خدمات االتصاالت املتعددة القنوات من خالل 

الهاتف والتلفزيون وعروض خدمة اإلنرتنت.

- السجالت الطبية:  ميكن أن تشري توليفات معينة من الحاالت إىل زيادة خطر حدوث مضاعفات 

مختلفة؛ أو ميكن ربط بعض إجراءات العالج يف بعض املرافق الطبية بأنواع معينة من العدوى.

إن أفضــل ســؤاٍل ينبغي طرحــه فيام يخصُّ األمنــاط/ العالقات التي ميكن أن تكتشــفها قواعد 

مجموعات االســتخراج هو «هل كل قواعد الرتابط مثرية لالهتامم ومفيدة؟» ولإلجابة عن سؤال من 

هذا القبيل؛ فإن قواعد ترابط االستخراج تستخدم مقياسني شائعني:  الدعم واالعتدال والرفع.  وقبل 

تعريف هذه املصطلحات؛ دعنا نحصل عىل القليل من التقنية من خالل إظهار شكل قاعدة االرتباط:

{حاسب محمول، برامج مكافحة الفريوسات} 1 {خطة الخدمة املوسعة} [٪30، ٪70].

حيث ترتبط X )املنتجات أو الخدمة، تسمى الجانب األيرس، LHS، أو سابقة( بـ Y )املنتجات 

أو الخدمــة، وتســمى الجانــب األمين، RHS، أو مرافقــه(.  وS هو الدعم، وC هــي الثقة لهذه 

.Li�و Confو Supp القاعدة الخاصة.  فيام ييل الصيغ البسيطة لـ
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عم )S( ملجموعة من املنتجات هو مقياس مدى تكرار ظهور هذه املنتجات أو الخدمات  إن الدَّ

عة(  )مثل LHS + RHS = الحاســب املحمول وبرامج مكافحة الفريوســات وخطة الخدمة املوسَّ

يف نفس املعاملة؛ أْي: نســبة املعامالت يف مجموعة البيانات التي تحتوي عىل جميع املنتجات أو 

دة.  ويف هذا املثال كانت 30٪ من جميع املعامالت يف قاعدة  الخدمــات املذكورة يف قاعــدة ُمحدَّ

بيانــات املتجر االفرتاضية تحتوي عىل جميع املنتجات الثالثة املوجودة يف بطاقة مبيعات واحدة.  

وثقة القاعدة هي مقيــاس مدى تالزم املنتجات أو الخدمات يف RHS )الناتجة( مع املنتجات أو 

ن  ن نظام LHS يف حني تتضمَّ الخدمات عىل نظام LHS )ســابقاً(، أْي: نسبة املعامالت التي تتضمَّ

أيًضــا RHS.  وبعبارة أخرى؛ فإن االحتامل املــرشوط هو العثور عىل RHS للقاعدة املوجودة يف 

املعامــالت التي يُوَجد بها بالفعل نظام LHS للقاعدة.  وقيمة الرفع لقاعدة االرتباط هي نســبة 

ثقة القاعدة والثقة املتوقعة من القاعدة.  ويتمُّ تعريف الثقة املتوقعة للقاعدة عىل أنها نتاج قيم 

.LHS مقسوًما عىل دعم نظام RHSو LHS دعم

ن بعــض الخوارزميات املعروفة  ة خوارزميات الكتشــاف قواعد الرتابط؛ إذ تتضمَّ وتتوفــر ِعدَّ

Apriori وEclat باإلضافة إىل FP-Growth.  وتقوم هذه الخوارزميات فقط بنصف املهمة، وهو 

تحديد العنارص املتكررة يف قاعدة البيانات.  وحاملا يتمُّ تحديد العنارص املتكررة؛ فإنها تحتاج إىل 

تحويلهــا إىل قواعد مع األجزاء الســابقة والالحقة؛ إذ إنَّ تحديــد القواعد من املواد املتداولة هو 

عملية مطابقة مبارشة؛ لكن العملية قد تستغرق وقتًا طوياًل مع قواعد بيانات املعامالت الكبرية.  

وعــىل الرغم من أنه ميكــن أن يكون هناك العديد من العنــارص يف كلِّ مقطع من القاعدة؛ فإنَّ 

الجزء الذي يرتتب عىل ذلك عادًة ما يحتوي عىل عنرص واحد.  ويف القســم التايل ســوف نتناول 

رشح إحدى الخوارزميات األكرث شيوًعا لتحديد العنارص املتكررة.
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خوارزمية Apriori:  وهو النظام األكرث اســتخداًما الكتشــاف قواعــد االرتباط.  وبالنظر إىل 

مجموعــة من العنارص )مثــل مجموعات من معامــالت البيع بالتجزئة، وكل عنــرص من العنارص 

الفردية التي تمَّ رشاؤها(، تحاول هذه الخوارزمية العثور عىل مجموعاٍت فرعية شــائعة عىل األقل 

كَحدٍّ أد� لعدد العنارص )أْي: إنها تتوافق مع الحد األد� من الدعم(.  ويســتخدم Apriori أسلوبًا 

مــن القاعدة إىل القمة؛ إذ يتمُّ توســيُع مجموعات فرعية متكررة عنــًرصا واحًدا يف كلِّ مرة )وهي 

طريقة تُعرَف باسم جيل املرشح؛ إذ يزداُد حجم املجموعات الفرعية املتكررة من مجموعات فرعية 

ذات عنرص واحد إىل مجموعاٍت فرعية من فئتني، ثم مجموعات فرعية ثالثية العنارص... الخ(، ويتمُّ 

اختبار مجموعاٍت من املرشحني يف كلِّ مستوى ضد البيانات؛ للحصول عىل الَحدِّ األد� من الدعم.  

وتنتهي الخوارزمية عند عدم العثور عىل ملحقات إضافية ناجحة.

وكمثاٍل توضيحي:  َضْع يف اعتبارك ما ييل:  يتتبع متجر البقالة عمليات نقل املبيعات بواسطة 

SKU )وحــدة حفــظ املخزون(، وبالتايل يعــرف العنارص التي يتمُّ رشاؤها عــادًة مًعا.  يظهر يف 

الشــكل 4-14 قاعدة بيانات املعامالت، إىل جانب الخطوات الالحقــة لتحديد العنارص املتكررة.  

 ،«bread = 2»و ،«butter = 1» :يف قاعدة بيانات املعاملة يتحول إىل منتج، مثل SKU وكلُّ رمز

و«water = 3»، ومــا إىل ذلــك.  تتمثــل الخطوة األوىل يف Apriori يف حســاب الــرتددات )أْي: 

ــط بشــكٍل كبري، دعنا نعنيِّ  الدعامــات( لكلِّ عنرص )عنارص من عنٍرص واحد(.  ولهذا املثال املبسَّ

الحــد األد� للدعــم إىل 3 )أو 50٪؛ مــام يعني أن العنــرص يَُعدُّ عنًرصا متكــرًرا إذا تمَّ عرضه يف

3 مــن أصل 6 معامالت عــىل األقل يف قاعدة البيانات(.  ونظــرًا ألن جميع العنارص املكونة من 

عنرص واحد تحتوي عىل 3 عىل األقل يف عمود الدعم؛ فكلها تَُعدُّ عنارص متكررة.  ومع ذلك؛ فإنه 

إذا مل تكــن أيٌّ مــن عنارص املجموعة الواحدة متكررة؛ فلن يتمَّ إدراجها كعضو محتمل يف زوجني 

من النقاط محتملني.  وبهذه الطريقة، يُحرِّر Apriori شجرة جميع العنارص املمكنة.  وكام يوضح 

الشــكل 4-14؛ فإنه باستخدام عنارص مجموعة واحدة، يتمُّ إنشاء جميع عنارص العنارص املمكنة، 

ويتمُّ استخدام قاعدة بيانات املعاملة لحساب قيم الدعم الخاصة بها.  ونظرًا ألن عنرص العنارص 

املكــون من عنرصين {1، 3} يحتوي عىل َدْعــم أقل من 3؛ فال يجب تضمينه يف العنارص املتكررة 

التي ســيتمُّ اســتخدامها إلنشــاء مجموعات العنارص التالية )عنارص من العنارص الثالثة(.  وتبدو 

هذه الخوارزمية بسيطًة بشكٍل خادع؛ ولكن فقط ملجموعات البيانات الصغرية.  أما يف مجموعات 

البيانات األكرب بكثري - خاصة تلك التي تحتوي عىل كميات هائلة من العنارص املوجودة بكميات 

منخفضة وكميات صغرية من العنارص املوجودة يف كميات كبرية - فإن البحث والحســاب يصبح 

عملية مكثفة من حيث الحساب.
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Apriori شكل 4-14: تحديد مجموعات البنود املتكررة يف خوارزمية

أسئلة مراجعة على القسم 4-٥:

د عىل األقل ثالث طرٍق من الطرق الرئيسة للتنقيب يف البيانات. 1- َحدِّ

2- اذكــر أمثلــًة عن مواقف ميِكن أن يكون فيها التصنيف أســلوباً مناســباً للتنقيب يف البيانات.  
واذكر أمثلًة عىل الحاالت التي يكون فيها االنحداُر أسلوبًا مناسبًا للتنقيب يف البيانات.

3- اذكر عىل األقل اثنني من تقنيات التصنيف مع تعريٍف موجٍز لهام.

4- ما هي بعض املعايري ملقارنة واختيار أفضل تقنية للتصنيف؟

5- ِصف باختصار الخوارزمية العامة املستخدمة يف أشجار القرار.

6- عرِّف مؤرش جيني.  واذكر ماذا يقيس؟

7- ما هو منوذج املجموعة يف مجال التنقيب يف البيانات؟  ما هي مزايا وعيوب مناذج املجموعة؟

8- اذكر أمثلًة للمواقف التي سيكون فيها التحليُل التجميعي تقنيًة مناسبًة الستخراج البيانات.

9- ما هو الفرق الرئيس بني التحليل التجميعي والتصنيف؟

10- اذكر بعض طرق التحليل التجميعي؟

11- اذكر أمثلًة عىل الحاالت التي يكون فيها االرتباط تقنية مناسبة للتنقيب يف البيانات.

4-6 أدوات برمجيات التنقيب في البيانات:

يوفر العديُد من مورِّدي الربامج أدواٍت قويًة للتنقيب يف البيانات.  من أمثلة هؤالء املوردين:

.)Clementine و SPSS PASW Modeler واملعروفة سابًقا باسم ،IBM SPSS Modeler( MBI رشكة -
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- رشكة SAS )رائدة املرشوعات(.

.)StatSo� Statistica Data Miner واملعروفة سابًقا باسم ،Statistica( Dell رشكة -

.)KXEN In�nite Insight واملعروف سابًقا باسم ،In�nite Insight( PAS رشكة -

.)CART, MARS, TreeNet, RandomForest( أنظمة سالفورد -

.Angoss )KnowledgeSTUDIO, KnowledgeSEeker( رشكة -

.Megaputer )PolyAnalyst( رشكة -

بشكل ملحوظ ولكن ليس من املستغرب، يتم تطوير أدوات التنقيب يف البيانات األكرث شيوًعا 

واستخداًما من قبل رشكات الربمجيات اإلحصائية الراسخة إىل حد كبري )مثل �SAS, SPSS, StatSo(؛ 

ألن اإلحصاءات هي أســاس التنقيب يف البيانات، وهذه الرشكات لديها وســائل فعالة من حيث 

التكلفة تقوم بتطويرها يف أنظمة اإلستخراج الشامل للبيانات.  كام أن معظم ُمورِّدي أدوات ذكاء 

 ،Tableauو ،SAP Business Objects و ،Oracle Hyperionو ،IBM Cognos :األعــامل )مثل

وTibco، وQlik، وMicroStrategy، وTeradata، و �Microso( لديهم أيًضا مســتوى معني من 

قدرات التنقيب يف البيانات املُدَمجة يف عروض الربامج الخاصة بهم.  وال تزال أدوات ذكاء األعامل 

هذه تركِّز يف املقام األول عىل النمذجة املتعددة األبعاد وتصوير البيانات، وال تَُعدُّ منافسًة مبارشة 

ملورِّدي أدوات التنقيب يف البيانات.

إضافــًة إىل هــذه األدوات التجارية؛ تتوفر العديُد مــن أدوات برمجيات جمــع البيانات املفتوحة 

املصدر أو املجانية عىل اإلنرتنت.  وبشــكٍل بديهي - وال ســيام يف اإلدارات الرتبوية - تَُعدُّ Weka أداة 

التنقيــب يف البيانات املجانية واملفتوحة األكرث انتشــاًرا، والتي تمَّ تطويرها مــن ِقبل عدٍد من الباحثني 

مــن جامعة Waikato يف نيوزيلندا )ميكن تنزيل األداة مــن cs.waikato.ac.nz/ml/weka(.  تحتوي 

Weka عــىل عــدٍد كبريٍ مــن الخوارزميات ملهــاّم مختلفة للتنقيــب يف البيانــات ولديها واجهة 

ُمســتخِدم ســهلة االســتخدام.  وقد ظهر يف اآلونة األخــرية عدٌد مــن األدوات املجانية املفتوحة 

KNIME )knime.org( املصــدر وذات قدرة عالية عىل التنقيب يف البيانات:  يقــود املجموعة

نة، وأيًضا بهام  و)RapidMiner )quickminer . com.  فلديهام واجهات ُمســتخِدم بيانية ُمحسَّ

عــدٌد كبرٌي من الخوارزميــات، ومجموعة متنوعة من َميْزات التمثيل البــرصي للبيانات، كل تلك 

الخصائــص متيزهام عن بقية األدوات املجانية.  ويَُعدُّ هــذان الربنامجان املجانيان أيًضا برنامجني 

أساســيني )أْي: مُيِكن تشــغيلهام عىل نظامي تشــغيل Windows وMac(.  ومع التغيري األخري يف 

رة من أداة التحليــالت الخاصة بهم مجانًا  عروضهــا؛ قامت RapidMiner بإنشــاء نســخة ُمصغَّ
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)أْي: نســخة مجتمعية(؛ وذلــك يف أثناء تصنيع املنتــج التجاري الكامل.  لذلــك؛ فبمجرد إدراج 

RapidMiner ضمن فئة األدوات املجانية/ مفتوحة املصدر، غالبًا ما يتم إدراجها يف قامئة األدوات 

 ،SAS Enterprise Miner :التجاريــة.  يَُعدُّ االختالُف الرئيس بني كلٍّ من األدوات التجارية )مثل

 ،RapidMinerو  ،Weka )مثــل:  املجانيــة  واألدوات   )Statisticaو  ،IBM SPSS Modeler و

وKNIME( هو الكفاءة الحسابية.  وقد تستغرق مهمة التنقيب يف البيانات نفسها التي تتضمن 

مجموعــة بيانات كبرية وغنية بامليزات وقتاً أطول بكثــري لتكتمل مع أدوات الربمجيات املجانية، 

ال  وبالنســبة لبعض الخوارزميات، قد ال تكتمل املهمة )أْي: تتعطل بســبب االســتخدام غري الفعَّ

لذاكرة الحاسب(.  يعرض الجدول 4-2 بعًضا من املنتجات الرئيسة واملواقع الخاصة بها.

هناك مجموعٌة من قدرات ذكاء األعامل والتحليالت التي أصبحت أكرث شــيوًعا بشكٍل متزايد 

لدراســات التنقيــب يف البيانات، وهــي Microso� SQL Server )فقد تــمَّ تضمينها إلمكانات 

تحليالت أكرث بشكٍل متزايد، مثل ذكاء األعامل ووحدات النمذجة التنبؤية؛ وذلك بدًءا من إصدار 

SQL Server 2012(؛ إذ يتمُّ عمل مســتودعات البيانات والنامذج يف نفس بيئة قاعدة البيانات 

Microso� Enterprise العالئقية؛ مام يجعل إدارة النامذج مهمًة أســهل بكثري.  يعمل تحالف

كمصدر عاملــي للوصــول إىل مجموعة برامــج Microso� SQL Server لألغــراض األكادميية، 

كالتدريــس واألبحاث.  وقد تمَّ إنشــاُء هــذا التحالف؛ لتمكني الجامعــات يف جميع أنحاء العامل 

من الوصول إىل تقنية املؤسســات دون الحاجة إىل صيانة األجهــزة والربامج الرضورية يف مبانيها 

الخاصــة.  كام يوفر التحالف مجموعًة واســعًة مــن أدوات تطوير ذكاء األعــامل )كالتنقيب يف 

البيانــات، بناء املكعبات، إعداد تقارير األعامل( إضافــًة إىل عدٍد من مجموعات البيانات الكبرية 

Microso� Enterprise يَُعدُّ تحالف  .Tyson Foodsو Dillard’sو Sam’s Club والواقعية من

مجانيًّا وال ميكن اســتخدامه إال لألغراض األكادميية.  تســتضيف كلية Sam M.  Walton لألعامل 

بجامعة Arkansas النظام املؤســيس وتســمح ألعضاء التحالف وطالبه بالوصول إىل هذه املوارد 

باســتخدام اتصاٍل بسيط عن بعد بسطح املكتب.  وميكن معرفة تفاصيل االنضامم لهذا التحالف 

.walton.uark.edu /enterprise وكذلك الدروس سهلة املتابعة وبعض األمثلة يف
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جدول 4-2: برامج مختارة للتنقيب يف البيانات

املوقع (URL)اسم املنتج

IBM SPSS Modeler
www-01.ibm.com/so�ware/analytics/spss/products/

modeler/

IBM Watson Analyticsibm.com/analytics/watson-analytics/

SAS Enterprise Minersas.com/en_id/so�ware/analytics/enterprise-miner.html

Dell Statisticastatso�.com/products/statistica/product-index

PolyAnalystmegaputer.com/site/polyanalyst.php

CART, RandomForestsalford-systems.com

Insightful Minersolutionmetrics.com.au/products/iminer/default.html

XLMinersolver.com/xlminer-data-mining

SAP In�niteInsight )KXEN(help.sap.com/ii

GhostMinerfqs.pl/ghostminer

SQL Server Data Miningmsdn.microso�.com/en-us/library/bb510516.aspx

Knowledge Minerknowledgeminer.com

Teradata Warehouse Miner
teradata.com/products-and-services/Teradata-

warehouse-miner/

Oracle Data Mining )ODM(oracle.com/technetwork/database/options/odm/

FICO Decision Management�co.com/en/analytics/decision-management-suite/

Orange Data Mining Toolorange.biolab.si/

Zementis Predictive Analyticszementis.com
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يف مايو 2016م، أجرت KDnuggets.com اســتطالع الربامج الســنوي الثالث عرش بشأن السؤال 

التايل:  «ما هي الربامج التي استخدمتها يف التحليالت، والتنقيب يف البيانات، وعلم البيانات، ومشاريع 

تعلُّم اآللة خالل الـ 12 شــهرًا املاضية؟».  وقد حظي االستطالع مبشاركٍة رائعة من مجتمع التحليالت 

وعلم البيانات واملورِّدين؛ مام جذب 2889 ناخبًا اختاروا عدًدا قياسيًّا بلغ 102 من األدوات املختلفة.

 وقد أ�ر هذا االستطالع عن بعض النتائج املثرية لالهتامم منها:

- ال تزال R هي األداة الرئيسة، بحصة تبلغ 49٪ من األسهم )بعد أن كانت 46٫9٪ يف عام 2015م(، 

ولكــن اســتخدام Python ازداد برسعة واكتســب ما يقرب من R بحصة 45٫8٪ من األســهم 

)والتي توقفت عند 30٫3٪ يف 2015م(.

- ال تزال RapidMiner هي املنصة العامة األكرث انتشاًرا بشأن التنقيب يف البيانات/ علم البيانات، 

بنسبة بلغت 33٪ من األسهم.  ومن األدوات البارزة التي تحظى بأكرب قدٍر من النمو يف االنتشار 

scikit- و  ،Amazon Machine Learningو  ،H2Oو  ،MLlibو  ،Dataikuو  ،Dato هــي 

.IBM Watsonو ،learn

- ينعكس الخيار املتزايد لألدوات يف االســتخدام األوسع؛ إذ بلغ متوسط عدد األدوات املستخدمة 

6٫0 )مقابل 4٫8 يف مايو 2015م(.

- ارتفــع اســتخدام أدوات Hadoop/ البيانات الكبــرية إىل 39٪، بعد أن كان 29٪ يف عام 2015م 

و17٪ يف عام 2014م، مدفوًعا من قبل Apache Spark وMLlib )مكتبة Spark لتعلم اآللة( 

وH2O.  والتي أدرجناها ِضمن أدوات البيانات الكبرية.

- كانت املشاركة حسب املنطقة؛ وذلك كالتايل:  الواليات املتحدة / كندا )40٪(، أوروبا )39٪(، آسيا 

)9٫4٪(، أمريكا الالتينية )5٫8٪(، أفريقيا / الرشق األوسط )2٫9٪(، أسرتاليا / نيوزيلندا )٪2٫2(.

- يف هذا العام، اســتخدم 86٪ من املصوتني برامج تجارية، يف حني استخدم 75٪ الربامج املجانية.  

واســتخدم حوايل 25٪ فقط الربامج التجارية، و13٪ فقط استخدموا الربامج املفتوحة املصدر / 

املجانية.  واســتخدم األغلبية مبقدار 61٪ كاًل من الربامج املجانية والتجارية عىل َحدٍّ ســواء، يف 

حني كانت 64٪ يف عام 2015م.

- بالنســبة للســنة الثانية، شمل اســتطالع KDnuggets.com أدوات التعلُّم العميق.  ففي هذا 

العام، اســتخدم 18٪ من املصوِّتني أدوات التعلم العميق، أْي: ِضعف نسبة عام 2015م، والتي 

كانــت 9٪، وبهذا قفز موقــع Google Tensorflow إىل املركز األول، متخطيًــا النظام البيئي 

�eano/Pylearn2 صاحب الصدارة يف العام املايض.
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- يف مجتمــع لغات الربمجة، ارتفعت شــعبية كلٍّ مــن Python وJava وUnix وScala؛ يف حني 

.Lispو ،Clojureو ،F #و ،Juliaو ،Perlو ،C/C++ انخفضت شعبية كلٍّ من

د؛ قام موقع KDnuggets.com يف هذا االســتطالع  وللَحــدِّ مــن التحيُّز يف التصويت املتَعــدِّ

بالتحقــق من الربيــد اإللكرتوين؛ وذلك بهدف َجْعل النتائج أكرث متثيــاًل للواقع يف عامل التحليالت.  

ويُظِهر يف الشكل 4-15 نتائج ألفضل 40 من األدوات الربمجية )وذلك وفًقا إلجاميل عدد األصوات 

املســتلمة(.  كام يقوم الرســم البياين األفقي أيًضا بالتمييز بني األدوات املجانية/ مفتوحة املصدر 

والتجارية وبيانات Hadoop / البيانات الضخمة باستخدام مخطط الرتميز ذي األلوان.

Source: used with permission from KDnuggets

شكل 4-1٥: األدوات الربمجية الشائعة للتنقيب يف البيانات
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حالة عملية 6-4

التنقيب يف البيانات ينتقل إىل هوليوود:  توقع النجاح املايل لألفالم

تتعلَّق الحالة العملية 4-6 بدراسٍة بحثية؛ إذ يتمُّ استخدام عدٍد من األدوات الربمجية 

وتقنيــات جمع البيانــات لبناء مناذج التنقيب يف البيانات؛ للتنبــؤ بالنجاح املايل )إيرادات 

شباك التذاكر( ألفالم هوليوود يف حني أنها ليست أكرث من مجرد أفكار.

يَُعدُّ توقع إيرادات شباك التذاكر )أْي: النجاح املايل( لصورٍة متحركٍة معينٍة؛ مشكلًة 

مثــريًة لالهتــامم ومليئًة بالتحديــات.  ووفقاً لبعض خرباء املجال؛ فإن صناعة الســينام 

تَُعــدُّ «أرض العقبات واملخاطر الجامحة»؛ بســبب الصعوبة املرتبطــة بالتنبؤ بالطلب 

عــىل املنتج؛ مام يجعل أعامل الســينام يف هوليــوود محفوفًة باملخاطــر.  ودعاًم ملثل 

هذه املالحظات، يقول Jack Valenti )الرئيس واملدير التنفيذي الســابق التحاد الصور 

املتحركة األمريكية(:  «ال أحد يســتطيع أن يخربك كيف ســينتج الفيلم يف السوق، ليس 

قبــل أن يفتــح الفيلم يف مــرسح مظلم، والرشر يطري بني الشاشــة والجمهــور».  وقد 

كانت الصحف واملجالت التجارية الخاصــة بصناعة الرتفيه مليئًة باألمثلة والترصيحات 

والخربات التي تدعم مثل تلك املطالب.

وكام هو الحال بالنسبة للعديِد من الباحثني الذين حاولوا إلقاء الضوء عىل هذه املشكلة 

Dursun Delenو ،Ramesh Sharda يات يف العامل الحقيقي، كان كلٌّ من املليئــة بالتَحدِّ

يستكشــفان اســتخدام التنقيب يف البيانات؛ للتنبؤ باألداء املايل للصورة املتحركة يف شباك 

التذاكر قبل أن يدخل اإلنتاج )يف حني أن الفيلم ليس أكرث من فكرة مفاهيمية(.  ويف مناذج 

التنبؤ ذات االنتشــار الكبري، يتمُّ تحويل مشــكلة التنبؤ )أو االنحدار( إىل مشكلة تصنيف؛ 

مبعنى أنه بداًل من التنبؤ بتقدير نقطة إليرادات شباك التذاكر؛ يتمُّ تصنيف أيِّ فيلم وفًقا 

إليراداته ووضعه يف إحدى الفئات التســع، والتي ترتاوح من الهبوط الشــديد «flop» إىل 

ح  اإلقبال «blockbuster»؛ مام يجعل املشــكلة مشــكلة تصنيف متعددة الحدود.  ويُوضِّ

الجدول 4-3 تعريف الفئات التسع من حيث نطاق إيصاالت شباك التذاكر.

الجدول 4٫3 تصنيف الفيلم عىل أساس اإليرادات
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البيانات:

تمَّ جمع البيانات من مجموعٍة متنوعٍة من قواعد البيانات املتعلقة باألفالم )مثل: 

Showbiz، وIMDb، وIMSDb، وAllMovie، وBoxo�ceMojo، وغريهــا( وقد تمَّ 

دمجها جميًعا يف مجموعة بيانــات واحدة؛ إذ تحتوي مجموعة البيانات الخاصة بأكرث 

النامذج تطوًرا يف اآلونة األخرية عىل 2632 فيلامً تمَّ إصدارها بني عامي 1998 و2006.  

ويعرض الجدول 4-4 ملخصاً للمتغريات املســتقلة إىل جانــب مواصفاتها.  وملزيٍد من 

التفاصيل الوصفية ومربِّرات تضمني هذه املتغريات املســتقلة؛ يتمُّ االطالع عىل كلٍّ من 

.Delen )2006(و Sharda

جدول 4-4: ملخص للمتغريات املستقلة

القيم املمكنةعدد القيماملتغري املستقل

تصنيف االتحاد األمرييك للصور املتحركة 

MPAA
5G, PG, PG-13, R, NR

مرتفع، متوسط، منخفض3املنافسة

مرتفع، متوسط، منخفض3قيمة النجم

10النوع األديب

خيــال علمــي، درامــا ملحمية تاريخيــة، دراما 

حديثة، سياســة، إثارة، رعــب، كوميديا، كرتون، 

حر�، وثائقي

مرتفع، متوسط، منخفض3مؤثرات خاصة

نعم، ال2متمم

عدد صحيح موجب بني 1 و13876عدد الشاشات

املنهجية:

باســتخدام مجموعٍة متنوعٍة من أساليب التنقيب يف البيانات، مبا يف ذلك الشبكات 

العصبية وأشجار القرار وآلة املتجهات الداعمة وثالثة أنواع من املجموعات؛ قام كلٌّ من 

Sharda وDelen بتطويــر مناذج التنبؤ.  وقد تمَّ اســتخداُم بيانــات الحقبة الزمنية من 

1998 إىل 2005م كبيانــات تدريبيــة لبناء مناذج التنبؤ، يف حني اســتُخِدمت بيانات عام 

2006م كبيانات اختبار لتقييم ومقارنة دقة التنبؤات يف النامذج.  ويعرض الشكل 16-4
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سابًقا(  Clementine أداة التنقيب يف البيانات( IBM SPSS Modeler لقطة شاشة من

التي تصوِّر خريطة العملية املستخدمة ملشكلة التنبؤ؛ إذ يعرض الجانب األيرس العلوي 

للخريطــة عملية تطوير النموذج، ويعرض الركن الســفيل األمين مــن الخريطة عملية 

IBM SPSS تقييم النموذج )أْي: االختبار أو التسجيل(.  وملزيٍد من التفاصيل حول أداة

Modeler وكذلك استخدامها فرُيَجى الرجوع إىل موقع الكتاب عىل شبكة اإلنرتنت(.

شكل 4-16: لقطة لتدفق عملية نظام التنبؤ بشباك التذاكر

النتائج:

م الجدول 4-5 نتائج التنبؤ لجميع طرق الجمع الثــالث للبيانات باإلضافة إىل  يقــدِّ

نتائــج املجموعات الثالث املختلفة.  يَُعدُّ أول قياس لألداء هو معدل التصنيف الصحيح 

للنســبة املئوية، ويُطلَق عليه «bingo».  وكام ورد يف الجدول معدل التصنيف الصحيح 

Away-1 )أْي: ضمن فئة واحدة(.  تشري النتائج التي يعرضها الجدول إىل أن SVM كان 

أفضل مناذج التنبؤ الفردية، يليها ANN؛ يف حني حلَّت خوارزمية شجرة قرار CART يف 

املركز األخري كأســوأ منوذج.  بشــكٍل عام؛ حققت مناذج املجموعة أداًء أفضل من مناذج 

التنبــؤ الفردية، التي أدَّت خوارزمية االندمــاج فيها أفضل أداٍء ممكن.  ويَُعدُّ االنحراف 

املعيــاري املنخفض للغاية الذي تم الحصــول عليه من املجموعات هو - عىل األرجح - 

أكرث أهمية لصانعي القرار وقراءة جدول النتائج، مقارنة بالنامذج الفردية.
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جدول 4-٥: نتائج التنبؤ املجدولة للنامذج الفردية والجامعية

مناذج التنبؤ

النامذج

الفردية
النامذج الجامعية

SVMANNCARTمقياس األداء
الغابة

العشوائية

الشجرة

املدعومة

االندماج

(متوسط)

)bingo( 192182140189187194العد

)1-Away( 104120126121104120العد

)٪bingo( 56٫07٪54٫05٪62٫54٪40٫46٪60٫52٪49٫55٪الدقة

)٪1-Away( 90٫75٪10٫84٪89٫60٪88٫76٪28٫87٪85٫55٪الدقة

0٫930٫871٫050٫760٫840٫63االنحراف املعياري

االستنتاج:

عي الباحثون أنَّ نتائج التنبؤ هذه أفضل من أيِّ تقارير منشورة فيام يتعلق  يدَّ

بنطاق هذه املشكلة.  وباإلضافة إىل الدقة الجذابة لنتائج التنبؤ بإيرادات الشباك؛ 

فإنه ميكن اســتخدام هذه النامذج كذلك لتحليل متغريات القرار )ورمبا تحسينها( 

لتعظيــم العائــد املايل.  وعىل وجه التحديــد؛ ميكن تغيري املعلامت املُســتَخَدمة 

بة بالفعل للوصــول إىل فهٍم أفضل لتأثري  للنمذجة باســتخدام منــاذج التنبؤ املجرَّ

ى عادًة  املعلامت املختلفة عىل النتائج النهائية.  وخالل هذه العملية، والتي تُسمَّ

«تحليل الحساسية»؛ ميكن لصانع القرار يف إحدى الرشكات الرتفيهية أن يكتشف، 

مبستوى دقة عاٍل إىل َحدٍّ ما، مقدار قيمة النجاح املايل التي ميكن أن يحققها ممثل 

معني )أو تاريخ صدور محدد، أو إضافة املزيد التأثريات الفنية... إلخ(؛ مام يجعل 

ر بثمن لدعم القرار. النظام األسايس أداًة ال تُقدَّ

أسئلة للمناقشة:

1- ملــاذا يعترب التنبؤ بالنجاح املــايل لألفالم أمرًا مهامًّ بالنســبة للعديد من صناع 

السينام يف هوليوود؟
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2- كيف ميكن اســتخدام التنقيب يف البيانات للتنبؤ بالنجاح املايل لألفالم قبل بدء 

عملية اإلنتاج؟

3- كيــف تعتقــد أن هوليوود نجحت يف هذه املهمة إىل اآلن دون مســاعدة من 

أدوات وتقنيات التنقيب يف البيانات؟

Sources: Sharda, R., & Delen, D. )2006(. Predicting box-o�ce success of motion 

pictures with neural networks. Expert Systems with Applications, 30, 243254-; 

Delen, D., Sharda, R., & Kumar, P. )2007(. Movie forecast Guru: A Web-based DSS 

for Hollywood managers. Decision Support Systems, 43)4(, 11511170-.

أسئلة مراجعة على القسم 6-4:

1- ما هي أدوات التنقيب يف البيانات التجارية األكرث انتشاًرا؟

2- ملاذا تعتقد أن أكرث األدوات انتشاًرا يتمُّ تطويرها من ِقبل الرشكات القامئة عىل اإلحصاء؟

3- ما هي أكرث أدوات التنقيب يف البيانات املجانية انتشاًرا؟  وملاذا تتمتع بهذا االنتشار الهائل )خاصة R(؟

4- ما هي االختالفات الرئيسة بني أدوات الربمجيات التجارية وأدوات التنقيب يف البيانات املجانية؟

5- ما هي معايري االختيار الخمسة األوىل ألداة التنقيب يف البيانات؟  ارشح إجابتك.

4-٧ مشكالت خصوصية التنقيب في البيانات، والخرافات، واألخطاء الفادحة:

غالبًا ما تحتوي البيانات التي يتمُّ جمعها وتخزينها وتحليلها يف مجال التنقيب يف البيانات عىل 

معلومات حول األشخاص الحقيقيني.  وقد تتضمن هذه املعلومات ما ييل:

1- بيانــات التعريف )االســم، والعنوان، ورقــم الضامن االجتامعي، ورقم رخصــة القيادة، ورقم 

املوظف، وما إىل ذلك(.

2- البيانات الدميوغرافية )مثل: العمر، والجنس، والعرق، والحالة االجتامعية، وعدد األطفال(.

3- البيانات املالية )مثل: الراتب، أو دخل األرسة اإلجاميل، أو التحقق من رصيد الحساب أو التوفري، 

أو ملكيــة املنزل، أو تفاصيل حســاب الرهن العقاري أو القــرض، أو حدود بطاقات االئتامن 

واألرصدة، أو تفاصيل حساب االستثامر(.

4- تاريخ الصفقات املُربَمة )أْي: ما يتم رشاؤه من أين ومتى، سواء من سجالت املعامالت الخاصة 

بالبائع أو من املعامالت الخاصة ببطاقة االئتامن(.

5- البيانات الشخصية )مثل: ذكرى الزواج السنوية، الحمل، املرض، الوفيات يف العائلة، إيداعات اإلفالس(.
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مــي البيانات التابعني لجهات  وميكــن الوصــول إىل معظم هذه البيانات من خالل بعض مقدِّ

خارجية.  والســؤال الرئيس هنا هو عن خصوصية الشخص الذي تنتمي إليه البيانات.  وللحفاظ 

عــىل خصوصية وحاميــة حقوق األفراد؛ يجب أن يتمتع متخصصو التنقيب يف البيانات بســامت 

أخالقيــة فضاًل عن االلتزامات القانونية.  وتتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك يف عملية إلغاء تحديد 

ســجالت العمالء قبل تطبيق تطبيقات التنقيب يف البيانات؛ بحيث ال ميكن تتبُّع السجالت للفرد.  

 ،CDC وقد تمَّ بالفعل إلغــاء تحديد العديد من مصادر البيانات املتاحة للجمهور )مثل: بيانات

بيانات SEER، بيانات UNOS(.  وقبل الوصول إىل مصادر البيانات هذه، يُطلب من املستخدمني 

يف كثريٍ من األحيان املوافقة عىل أنهم - تحت أيِّ ظرف من الظروف - ســيحاولون تحديد هوية 

األفراد الذين يقفون وراء هذه األرقام.

كان هنــاك عدٌد من الحاالت يف املايض القريب؛ إذ شــاركت بعض الــرشكات بيانات العمالء 

مع اآلخرين دون الحصول عىل موافقة رصيحة من عمالئها.  فعىل ســبيل املثال - كام قد يتذكر 

مت رشكة JetBlue Airlines الســجالت الخاصة بأكرث من مليون  معظمكم - يف عام 2003م، قدَّ

Torch وهي مقاولة حكومية أمريكية.  ثم قامت ،Torch Concepts مسافر من عمالئها لرشكة

بعد ذلك بتعزيز بيانات الركاب مبعلومات إضافية، مثل: أحجام العائلة وأرقام الضامن االجتامعي، 

ى Acxiom.  وكان القصد من قاعدة البيانات  وهي معلومات تم رشاؤها من وسيط بيانات يُسمَّ

دة أن تُســتَخَدم يف مرشوع التنقيب يف البيانات؛ بغــرض التنبؤ مبالمح اإلرهاب  الشــخصية املوحَّ

املحتمل.  وقد تمَّ كلُّ هذا دون إخطار أو موافقة الركاب.  وعندما خرجت أخبار تلك األنشــطة؛ 

تــمَّ تقديُم العرشات من قضايا الخصوصية ضــد JetBlue وTorch وAcxiom، ودعا العديد من 

أعضاء مجلس الشيوخ األمرييك إىل إجراء تحقيق يف الحادث )Wald, 2004(.  وخرجت يف املايض 

القريب أخباٌر مامثلٌة متعلقة بالخصوصية عن رشكات الشبكات االجتامعية الشهرية، والتي أُِشيع 

أنها كانت تبيع بيانات خاصة بالعمالء إىل رشكات أخرى للتسويق املستهدف الشخيص.

كانت هناك قصٌة غريبٌة أخرى عن مخاوف الخصوصية التي وصلت إىل عناوين األخبار يف عام 

2012م.  يف هذه الحالة، مل تســتخدم الرشكة حتى أي بيانات خاصة و/ أو شــخصية.  من الناحية 

القانونيــة، مل يكن هناك انتهاٌك ألية قوانني.  وتلخص الحالة العملية 4-7 تلك القضية - واملتعلقة 

برشكة Target - بيشء من التفصيل.
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حالة عملية 4-٧

Target توقع أمناط رشاء العمالء - قصة

تدور القصة حول فتاة مراهقة كانت تشــارك منشورات إعالنية وكوبونات من ِقبل 

  .Target ألنواع األشياء التي تشرتيها السيدة الحامل للمرة األوىل من متجر مثل Target

تقــول القصــة:  ذهب رجــل غاضب إىل رشكــة Target خــارج Minneapolis، مطالبًا 

بالتحدث إىل أحد املديرين؛ فقال:  «اســتلمت ابنتي هــذا منكم عن طريق الربيد، إنها 

ال تزال يف املدرسة الثانوية وترسلون لها كوبونات ملالبس األطفال وأِرسَّة األطفال حديثي 

الوالدة، هل تحاولون تشجيعها عىل الحمل؟».  مل يكن لدى املدير أيُّ فكرة عامَّ يتحدث 

نت إعالنات  هة إىل ابنة الرجل وتضمَّ عنه الرجل.  نظر يف املرَســل؛ فوجد أنها كانت موجَّ

عن مالبس األمومة وأثاث الحضانة وصور الرضع.  اعتذر املدير ثم اتصل بعد بضعة أيام 

عــىل الهاتف لالعتذار مرًة أخرى.  ومع ذلك؛ بدا األب متضايقاً إىل حدٍّ ما عندما ردَّ عىل 

املدير قائاًل:  «لقد تحدثت مع ابنتي وتبَنيَّ يل أن هناك بعَض األنشطة يف منزيل مل أكن عىل 

دراية بها.  إنها يف انتظار مولودها األول بالفعل وأنا مديٌن لك باعتذار».  ولكن الســؤال 

هنــا كيف عرفت Target أن الفتاة كانت حاماًل قبل اكتشــاف والدها للحقيقة؟  وفيام 

ص لكلِّ عميل رقم بطاقة تعريف  ييل اإلجابة عن هذا الســؤال:  إن رشكة Target تُخصِّ

كضيف لديها )مرتبطة ببطاقة االئتامن، أو االسم، أو عنوان الربيد اإللكرتوين( الذي يصبح 

عنًرصا نائبًا يحتفظ بســجٍل لكلِّ ما اشــرتاه.  وتقوم Target بتعزيــز هذه البيانات بأيِّ 

معلومــات دميوغرافيــة قاموا بجمعها من العمالء أنفســهم، أو تــم رشاؤها من مصادر 

معلومات أخرى.  وباســتخدام هذه املعلومات؛ نظرت رشكــة Target يف بيانات الرشاء 

السابقة لجميع اإلناث اللوايت قمن بتسجيل أسامئهن يف سجالت أمهات األطفال املنتظر 

اســتقبالهم.  وقاموا بتحليــل البيانات من جميع االتجاهات، ورسعــان ما ظهرت بعض 

األمناط املفيدة.  فعىل ســبيل املثال: كانت مستحرضات اللوشــن والفيتامينات الخاصة 

من بني املنتجات ذات أمناط الرشاء املثرية لالنتباه.  فالكثرُي من الناس يشــرتون اللوشــن، 

ولكــن ما الحظوه هو أن الســجالت التي تحتــوي عىل بيانات ســيدات ينتظرن أطفال 

يقمن برشاء كميات أكرب من محلول اللوشــن غري املعطر مع بداية الثلث الثاين من فرتة 

الحمل.  والحظ محلٌل آخر أنه يف وقٍت ما يف األســابيع العرشين األوىل من فرتة الحمل، 

تقوم النســاء الحوامل باالعتامد عىل املكمالت مثل: الكالسيوم واملغنيسيوم والزنك.  كام 

يقوم العديُد من املتسوِّقني برشاء صابون وكرات قطنية، ولكن عندما تبدأ سيدة ما فجأة 
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برشاء الكثري من الصابون الخايل من الرائحة وأكياس كبرية من كرات القطن، باإلضافة إىل 

مطهرات اليد ومناديل الحامم؛ فإن ذلك يشــري إىل قرب موعد اســتقبالها ملولودها.  ويف 

النهايــة؛ متكَّنوا من تحديد حوايل 25 منتًجــا، عندما تم تحليلها مًعا، مكَّنتهم من تحديد 

Target درجة توقع وجود حمل من عدمه لكل متســوق.  واألهم من ذلك؛ اســتطاعت

أيًضا تقدير تاريخ الوالدة لكلِّ ســيدة حامل؛ لذلك يتم إرســال كوبونات منتجات معينة 

دة لكلِّ متسوقة بحسب املرحلة التي مترُّ بها يف حملها. بتواريخ ُمحدَّ

إذا نظرت إىل هذه املامرســة من منظور قانوين؛ فستستنتج أن Target مل تستخدم 

أيَّ معلومــات تنتهــك خصوصية العميل؛ إنهم فقط اســتخدموا بيانات املعامالت التي 

تقوم كلُّ سلســلة تجارة التجزئة األخرى تقريبًا بجمعها وتخزينها )ورمبا تحليلها( حول 

عمالئها.  ولكن ما كان مزعًجا يف هذا الســيناريو رمبا كان املفهوم املســتهدف:  الحمل.  

فهنــاك بعض األحداث أو املفاهيم يجب أن تكون غري قابلة للتداول أو أن يتم التعامل 

معها بحذر شديد، مثل: أمراض الشيخوخة، والطالق، واإلفالس.

أسئلة للمناقشة:

1- مــا رأيك يف التنقيــب يف البيانات وتأثريهــا عىل الخصوصية؟  ومــا هي العتبة 

الفاصلة بني اكتشاف املعرفة وانتهاك الخصوصية؟

2- هل أخطأت Target؟  هل فعلت أيَّ يشء غري قانوين؟  برأيك، ما الذي كان يجب أن 

تفعله Target؟  وهل يجب عىل Target اإلقالع عن هذه األنواع من املامرسات مستقباًل؟

Sources: Hill, K. )2012, February 16(. How Target �gured out a teen girl was pregnant 

before her father did. Forbes; Nolan, R. )2012, February 21(. Behind the cover story: 

How much does Target know? NYTimes.com.

خرافات وأخطاء فادحة حول التنقيب في البيانات:

م يف وصف  يَُعــدُّ التنقيُب يف البيانات أداًة تحليليًة قويــًة مُتكِّن املديرين التنفيذيني من التقدُّ

طبيعة املايض )بالنظر إىل مرآة الرؤية الخلفية( للتنبؤ باملستقبل )النظر إىل األمام( إلدارة عملياتهم 

التجارية بشــكٍل أفضل )اتخاذ قرارات دقيقة ويف الوقت املناســب(.  تســاعد عملية التنقيب يف 

البيانات جهات التســويق يف العثــور عىل أمناٍط تفصح عن أرسار تتعلَّق بســلوك العمالء.  مُيِكن 

اســتخدام نتائج التنقيب يف البيانات لزيادة اإليرادات وخفض التكلفة من خالل تحديد االحتيال 

واكتشاف الفرص التجارية؛ مام يوفر مناًخا جديًدا متاًما وجيًدا للَميْزة التنافسية.  وكحقل متطور 
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وناضج، يرتبط التنقيب يف البيانات غالبًا بعدٍد من الخرافات، والتي يعرض الجدول 4-6 بعًضا منها 

.)Delen, 2014; Zaima, 2003(

جدول 4-6: خرافات التنقيب يف البيانات

الواقعالخرافة

يوفر التنقيب يف البيانات تنبؤات تشبه كرة 

بلورية فورية.

تَُعدُّ عملية التنقيب يف البيانات عمليًة متعددة الخطوات 

تتطلب تصمياًم واستخداًما متعمًدا واستباقيًّا.

التنقيب يف البيانات غــري قابٍل للتطبيق مع 

تطبيقات األعامل السائدة.

الحالــة الحالية للتنقيب يف البيانات جاهزٌة لالســتعامل 

تقريبًا أليِّ نوع أو حجم عمل.

يتطلب التنقيــُب يف البيانات قاعدة بيانات 

صة. منفصلة وُمخصَّ

م يف تقنية قاعدة البيانــات؛ ال يلزم وجود  بســبب التقدُّ

قاعدة بيانات مخصصة.

ميكن فقط لألشخاص ذوي الدرجات العلمية 

مة القيام بالتنقيب يف البيانات. املتقدِّ

متكِّن األدوات الحديثة القامئة عىل الويب املديرين من جميع 

املستويات التعليمية من القيام بعملية التنقيب يف البيانات.

التنقيــب يف البيانــات هو فقــط للرشكات 

الكبرية التي لديها الكثري من بيانات العمالء.

إذا كانت البيانات تعكُس بدقة األعامل أو عمالئها، ميكن 

أليِّ رشكة استخدام التنقيب يف البيانات.

لقد اكتسب منارصو التنقيب يف البيانات فائدًة تنافسيًة هائلًة من خالل فهم أنَّ هذه الخرافات 

هي مجرد:  خرافات.  وعىل الرغم من أن قيمة االقرتاح وبالتايل رضورة وجودها واضحة أليِّ شخص؛ 

فــإن أولئك الذين ينفذون مشــاريع التنقيب يف البيانات ســواًء املبتدئ أو عــامل البيانات املتمرس 

يرتكبــون أخطاًء أحيانًا تؤدي إىل مشــاريع ذات نتائج أقل من املرغوب فيها.  ونعرض فيام ييل 16

من األخطاء الشائعة يف التنقيب يف البيانات، ويجب أن يكون علامء البيانات عىل دراية بها.  وعليه، 

:2009 Shultz, 2004; Skalak, 2001 وآخرون Nesbit يتحتم عليهم بذل قصارى جهدهم لتجنبها

1- اختيــار مشــكلة خطأ للتنقيب يف البيانــات:  فال ميكن حلُّ كلِّ مشــكلة تجارية بالتنقيب يف 

البيانــات )أْي: متالزمــة الطلقة الســحرية(.  وعندمــا ال توجد بيانات متثيليــة )كبرية وغنية 

بامليزات(، فال ميكن أن يكون هناك مرشوع استخراج بيانات عميل.

2- تجاهل مايعتقده الداعمون يف ما ميكن فعله وما ال ميكن فعله باستخدام التنقيب يف البيانات:  

فإدارة التوقعات هي مفتاح نجاح مشاريع التنقيب يف البيانات.
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ر للنهاية:  عــىل الرغم من أن التنقيب يف البيانات هو عملية اكتشــاف  3- البــدء دون َوْضــع تصوُّ
للمعرفة؛ فإنه يجب أن يكون لدى املســتخِدم هدٌف )مشكلة أعامل محددة( يف ذهنه للنجاح.  

ألنه، وكام يقول املثل:  «إذا كنَت ال تعرف إىل أين أنت ذاهب؛ فلن تصل إىل هناك أبًدا».

4- تحديد املرشوع الذي ال تدعمه بياناتك:  يَُعدُّ التنقيب يف البيانات هو كلُّ يشء عن البيانات؛ مبعنى 
أن القيــد األكرب لديك يف مرشوع التنقيــب يف البيانات هو ثراُء البيانات.  فمعرفة حدود البيانات 

تساعدك عىل صياغة مشاريع قابلة للتطبيق وتحقق النتائج املرجوة منها وتفي بالتوقعات.

5- تحديــد وقٍت غــري كاٍف إلعداد البيانات:  إذ يتطلَّب التجهيُز مجهــوًدا أكرب من املتوقع غالبًا.  
حيث تشــري املعرفة الشائعة إىل أن ما يصل إىل ثلث إجاميل وقت املرشوع يتمُّ استهالكه عىل 
مهــاّم جمع البيانات، وفهمها، وتجهيزها.  ولتحقيق النجاح؛ تجنَّب البدء يف النمذجة قبل أن 

تتم معالجة بياناتك بشكل صحيح )بحيث تكون متكاملة وُمنظَّفة وُمَحوَّلة(.

عة وليس يف الســجالت الفردية:  يكــون التنقيب يف البيانات يف  6- النظــر فقــط يف النتائج املجمَّ
أفضل حاالته عندما يتمُّ متثيل البيانات بشكٍل دقيق.  حاول تجنُّب تجميع البيانات وتبسيطها 
بشــكٍل ال داعي له ملســاعدة خوارزميات التنقيب يف البيانات؛ فهي ال تحتاج إىل مســاعدتك 

ا؛ فلديها قدرة فائقة عىل فعل كل ذلك بنفسها. حقًّ

7- الوقوع يف فخِّ تتبُّع إجراءات ونتائج التنقيب:  وألنها عمليُة اكتشــاٍف تنطوي عىل العديد من 
ح أن تفقد مســار النتائج.  يتطلب النجاح تخطيطًا ممنهًجا  التكــرارات والتجارب؛ فمن املرجَّ

ومنظاًم وتنفيًذا وتتبًُّعا / تسجياًل لجميع مهام التنقيب يف البيانات.

8- استخدام بيانات مستقبلية للتنبؤ باملستقبل:  بسبب عدم وجود وصف وفهم للبيانات، يف كثري 
مــن األحيان يقوم ُمحلِّلو البيانات بتضمني متغريات غري معروفة يف الوقت الذي من املفرتض 
أن يتمَّ التنبؤ فيه.  ومن خالل القيام بذلك؛ تنتج مناذج التنبؤ الخاصة بها نتائج دقيقة ال ميكن 
تصديقها )وهي ظاهرة يُطلق عليها غالبًا «ذهب األغبياء»(.  وإذا كانت نتائج التنبؤ الخاصة 
بك جيدة جًدا لدرجة يصعب تصديقها؛ فإنها عادًة ما تكون كذلك؛ ويف هذه الحالة، فإن أول 

يشء تحتاج للبحث عنه هو االستخدام غري الصحيح ملتغري من املستقبل.

9- تجاهل النتائج املشــبوهة وانتقل بعيًدا عنها برسعة:  غالبًا ما تكون النتائج غري املتوقعة هي 
مؤرشات املســتجدات الحقيقية يف مشــاريع التنقيب يف البيانات.  وميكن أن يؤدي التحقيق 

السليم يف مثل هذه النتائج الشاذة إىل اكتشافات مثرية للدهشة.

10- البــدء مبــرشوع مجمــع رفيع املســتوى مــن شــأنه أن يجعلك نجاًم فــوق العــادًة:  غالبًا 

ما تفشل مشاريع التنقيب يف البيانات إذا مل يتم التفكري فيها بعناية من البداية إىل النهاية.  
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م منتظم ومنظم للمشــاريع مــن الصغرية / البســيطة إىل  فغالبًــا مــا يأيت النجــاح بتقــدُّ

الكبرية / املعقدة.  ويجب أن يكون الهدف هو إظهار القيمة املضافة التدريجية واملستمرة، 

بداًل من الدخول يف مرشوٍع كبري يستهلك املوارد دون إنتاج أيِّ نتائج ذات قيمة.

11- تشــغيل خوارزميــات التنقيب يف البيانات بشــكٍل متكرِّر وأعمى:  عــىل الرغم من أن أدوات 

التنقيب يف البيانات اليوم قادرٌة عىل اســتهالك البيانــات وإعداد معلامت خوارزمية لتحقيق 

نتائج؛ فإنه ينبغي ملســتخِدم البيانــات معرفة كيفية تحويل البيانــات وتعيني قيم املعلامت 

املناسبة للحصول عىل أفضل النتائج املمكنة.  فلكلِّ خوارزمية طريقٌة فريدٌة خاصٌة بها ملعالجة 

البيانات، ومعرفة ما هو رضوري للحصول عىل أقىص استفادة من كلِّ نوع من أنواع النامذج.

لة تعاونًا شــديًدا  12- تجاهــل خرباء املوضوع:  يتطلَّب فهم نطاق املشــكلة والبيانات ذات الصِّ

بني التنقيب يف البيانات وخرباء املجال.  فالعمل الجامعي يســاعد خبري التنقيب يف البيانات 

عىل تجــاوز التمثيل النحوي والحصول أيًضــا عىل الطبيعة الدالليــة )أْي: املعنى الحقيقي 

للمتغريات( للبيانات.

ث إىل خرباء املجال لفهم  13- تصديــق كلِّ ما قيل لك عن البيانات:  عىل الرغم من رضورة التحدُّ

البيانات ومشــكلة العمل بشــكٍل أفضل؛ فإنَّ عامل البيانات يجب أال يأخذ أيَّ يشء عىل أنه 

أمٌر ُمســلٌَّم به.  إن الفاعلية والتحقق من خــالل التحليل النقدي هام مفتاح الفهم الحميم 

للبيانات ومعالجتها.

14- افرتاض أن ُحامة البيانات ســيتواجدون بشــكٍل كامٍل للتعــاون يف أيِّ وقٍت يُطلَب منهم ذلك:  

تفشــل العديُد من مشــاريع التنقيب يف البيانــات؛ ألن خبري التنقيــب يف البيانات ال يعرف/ 

ال يفهم السياسات التنظيمية.  قد يكون أحد أكرب العقبات يف مشاريع التنقيب يف البيانات هم 

األشخاص الذين ميلكون البيانات ويسيطرون عليها.  إن فهم وإدارة السياسة هو مفتاح تحديد 

البيانات والوصول إليها، وفهمها بشكٍل صحيح إلنتاج مرشوع ناجح للتنقيب يف البيانات.

ــه النتائج إىل  15- اختــالف معيــار قياس النتائــج بني املحلل وصاحــب البيانات:  يجب أن توجَّ

املســتخِدم النهايئ )املدير / صانع القرار( الذي سيســتخدمها.  وبالتــايل؛ فإن تقديم النتائج 

يف مقياٍس وشــكٍل يجذب املستخِدم النهايئ يزيد بشــكٍل كبري من احتاملية الفهم الحقيقي 

واالستخدام السليم لنتائج التنقيب يف البيانات.

16- إذا قمت ببنائه؛ فســيأيت:  ال تقلق بشــأن كيفيــة تقدميه:  عادًة، يعتقد خــرباء التنقيب يف 

البيانات أنها تتم مبجرد إنشاء مناذج جيدة تلبّي وتزيد عىل احتياجات / متطلبات / توقعات 
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دة لنتائج التنقيب  املستخِدم النهايئ )أْي: العميل(.  وبدون انتشار جيد؛ تكون القيمة املُحدَّ

يف البيانات محدودًة نوًعا ما.  لذلك؛ يَُعدُّ االنتشــار خطوًة أخريًة رضوريًة يف عملية التنقيب 

يف البيانــات؛ إذ يتمُّ َدْمج النامذج يف البنية التحتيــة لدعم القرار التنظيمي؛ من أجل متكني 

عملية اتخاذ القرار بشكٍل أفضل وأرسع.

أسئلة مراجعة على القسم 4-٧:

1- ما هي مشكالت الخصوصية يف التنقيب يف البيانات؟

ن النقاش بني الخصوصية والتنقيب يف البيانات؟  وملاذا؟ 2- كيف تعتقد أن يتحسَّ

3- ما هي أكرث الخرافات شيوًعا حول التنقيب يف البيانات؟

4- ما رأيك يف أسباب هذه الخرافات حول التنقيب يف البيانات؟

5- ما هي األخطاء األكرث شيوًعا يف التنقيب يف البيانات؟  وكيف ميكن تخفيفها أو القضاء عليها متاًما؟

تلخيص ألهمِّ نقاط الفصل:

- يَُعدُّ التنقيُب يف البيانات عمليًة الكتشاف املعرفة الجديدة من قواعد البيانات.

- مُيِكن أن يستخدم التنقيب يف البيانات ملفات مسطحة بسيطة كمصادر بيانات أو ميكن تنفيذها 

عىل بيانات يف مستودعات البيانات.

- هناك العديُد من األسامء والتعريفات البديلة للتنقيب يف البيانات.

- يتواجــد التنقيــب يف البيانات يف تقاطــع العديد من التخصصات، مبا يف ذلــك اإلحصاء والذكاء 

االصطناعي والنمذجة الرياضية.

- تستخدم الرشكات التنقيب يف البيانات؛ لفهم عمالئها بشكٍل أفضل وتحسني عملياتها.

- ميكن العثور عىل تطبيقات التنقيب يف البيانات يف كلِّ مجال من مجاالت األعامل والحكومة، مبا 

يف ذلك الرعاية الصحية واملالية والتسويق واألمن الداخيل.

- يَُعــدُّ كلٌّ من التنبــؤ )التصنيف أو االنحدار(، والتجميع، والرتابط ثالث فئاٍت واســعة من مهام 

التنقيب يف البيانات.

- مثل مبادرات التعزيز املؤسيس  األخرى؛ يجب أن يتبع مرشوع استخراج البيانات عملية منهجية 
إلدارة املشاريع لتكون ناجحة.
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- تمَّ اقرتاُح العديد من عمليات التنقيب يف البيانات:  CRISP-DM، وSEMMA، وKDD وما إىل ذلك.

- يوفِّر CRISP-DM طريقًة منتظمًة ومنظمًة إلجراء مشاريع التنقيب يف البيانات.

- تســتهلك الخطوات الســابقة يف مشــاريع التنقيب يف البيانات )أْي: فهم املجال والبيانات ذات 
لة( معظم الوقت اإلجاميل للمرشوع )غالبًا ما يزيد عن 80٪ من الوقت اإلجاميل(. الصِّ

- تَُعــدُّ املعالجة األوَّلية للبيانات أمرًا رضوريًّا أليِّ دراســة ناجحــة للتنقيب يف البيانات؛ إذ تؤدي 
البيانات الجيدة إىل معلومات جيدة، واملعلومات الجيدة تؤدي إىل قرارات جيدة.

ن معالجة البيانات األوَّلية أربع خطوات رئيسة:  َدْمج البيانات، وتنظيف البيانات، وتحويل  - تتضمَّ
البيانات، وتقليل حجم البيانات.

- تتعلَّم مناهج التصنيف من األمثلة السابقة التي تحتوي عىل مدخالت وعالمات الفئات الناتجة، 
ومبجرد أن يتمَّ تدريبهم بشكٍل صحيح؛ يكونون قادرين عىل تصنيف الحاالت املستقبلية.

- يتمُّ تجميُع ســجالت منط األقســام إىل رشائح أو مجموعات طبيعية؛ بحيث يتشــابه أعضاء كل 
رشيحة يف خصائص معينة.

- يتمُّ استخدام عدٍد من الخوارزميات املختلفة بشكٍل شائعٍ بغرض التصنيف.  وتشمل التطبيقات 
.SPRINTو ،CHAIDو ،CARTو ،C5و ،C4.5و ،ID3 التجارية

ع عرب سامت مختلفة؛ بحيث يكون لكلِّ  - تقوم أشــجار القرار بتقســيم البيانات عن طريق التفرُّ
مجموعة أوراق منط فئوي مشرتك.

ع  - يَُعدُّ مؤرش Gini والحصول عىل املعلومات )االنرتوبيا(؛ طريقتني شائعتني لتحديد خيارات التفرُّ
يف شجرة القرار.

- يقيــس مؤُرش Gini نقاء العينــة.  فإذا كان كلُّ يشء يف عينة ينتمي إىل فئة واحدة، تكون قيمة 
مؤرش Gini صفر.

- تستطيع ِعدة تقنيات تقييم أن تقيس دقة التنبؤ لنامذج التصنيف، مبا يف ذلك التقسيم البسيط، 
.ROC واملساحة تحت منحنى ،k-fold، bootstrapping التحقق املتقاطع

- يتمُّ اســتخدام خوارزميات التجميع عندما ال تحتوي ســجالت البيانات عىل معرِّفات فئة معرفة 
مسبًقا )مبعنى، ال يُعرف إىل الفئة التي ينتمي إليها سجل معني(.

- تحسب خوارزميات التجميع مقاييس التشابه؛ من أجل تجميع حاالت مامثلة يف مجموعات.

- يَُعدُّ قياس املسافة هو مقياس التشابه األكرث استخداًما يف التحليل التجميعي.

- يَُعدُّ كلٌّ من K-means والخرائط ذاتية التنظيم؛ هام أكرث خوارزميات التجميع شيوًعا.
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- يُســتخَدم التنقيــب يف قواعــد االرتبــاط؛ الكتشــاف اثنني أو أكــرث من العنــارص )أو األحداث 
أو املفاهيم( التي تذهب معاً.

- يُشار عادًة إىل التنقيب يف قواعد االرتباط مبصطلح تحليل سلة السوق.

- إنَّ خوارزمية االرتباط األكرث استخداًما هي Apriori؛ إذ يتمُّ تحديد العنارص املتكرِّرة من خالل 
اتباع نهٍج تصاعديٍّ )من أسفل إىل أعىل(.

عم والثقة املتعلَقنْي بها. - يتمُّ تقييم قواعد االرتباط بناًء عىل مقاييس الدَّ

- تتوفر العديد من أدوات التنقيب يف البيانات سواء كانت مجانية أو مبقابل مادي.

.SAS Enterprise Miner و ،SPSS PASW إن أدوات التنقيب يف البيانات التجارية األكرث شعبية هي -

.RapidMinerو Weka إن أشهر أدوات التنقيب يف البيانات املجانية هي -

مصطلحات أساسية:

Apriori شجرة القرارخوارزمية
اكتشاف املعرفة يف قواعد 

)KDD( البيانات
تنبؤ

املنطقة تحت منحنى 

ROC
RapidMinerمصعدقياس املسافة

انحدارتحليل االرتباططاقمارتباط

BootstrappingإنرتوبياMicroso� EnterpriseSEMMA

تسلسل التنقيبالتحالفمؤرش Giniبيانات تسلسلية

التقسيم البسيطخادم مايكروسوفت SQLكسب املعلوماتتصنيف

الدعمبيانات اسميةبيانات فاصلةتجمع

Wekaبيانات رقميةالتحقق بـ س / جزءالثقة

CRISP-DMKNIMEالتنقيب يف البياناتبيانات ترتيبية
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أسئلة للمناقشة:

1- عرِّف التنقيب يف البيانات.  ملاذا هناك العديُد من األسامء والتعريفات للتنقيب يف البيانات؟

2- ما هي األسباب الرئيسة وراء الرَّواج الحديث للتنقيب يف البيانات؟

3- ناقش ما يجب عىل املنظمة مراعاته قبل اتخاذ قراٍر برشاء برنامج التنقيب يف البيانات.

4- قارن بني التنقيب يف البيانات واألدوات والتقنيات التحليلية األخرى.

5- ناقش طرق التنقيب يف البيانات الرئيسة.  وما هي االختالفات األساسية فيام بينها؟

6- ما هي مجاالت التطبيق الرئيسة للتنقيب يف البيانات؟  ناقش القواسم املشرتكة لهذه املجاالت 
التي تجعلها فرصًة لدراسات التنقيب يف البيانات.

دة للتنقيب يف البيانات؟  وما هي عمليات التنقيب يف البيانات األكرث شيوًعا؟ 7- ملاذا نحتاُج إىل عملية ُموحَّ

8- ناقش االختالفات بني عمليتَْي التنقيب يف البيانات األكرث استخداًما.

9- هل تَُعدُّ عمليات التنقيب يف البيانات مجرد مجموعة متسلسلة من األنشطة؟  ارشح إجابتك.

10- ملاذا نحتاج إىل املعالجة املســبقة للبيانات؟  وما هي املهامُّ الرئيســة والتقنيات ذات الصلة 
املُستَخَدمة يف املعالجة املسبقة للبيانات؟

11- ناقش األسباب الكامنة وراء تقييم مناذج التصنيف.

12- ما هو الفرق الرئيس بني التصنيف والتجميع؟  ارشح إجابتك باستخدام أمثلة من الواقع.

13- باالنتقال إىل ما بعد مناقشة هذا الفصل، أين ميكن استخدام االرتباط؟

14- ما هي مشكالت الخصوصية يف التنقيب يف البيانات؟  هل تعتقد أنها موثقة؟

15- ما هي الخرافات املتداولة واألخطاء األكرث شيوًعا حول التنقيب يف البيانات؟

تمارين: شبكة جامعة تيراداتا (TUN) وغيرها من التمارين اليدوية:

د دراسات الحالة واألوراق البيضاء حول التنقيب  1- قم بزيارة teradatauniversitynetwork.com.  َحدِّ

يف البيانات.  وقم بوصف التطورات الحديثة يف مجال التنقيب يف البيانات والنمذجة التنبؤية.

د موقع ندوات الويب املتعلقة بالتنقيب  2- انتقل إىل teradatauniversitynetwork.com.  َحدِّ

C. Imho� مهــا كلٌّ من د موقع حلقة دراســية قدَّ يف البيانــات.  عىل وجــه الخصوص، َحدِّ

وT. Zouqes.  شاهد ندوة الويب.  ثم أجب عن األسئلة التالية:
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1- اذكر بعض تطبيقات التنقيب يف البيانات املثرية لالهتامم؟

2- ما هي أنواع املكاسب والتكاليف التي ميكن أن تتوقعها املنظامت من مبادرات التنقيب يف البيانات؟

3- بالنســبة لهذا التمرين، يتمثل هدفك يف بناء منــوذج لتحديد املدخالت أو املتنبئات التي متيِّز 

العمــالء املحفوفــني باملخاطر من اآلخرين )بناًء عىل األمناط املتعلقة بالعمالء الســابقني( ثم 

اســتخدام هذه املدخالت للتنبؤ بعمالء جدد محفوفني باملخاطر.  تَُعدُّ هذه العينة منوذجيًة 

Online W4.1 لهذا املجال.  وبيانات النموذج املراد استخدامه يف هذا التمرين هي يف ملف

ن مجموعة البيانات 425 حالة و15 متغريًا متعلًقا بالعمالء  يف ملف CreditRisk.xlsx.  تتضمَّ

السابقني والحاليني الذين اقرتضوا من أحد البنوك ألسباب مختلفة.  كام تحتوي عىل معلومات 

متعلقــة بالعميل مثل الوضع املايل، وســبب القرض، والتوظيف، واملعلومــات الدميوغرافية، 

والنتيجــة أو املتغــري التابع للمركــز االئتامين، مع تصنيف كلِّ حالة عىل أنها جيدة أو ســيئة، 

بناًء عىل تجربة املؤسســة الســابقة.  ُخذ 400 من الحاالت كحــاالت تدريب وقم بتخصيص 

25 حالة أخرى لالختبار.  قم ببناء منوذج شجرة قرارات ملعرفة خصائص املشكلة.  اخترب أداء 

هذا النموذج عىل 25 حالة أخرى.  ثم قم بإعداد تقريرين، أحدهام عن أداء التعلم واالختبار 

يف منوذجــك.  واآلخر لتحديد منوذج شــجرة القــرار ومعلامت التدريــب، باإلضافة إىل األداء 

�is exercise(  .الناتج يف مجموعة االختبار.  ميكنك اســتخدام أيِّ برنامج لشجرة القرارات

is courtesyof StatSo�, Inc., based on a German data set from �p.ics.uc,i.edu/

pub/machine-learning-databases / يهــدف هذا التمرين إىل تعريفك بتعدين القاعدة.

.)statlog/german renamed CreditRisk and altered

ح يف  4- بالنســبة لهذا التمرين، ســتقوم بتكــرار )عىل نطاق أصغر( منذجة شــباك التذاكر املوضَّ

 ،Online File W4.2 الحالة العملية 4-6.  قم بتنزيل مجموعة بيانات التدريب من كلٍّ من

ح يف  وMovieTrain.xlsx، وهي بتنسيق Microso� Excel.  استخدم وصف البيانات املوضَّ

الحالة العملية 4-6 لفهم املجال واملشــكلة التي تحــاول حلها.  قم بانتقاء واختيار املتغريات 

املســتقلة الخاصة بك.  قم بتطوير ثالثة مناذج تصنيف عىل األقل )عىل ســبيل املثال، شجرة 

القرارات، االنحدار اللوجســتي، الشــبكات العصبية(.  قــارن نتائج الدقة باستخدام تقنيات

fold cross-validation-10 والتقسيم املئوي واستخدم كذلــك مصفوفات الدقــة ثم علِّق 

عىل النتيجة.  اخترب النامذج التي قمت بتطويرها عىل مجموعة االختبار )انظر ملف اإلنرتنت 

W4.3, MovieTest.xlsx(.  قــم بتحليــل النتائــج بنامذج مختلفة، مــع وضع أفضل منوذج 

تصنيف، ودعمه مع نتائجك.
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5- يهــدف هــذا التمرين إىل تقدميــك إىل التنقيب يف قواعد االرتباط.  تحتــوي مجموعة بيانات 

Excel baskets1ntrans.xlsx عىل 2800 مالحظة / ســجل لبيانات منتجات السوبر ماركت.  

يحتوي كل ســجل عــىل بطاقات تعريف للعمــالء واملنتجات التي قاموا برشائها.  اســتخدم 

مجموعــة البيانات هذه لفهم العالقات بني املنتجــات )أْي: املنتجات التي يتمُّ رشاؤها مًعا(.  

ابحث عن العالقات املثرية، وأِضف لقطات شاشة أليِّ أمناط ارتباط خفية قد تجدها.  وبشكٍل 

أكرث تحديًدا، أجب عن األسئلة التالية:

1- ما هي قواعد االرتباط التي تعتقد أنها األكرث أهمية؟

2- اســتناًدا إىل بعض قواعد االرتباط التي وجدتها، قم بإجراء ثالث توصيات أعامل عىل األقل 

ن هذه التوصيات أفكاًرا حــول تنظيم الرَّف أو بيع  قــد تكون مفيدة للرشكة.  قــد تتضمَّ

املنتجات.  )سيتمُّ َمْنح نقاط مكافأة لألفكار الجديدة / املبتكرة(.

عم والثقة والرفع للقاعدة التالية؟ 3- ما هي قيم الدَّ

Wine, Canned Veg  Frozen Meal

6- يف هذه املهمة، ستستخدم أداة تعدين البيانات املجانية / مفتوحة املصدر )KNIME )knime.org؛ 

وذلك إلنشــاء مناذج تنبؤيــة ملجموعة بيانات تحليل حركات العمالء الصغرية نســبيًّا.  يجب 

عليك تحليل مجموعة البيانات املعطاة )حول ســلوك اســتبقاء / ترسُّب العميل لعينة مكونة 

مــن 1000 عميــل( بغرض تطوير ومقارنة ما ال يقل عن ثالثة منــاذج للتنبؤ )أْي: للتصنيف(.  

فعىل سبيل املثال: ميكنك تضمني مقارنتك عىل أشجار القرار والشبكات العصبية وآلة املتجهات 

الداعمة والجار األقرب و / أو مناذج االنحدار اللوجستي.  فيام ييل تفاصيل هذه املهمة:

.)knime.org( من KNIME تثبيت واستخدام أداة برنامج -

- ميكنك أيًضا استخدام MS Excel لتجهيز البيانات مسبًقا )حسب حاجتك / رغبتك(.

- قم بتنزيل ملف البيانات CustomerChurnData.csv من موقع الكتاب عىل الويب.

- يتمُّ إعطاء البيانات بتنســيق CSV )قيم مفصولة بفواصل(.  وهذا التنســيق هو تنســيق 

امللفات املســطَّحة األكرث شــيوًعا والذي مُيِكن للعديد من أدوات الربنامج فتحه / التعامل 

.)MS Excelو KNIME معه بسهولة )مبا يف ذلك

- اعرض نتائجك يف مستند احرتايف منظم جيًدا.

- اعرض عىل صفحة الغالف معلومات مناسبة عنك وعن املهمة.
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- تأكَّــد من تكامل األرقام )املخططات البيانية، الرســوم البيانية، الجداول، لقطات الشاشــة( 
بشــكٍل رائع يف الَوْصــف النَّيص بطريقة احرتافية.  كام يجب أن يحتوي التقرير عىل ســتة 

.)CRISP-DM أقسام رئيسية )تشبه مراحل

- حــاول أال تتجــاوز 15 صفحــة يف اإلجــاميل، مبــا يف ذلــك الغــالف )اســتخِدم الخــط 
Times New Roman حجم 12، وتباعد األسطر 1٫5(.

مهامُّ الفريق ومشروعات لعب األدوار:

1- قــم بفحــص كيفية قيــام أجهزة التقــاط البيانات الجديــدة، مثل عالمات RFID مبســاعدة 
املؤسسات عىل تحديد عمالئها بدقة وتقسيمهم إىل أنشطة، مثل التسويق املستهَدف.  تنطوي 
العديــُد من هــذه التطبيقات عىل التنقيب يف البيانات.  قــم بإدخال املطبوعات والويب إىل 
الشاشة باستخدام املاسح الضويئ )scanner(، ثم قم باقرتاح خمسة تطبيقات محتملة جديدة 
  .RFID للتنقيــب يف البيانات ميكنها اســتخدام البيانات التي تم إنشــاؤها باســتخدام تقنية
ما هي القضايا التي ميكن أن تنشأ إذا كانت قوانني البلد تتطلب تضمني هذه األجهزة يف جسم 

كلِّ شخص لنظام تحديد الهوية الوطني؟

2- قم مبقابلة املســؤولني يف كليتك أو املســؤولني التنفيذيني يف مؤسستك؛ لتحديد كيف ميكن أن 
يســاعدهم التنقيب يف البيانات ومســتودعات البيانات وأدوات OLAP وأدوات التصوير يف 
ن تقديرات التكلفة والفوائد. عملهم.  اكتب اقرتاًحا يَِصف نتائجك.  ثم قم بإعداد تقرير يتضمَّ

3- يتوفــر مســتودع جيد جًدا للبيانات التي تمَّ اســتخدامها الختبــار أداء العديد من خوارزميات 
التنقيب يف البيانات يف ics.uci.edu/mlearn/MLRepository.html.  تهدف بعض مجموعات 
ـم اآللة، وكذلك تهدف إىل مقارنة أدائها  البيانــات إىل اختبار حدود الخوارزميات الحديثة لتعلـُّ
مع األساليب الجديدة للتعلم.  ومع ذلك؛ قد تكون بعض مجموعات البيانات األصغر مفيدًة يف 
  .KNIME أو RapidMiner استكشاف وظائف أيِّ برنامج من برامج التنقيب يف البيانات، مثل
قم بتنزيل مجموعة بيانات واحدة عىل األقل من هذا املســتودع )ولتكن، قواعد بيانات فحص 
االئتامن أو قاعدة بيانات اإلســكان( وتطبيق أســاليب شــجرة القرار أو طرق التجميع حســب 
االقتضاء.  قم بإعداد تقرير بناًء عىل نتائجك.  )ميكن استخدام بعض هذه التامرين، خاصًة تلك 

التي تنطوي عىل بيانات كبرية أو مشكالت صعبة كمشاريع عىل املدى الطويل(.

4- يتــمُّ توفــري مجموعات بيانات كبرية وغنية باملَيْزات من ِقبــل الحكومة األمريكية أو الرشكات 

التابعــة لهــا عــىل اإلنرتنت.  فعىل ســبيل املثــال: ميكنك االطــالع عىل مجموعــة كبرية من 
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مجموعات البيانات الحكومية )data.gov(، ومجموعات بيانات مراكز السيطرة عىل األمراض 

والوقاية منها )www.cdc.gov/DataStatistics(، واملراقبة، ومجموعة البيانات الخاصة بعلم 

 ،Cancer . org )http: / / seer . cancer.gov/data( األوبئة والنتائج النهائيــة الخاصة برشكــة

www.nhtsa.( ومجموعــات بيانات نظام تقارير تحليالت معدل الوفيات التابع لوزارة النقل

gov/FARS(.  الحــظ أيًضا أنه ال يتم عمل معالجة ُمســبَقة لهــذه املجموعات من البيانات 

ألغــراض التنقيــب يف البيانات؛ مام يجعلها مــورًدا رائًعا لتجربة عمليــة التنقيب يف البيانات 

بالكامــل.  يتم إدراج مصدر آخــر غني ملجموعة من مجموعات بيانات التحليالت عىل موقع 

.KDnuggets . com )kdnuggets.com / datasets / index.html(

ن ثالث ســامت وتصنيًفا لقرارات  5- خــذ بعني االعتبــار مجموعة البيانات التاليــة، والتي تتضمَّ

القبول يف برنامج ماجستري إدارة األعامل:

1- باســتخدام البيانات املعروضة يف الجدول أدناه؛ قم بتطوير قواعد الخربة اليدوية الخاصة 

بك التخاذ القرار.

2- اســتخدم مؤرش Gini إلنشاء شجرة قرار.  ميكنك اســتخدام الحسابات اليدوية أو جدول 

البيانات أدناه إلجراء الحسابات األساسية.

3- استخدام برنامج شجرة قرارات آيل إلنشاء شجرة لنفس البيانات.

قرار
GMAT النقاط الكمية لـ

(بالنسبة املئوية)
GPAGMAT

352٫75650ال

703٫50580ال

753٫50600نعم

802٫95450ال

903٫25700نعم

803٫50590نعم

453٫85400ال

753٫50640نعم
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قرار
GMAT النقاط الكمية لـ

(بالنسبة املئوية)
GPAGMAT

603٫00540؟

802٫85690؟

654٫00490؟

تمارين اإلنترنت:

1- قــم بزيــارة AI Exploratorium يف cs.ualberta.ca/aixplore.  انقــر عــىل رابط شــجرة 

ــلة.  افحص البيانات، ثم أنشــئ شــجرة  القــرارات.  اقرأ الرسد عىل إحصائيات لعبة كرة السَّ

قرار.  اكتب تقريرًا عن انطباعاتك عن دقة شــجرة القرارات هذه.  استكشــف أيًضا تأثريات 

الخوارزميات املختلفة.

  .egain.com و �co.com 2- قم باستقصاء بعض أدوات التنقيب يف البيانات ومورِّديها.  ابدأ بكلٍّ من

مي  د بعــض منتجات التنقيــب يف البيانات ومقدِّ قــم بزيارة موقــع dmreview.com، وَحدِّ

الخدمات غري املذكورة يف هذا الفصل.

3- ابحث عن حاالت حديثة من تطبيقات التنقيب يف البيانات الناجحة.  قم بزيارة مواقع الويب 

لبعض مورِّدي أدوات التنقيب يف البيانات، وابحث عن حاالت أو قصص نجاح.  ثم قم بإعداد 

تقرير يُلخِّص خمس دراسات حالة جديدة.

 ،Teradataو ،Cognosو ،SPSSو ،SAS 4- انتقــل إىل مواقع الويــب الخاصة بالبائعني )خاصــًة

و�StatSo، وFair Isaac( واطلــع عــىل قصــص النجــاح الخاصــة بــأدوات ذكاء األعــامل 

)OLAP والتنقيب يف البيانات(.  ما الذي تشرتك فيه قصص النجاح املختلفة؟  كيف تختلف؟

5- انتقــل إىل statso�.com )وهــي إحدى رشكات Dell اآلن(.  قــم بتنزيل ثالث ورقات بيضاء 

عىل األقل حول التطبيقات.  أيٌّ من هذه التطبيقات رمبا اســتخدم تقنيات تعدين البيانات / 

النصوص / الويب التي متَّت مناقشتها يف هذا الفصل؟

6- اذهب إىل sas.com، وقم بتنزيل ثالث وثائق بيضاء عىل األقل حول التطبيقات.  أيٌّ من هذه التطبيقات 

رمبا استخدم تقنيات تعدين البيانات / النصوص / الويب التي متَّت مناقشتها يف هذا الفصل؟
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7- انتقل إىل spss.com )رشكة IBM(.  قم بتنزيل ثالث ورقات بيضاء عىل األقل حول التطبيقات.  

أيٌّ من هذه التطبيقات رمبا اســتخدم تقنيات تعدين البيانات / النصوص / الويب التي متَّت 

مناقشتها يف هذا الفصل؟

8- انتقل إىل teradata.com.  قم بتنزيل ثالث ورقات بيضاء عىل األقل حول التطبيقات.  أيٌّ من 

هذه التطبيقات رمبا استخدم تقنيات تعدين البيانات / النصوص / الويب التي متَّت مناقشتها 

يف هذا الفصل؟

9- انتقل إىل �co.com.  قم بتنزيل ثالث ورقات بيضاء عىل األقل حول التطبيقات.  أيٌّ من هذه 

التطبيقات رمبا اســتخدم تقنيات تعدين البيانات / النصوص / الويب التي متَّت مناقشــتها يف 

هذا الفصل؟

10- انتقل إىل salfordsystems.com.  قم بتنزيل ثالث ورقات بيضاء عىل األقل حول التطبيقات.  

أيٌّ من هذه التطبيقات رمبا اســتخدم تقنيات تعدين البيانات / النصوص / الويب التي متَّت 

مناقشتها يف هذا الفصل؟

11- انتقــل إىل rulequest.com.  قــم بتنزيــل ثالث ورقات بيضاء عىل األقــل حول التطبيقات.  

أيٌّ من هذه التطبيقات رمبا اســتخدم تقنيات تعدين البيانات / النصوص / الويب التي متَّت 

مناقشتها يف هذا الفصل؟

12- انتقل إىل kdnuggets.com.  استكشف األقسام عىل التطبيقات وكذلك الربامج.  ابحث عن 

أسامء ثالث حزم إضافية عىل األقل للتنقيب يف البيانات وتنقيح النصوص.
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الفصل الخامس
التحليالت التنبؤية (2)

 تحليالت النص والويب ووسائل التواصل االجتماعي

أهداف التعلم:

- وصف تحليالت النصوص وفهم الحاجة إىل التنقيب يف النص.

- التمييز بني تحليالت النصوص، والتنقيب يف النص، والتنقيب يف البيانات.

- فهم املجاالت املتنوعة لتطبيق التنقيب يف النص.

- التعرف عىل عملية تنفيذ مرشوع التنقيب يف النص.

- التعرف عىل الطرق املختلفة لهيكلة البيانات النصية.

- وصف تحليل املشاعر.

- رفع مستوى اإلملام بالتطبيقات الشائعة لتحليل املشاعر.

- تعلم الطرق الشائعة لتحليل املشاعر.

- التمرس عىل تحليالت الكالم كام ترتبط بتحليل املشاعر.

يقــدم هذا الفصل نظرًة شــاملة عىل تحليالت / التنقيب يف النصــوص / الويب، باإلضافة إىل 

مجاالت التطبيق الشــائعة مثل محركات البحث وتحليل املشــاعر وتحليالت الشبكات / وسائل 

التواصل االجتامعي.  وكام شهدنا يف السنوات األخرية، فإن البيانات غري املهيكلة التي يتم إنشاؤها 

 ،[RFID] عــرب اإلنرتنت )الويب، وشــبكات االستشــعار، وأنظمة التعــرف عىل تــرددات الراديو

وشــبكات املراقبة، إلخ( تزداد برسعة هائلة وليس هناك مؤرش عىل تباطئها.  تُجِرب هذه الطبيعة 

املتغرية للبيانات املنظامت عىل جعل تحليالت النص والويب جزًءا حساًسا من بنيتها التحتية فيام 

يخص ذكاء / تحليالت األعامل.

٥-1 مقال افتتاحي:  اآللة مقابل اإلنسان على Jeopardy:  قصة واتسون:

هل تستطيع اآللة التغلب عىل أفضل ما يف اإلنسان فيام يفرتض أن يكون اإلنسان هو األفضل 

فيه؟  يبدو أن اإلجابة هي:  نعم، واسم اآللة هو واتسون.  حيث يعترب واتسون هو نظام حاسب 
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اســتثنايئ )مزيــج جديد من األجهزة والربامــج املتقدمة( مصمم لإلجابة عىل األســئلة املطروحة 

باللغــة البرشية الطبيعية.  وقد تم تطويره يف عــام 2010 من ِقبل فريق IBM Research كجزء 

.�omas J. Watson وهو ،IBM واستمد اسمه من أول رئيس لرشكة DeepQA من مرشوع

خلفية:

منــذ ما يقرب من 3 ســنوات، كانــت IBM Research تبحث عن تحٍد بحثــيٍّ كبري ملجاراة 

االهتاممات العلمية والشــعبية لـ Deep Blue، بطل لعبة الشــطرنج عىل الحاســب، والذي قد 

يرتبــط بعالقة واضحة باالهتاممات التجارية الخاصة برشكة IBM.  كان الهدف هو تطوير علوم 

الحاسب من خالل استكشــاف طرق جديدة لتقنية الحاسب تؤثر عىل العلوم واألعامل التجارية 

واملجتمع.  وبناًء عىل ذلك، قبلت IBM Research تحديًا ببناء نظام حاسب ميكن أن ينافس عىل 

لقب بطل العامل بشكل فوري لربنامج مسابقة التليفزيون األمرييك Jeopardy!  وقد شمل نطاق 

التحدي مشــاركة متسابق آيل بشكل فوري للعرض التليفزيوين، ويكون لديه القدرة عىل االستامع 

والفهم واالستجابة، وليس مجرد مترين معميل.

التنافس ضد األفضل:

يف عــام 2011، وكاختبار لقدراته، تنافس واتســون عىل مســابقة Jeopardy، يف أول مباراة بني 

البــرش واآللــة.  يف مباراة ثنائيــة مجمعة النقاط )تم بثهــا عرب ثالث حلقات من العــرض التلفازي 

Jeopardy يف الفرتة 14-16 فرباير(، فاز واتسون عىل Brad Rutter، أكرب رابح باملال عىل اإلطالق يف 

Jeopardy، وعــىل Ken Jennings، حامل الرقم القيــايس ألطول فرتة بالبطولة وهي )75 يوًما(.  يف 

هذه الحلقات، اســتمر واتســون يف التفوق عىل خصومه من البرش وفًقا لجهاز إشارات اللعبة، لكنه 

واجه صعوبة يف الرد عىل بعض الفئات، خاصًة أولئك الذين لديهم أدلة قصرية تحتوي فقط عىل بضع 

كلامت.  استطاع واتسون الوصول إىل 200 مليون صفحة منظمة / غري منظمة املحتوى ومخزنة عىل 

4 تريابايت من إجاميل السعة التخزينية للقرص.  ومل يكن واتسون متصاًل باإلنرتنت خالل املباراة.

أعلــن أحد املختصني يف لقاء تلفــازي عن Jeopardy أن التحدي املطلــوب هو التقدم ودمج 

مجموعــة متنوعة من تقنيات ضامن الجودة )التنقيب يف النصــوص ومعالجة اللغات الطبيعية(، 

مبا يف ذلك التحليل اللفظي، وتصنيف األســئلة وتحليلهــا واقتناء املصادر بصورة تلقائية وتقييمها، 

واكتشــاف الكيان والعالقة، وتكوين النامذج املنطقية، ومتثيل املعرفة والتفكري.  وأضاف أن الفوز 

يف Jeopardy يتطلب أن تتحىل إجاباتك بثقة يف الحوســبة بصورة عالية الدقة.  ويف الوقت الذي 

تكتيس فيه األسئلة واملحتوى بالغموض والضجيج، وال يتمتع أي من الخوارزميات الفردية بالكامل.  
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لذلــك؛ يجب أن يقدم كل مكون مخرجاته بدرجة من الثقة، كام يجب تجميع درجات الثقة لكل 

املكونــات الفردية للقيام بحســاب الثقة الكلية لإلجابــة النهائية.  ويتم اســتخدام الثقة النهائية 

لتحديد ما إذا كان ينبغي عىل نظام الحاسب املخاطرة باختيار اإلجابة عىل أي حال.  يف لغة برنامج 

Jeopardy، تستخدم هذه الثقة لتحديد ما إذا كان الحاسب سوف يصدر ”رنيًنا“ أو ”طنيًنا“ لسؤال 

ما.  وهنا يجب أن يتم حساب الثقة خالل الوقت الذي تتم فيه قراءة السؤال وقبل فرصة صدور 

الرنني للسؤال.  ويقدر هذا الوقت تقريبًا ما بني ثانية واحدة إىل 6 ثواٍن مبتوسط 3 ثواٍن تقريبًا.

كيف يفعل واتسون ذلك؟

إن نظام واتســون، والذي يدعى DeepQA، هو بنية حســابية متوازية وواسعة النطاق تركز 

عىل التنقيب يف النصوص، وتســتند إىل األدلة االحتاملية.  وبالنســبة لتحدي Jeopardy، استخدم 

واتســون أكرث من 100 طريقة مختلفة لتحليل اللغــة الطبيعية، وتحديد املصادر، وإيجاد وتوليد 

فرضيــات، وإيجــاد األدلة وإعطائها نقاط، ودمج وترتيب الفرضيــات.  وما هو أهم بكثري من أي 

تقنية تم استخدامها هو كيفية دمجهم يف DeepQA بحيث ميكن للطرق املتداخلة أن تستحرض 

نقاط قوَّتها لإلنتاج واملساهمة يف تحسني كٍل من الدقة والثقة والرسعة.

تعترب DeepQA بنية ذات منهجية مصاحبة، وهي ليست خاصة بتحدي Jeopardy.  وتشكل 

املبادئ الشــاملة يف DeepQA توازيًا هائاًل، وعديًدا من الخرباء، وتقديرًا للثقة املنترشة، وتكاماًل 

يف تحليالت النص بصورة أحدث وأعظم.

- التوازي الهائل:  يفيد التوازي الهائل يف النظر يف تفسريات وفرضيات متعددة.

- العديد من الخرباء:  يســهل التكامل والتطبيق والتقييم السياقي ملجموعة واسعة من تحليالت 

األسئلة واملحتوى االحتاميل املتباعدين عن بعضهام.

- تقدير الثقة املنترشة:  ال يلتزم أي عنرص بأي إجابة؛ فجميع املكونات تنتج ميزات ومستوى الثقة 

املرتبطة بها، وسجل تفسريات مختلفة لألسئلة واملحتوى.  حيث تقوم الركيزة األساسية ملعالجة 

الثقة بالتعرف عىل كيفية تكديس النتائج ودمجها.

- تكامــل املعرفة الســطحية والعميقة:  ويتم ذلك عن طريق املوازنة يف اســتخدام الدالالت الصارمة 

والسطحية، واالستفادة من العديد من التجميعات التي تكونت بشكل يتسم باألريحية.

يوضــح الشــكل )5-1( بنية عالية املســتوى لــ DeepQA.  وملزيد مــن التفاصيل الفنية حول 

املكونات املختلفة لهذه البنية وأدوارها وقدراتها املحددة انظر: Ferrucci وآخرين )2010(.
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DeepQA شكل ٥-1:  تصوير عايل املستوى لبنية

استنتاج:

DeepQA يف جمع املتطلبات التي أدت إىل تصميم بنية IBM رشكة Jeopardy ساعد تحدي
وتنفيذ برنامج واتســون.  وبعد 3 ســنوات من البحث والتطوير املكثف من ِقبل فريق أســايس 
يتكون تقريبًا من 20 باحثًا، يعمل واتسون يف العرض التلفازي ملسابقة Jeopardy عىل مستويات 

عالية من الخربة البرشية من حيث الدقة والثقة والرسعة.  

تزعــم IBM أنها طورت العديد من الخوارزميات الحســابية واللغوية ملعالجة أنواع مختلفة 
من القضايا واملتطلبات فيام يخص ضامن الجودة.  وعىل الرغم من أن بواطن هذه الخوارزميات 
غري معروفة، إال أنها حققت أقىص استفادة من تحليالت النص والتنقيب يف النص.  وتعمل رشكة 
IBM اآلن عىل إصدار واتســون للتعامل مع املشكالت التي ميكن التغلب عليها يف مجال الرعاية 

الصحية والطب )Feldman وآخرون، 2012(.

ماذا يمكننا أن نتعلم من هذه المقالة القصيرة:

مام ال شــك فيه أن تقنية الحاسب - ســواء األجهزة أو واجهات الربامج - تتقدم بشكل أرسع 
من أي يشء آخر يف الخمســني ســنة املاضية.  إن األشياء التي كانت كبرية جًدا ومعقدة جًدا ومن 
املســتحيل حلها، أصبحت اآلن يف متناول تقنية املعلومــات.  وتعترب تحليالت / التنقيب يف النص 
إحــدى التقنيات التمكينية املســتخدة يف ذلك.  وقد تم إنشــاء قواعد بيانــات لرتكيب البيانات 
بحيث ميكن معالجتها بواسطة أجهزة الحاسب.  من ناحية أخرى، كان املقصود بالنسبة للنص أن 
تتم معالجته بواســطة البرش.  والسؤال الذي يطرح نفســه هنا، هل ميكن لآلالت القيام باألشياء 
التي تتطلب إبداع اإلنســان وذكاءه، وهي مل تصمم أصــاًل لآلالت؟  من الواضح أن اإلجابة: نعم.  
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فيعترب واتسون مثااًل رائًعا عىل املسافة التي قطعناها يف معالجة املستحيل.  وقد أصبحت أجهزة 
الحاســب اآلن ذكية مبا يكفي للقيام بدور البرش فيام نعتقد أن البرش هم األفضل يف هذا املجال.  
إن فهم السؤال الذي تم طرحه يف اللغة البرشية املنطوقة، ومعالجته وفهمه فهاًم جيًدا، والبحث 
عــن إجابة له، والرد عليه يف غضون ثواٍن قليلة كان شــيئًا مل يكــن بإمكاننا تصوره قبل أن يفعله 
واتســون فعاًل.  ويف هذا الفصل، ستتعلم األدوات والتقنيات التي قام عليها واتسون والعديد من 
األجهزة الذكية األخرى والتي صنعت املعجزات من أجل معالجة املشاكل التي كان يُعتقد يف يوم 

من األيام أنه من املستحيل حلها.

أسئلة مراجعة على المقالة االفتتاحية:

6- ما هو واتسون؟  ما هو املميز فيه؟

7- ما هي التقنيات املستخدمة يف بناء واتسون )سواء من األجهزة أو من الربامج(؟

8 ما هي الخصائص املبتكرة لبنية DeepQA التي صنعت تفوق واتسون؟

9- ملاذا أنفقت IBM كل هذا الوقت واملال لبناء واتسون؟  أين عائد االستثامر )ROI(؟

٥-2 نظرة عاّمة على تحليالت النص والتنقيب في النص:
يتميــز عرص املعلومات الــذي نعيش فيه بالنمو الرسيع يف كميــة البيانات واملعلومات التي 
يتم جمعها وتخزينها وإتاحتها يف شــكل إلكرتوين.  حيث يتم تخزين الغالبية العظمى من بيانات 
Merrill Lynch األعــامل يف وثائــق نصية غري منظمــة فعليًّا.  ووفًقا لدراســة أجراها كل مــن

وGartner، فــإن 85٪ مــن جميع بيانــات الرشكة يتــم التقاطها وتخزينها يف شــكل غري منظم 
)McKnight, 2005(.  وقد ذكرت نفس الدراســة أيًضا أن هــذه البيانات غري املنظمة يتضاعف 
حجمها كل 18 شهرًا.  ونظرًا ألن املعرفة متثل قوة يف عامل األعامل اليوم، باإلضافة إىل أنها مستمدة 
من البيانات واملعلومات، فإن الرشكات التي تســتفيد بكفاءة وبشــكل فعال من مصادر البيانات 
النصية يكون لديها املعرفة الالزمة التخاذ قرارات أفضل، مام يجعلها تتميز يف املنافســة عن تلك 
الرشكات التي تتخلف عن الركب.  وهذا متاما هو املكان الذي تتناســب فيه الحاجة إىل تحليالت 

النصوص والتنقيب يف النص مع الصورة الكبرية الحالية لألعامل التجارية.

وعــىل الرغم من أن الهدف الرئيس لكل من تحليــالت النصوص والتنقيب يف النص هو تحويل 
البيانات النصية غري املهيكلة إىل معلومات قابلة للتطبيق من خالل تطبيق معالجة اللغات الطبيعية 
)NLP( والتحليالت، حيث إن تعريفاتها مختلفة بعض اليشء، عىل األقل بالنسبة لبعض خرباء هذا 
املجال.  ووفًقا لهؤالء الخرباء، فإن مفهوم تحليالت النص هو مفهوم أوســع حيث يشــمل اسرتجاع 
املعلومــات )مثل البحث وتحديد الوثائق ذات الصلة ملجموعة معينة من املصطلحات الرئيســة(، 
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وكذلك اســتخراج املعلومات، والتنقيب يف البيانات، والتنقيــب يف الويب، يف حني يركز التنقيب يف 
النــص يف املقام األول عىل اكتشــاف معرفة جديدة ومفيدة من مصــادر البيانات النصية.  ويوضح 
الشكل )5-2( العالقات بني تحليالت النصوص والتنقيب يف النص إىل جانب مناطق التطبيق األخرى 
ذات الصلة.  ويبني الجزء الســفيل من الشــكل )5-2( التخصصات الرئيســة )أساس التصميم( التي 
تلعب دوًرا حساًسا يف تطوير مجاالت التطبيق األكرث انتشاًرا بشكل متزايد.  وبناًء عىل هذا التعريف 

لتحليل النصوص، والتنقيب يف النص، فإنه ميكن ببساطة حساب الفرق بينهام كام ييل:

تحليالت النص = اسرتجاع املعلومات + استخراج املعلومات + التنقيب يف البيانات + التنقيب يف الويب.

أو ببساطة:    تحليالت النص = اسرتجاع املعلومات + التنقيب يف النص.

شكل ٥-2: تحليالت النص والتطبيقات املرتبطة والتخصصات التمكينية

Sources: Ferrucci, D., Brown, E., Chu-Carroll, J., Fan, J., Gondek, D., Kalyanpur, A. A.,... Welty, C. )2010(. 
Building Watson: An overview of the DeepQA Project. AI Magazine, 31)3(; DeepQA. DeepQA Project: 
FAQ, IBM Corporation )2011(. research.ibm.com/deepqa/faq.shtml )accessed January 2013(; Feldman, 
S., Hanover, J., Burghard, C., & Schubmehl, D. )2012(. Unlocking the power of unstructured data. IBM 
white paper. www-01.ibm.com/so�ware/ebusiness/jstart/downloads/unlockingUnstructuredData.pdf 
)accessed February 2013(.
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ويُعــد مصطلح تحليالت النصوص مصطلًحا جديًدا نســبيًّا باملقارنــة مع مصطلح التنقيب يف 

النــص؛ إذ يركز مصطلح تحليالت النصوص عىل التحليالت، وكام هو الحال يف العديد من مجاالت 

تطبيقــات التقنية األخرى ذات الصلة )مثل تحليالت املســتهلك، والتحليالت الكاملة، والتحليالت 

املرئية، والتحليالت االجتامعية(، فإن مجال النص يحتاج أيًضا إىل الحصول عىل ُمحاكاة للتحليالت.  

وعىل الرغم من استخدام مصطلح تحليالت النصوص بشكل أكرث انتشاًرا يف سياق تطبيق األعامل، 

إال أن مصطلح التنقيب يف النص يســتخدم بشــكل متكرر يف دوائر البحث األكادميية.  ورغم أنه 

يف بعــض األحيان قد يتم تعريف مصطلحي )تحليالت النص والتنقيب يف النص( بطريقة مختلفة 

بعض اليشء، إال أنهام يستخدمان بشكل مرتادف.

التنقيب يف النص )ويُعرف أيًضا باســم التنقيب يف البيانات النصية، أو اكتشاف املعرفة يف قواعد 

البيانات النصية( هو عملية شــبه آلية الســتخالص األمناط )املعلومات واملعرفة املفيدة( من كميات 

كبــرية من مصادر البيانات غري املُهيكلــة.  والجدير بالذكر أن التنقيب يف البيانات هو عملية تحديد 

أمنــاط صالحة ومبتكرة ومفيــدة ومفهومة يف بيانات مخزنة يف قواعــد البيانات املنظمة، حيث يتم 

تنظيم البيانات يف سجالت منظمة من خالل متغريات فئوية أو ترتيبية أو مستمرة.  ويُعد التنقيب يف 

النص هو نفسه التنقيب يف البيانات من حيث استهدافه لنفس الغرض واستخدامه لنفس العمليات، 

ولكــن مع التنقيــب يف النص ينطوي اإلدخــال إىل العملية عىل مجموعة من ملفــات البيانات غري 

 ،XML واملقتبســات النصية وملفات PDF وملفات ،Word املهيكلة )أو األقل تنظياًم(، مثل: وثائق

وما إىل ذلك.  وميكن اعتبار التنقيب يف النص يف جوهره كعملية )ذات خطوتني رئيسيتني( تبدأ بفرض 

هيكلة مصادر البيانات املســتندة إىل النص يتبعها اســتخالص املعلومــات واملعارف ذات الصلة من 

هذه البيانات املهيكلة واملستندة إىل النص، وذلك باستخدام تقنيات وأدوات التنقيب يف البيانات.

وتظهــر فوائد التنقيب يف النــص بوضوح يف املجاالت التي يتم فيهــا توليد كميات كبرية من 

البيانات النصية، مثل القانون )أوامر املحكمة(، والبحوث األكادميية )املقاالت البحثية(، والتمويل 

)تقاريــر فصلية(، باإلضافة إىل الطــب )ملخصات التفريغ(، وعلم األحيــاء )التفاعالت الجزئية(، 

والتقنية )ملفات براءات االخرتاع(، فضالً عن التســويق )تعليقات العمالء(.  فعىل ســبيل املثال، 

ميكن اســتخدام التفاعالت النصية القامئة عىل النموذج الحر مع العمالء يف شــكل شــكاوى )أو 

مدح( ومطالبات الضامن من أجل تحديد خصائص املنتجات والخدمات التي تعترب أقل من مثالية 

بشــكل موضوعي، وميكن اســتخدامها كمدخالت لتطوير منتجات أفضــل ومخصصات الخدمة.  

وباملثل، فإن برامج التوعية الســوقية ومجموعات الرتكيز تولد كميات كبرية من البيانات.  وميكن 

للعمالء تقديم أفكارهم حول منتجات وخدمات الرشكة بأســلوبهم الخاص، وذلك من خالل عدم 
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تقييــد التعليقات عىل املنتجــات أو الخدمات أو جعلها مقننة.  ومن املجاالت األخرى التي أثرت 

فيهــا املعالجة اآللية للنص غري املنظم تأثريًا كبــريًا مجال االتصاالت اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين.  

والجديــر بالذكر أن التنقيب يف النص ال يُســتخدم فقط لتصنيف وتصفيــة الربيد اإللكرتوين غري 

الهام، وإمنا ميكن اســتخدامه أيًضا لتحديد أولويات الربيد اإللكرتوين تلقائيًّا اســتناًدا إىل مســتوى 

األهميــة باإلضافة إىل إنشــاء ردود تلقائيــة )Weng & Liu, 2004(.  ونذكــر فيام ييل مجاالت 

التطبيق األكرث شيوًعا يف التنقيب يف النصوص:

- اســتخراج املعلومات:  تحديد العبارات والعالقات الرئيســة داخل النص من خالل البحث عن 

الكائنات والتسلسالت املحددة مسبًقا يف النص عن طريق مطابقة النمط.

- تتبــع املوضوع:  اســتناًدا إىل ملف تعريف املُســتَخِدم باإلضافــة إىل الوثائق التي تحتوي عىل 

وجهات نظر املُستَخِدم، فإن التنقيب يف النص ميكنه التنبؤ بالوثائق األخرى التي تهم املستخدم.

- التلخيص:  تلخيص الوثيقة توفريًا للوقت من جانب القارئ.

- التصنيف:  تحديد املوضوعات الرئيسة للوثيقة ثم وضعها يف مجموعة كبرية محددة مسبًقا من 

الفئات بناًء عىل تلك املوضوعات.

- التجميع:  تجميع وثائق مشابهة بدون وجود مجموعة محددة مسبًقا من الفئات.

- ربط مفهوم:  ربط الوثائق ذات الصلة من خالل تحديد املفاهيم املشرتكة، وبذلك يساعد املستخدمني 

يف الوصول إىل املعلومات التي قد يصعب الوصول إليها باستخدام الطرق التقليدية.

- إجابة السؤال:  إيجاد أفضل إجابة لسؤال معني من خالل مطابقة النمط القائم عىل املعرفة.

وللحصول عىل رشح لبعض املصطلحات واملفاهيم املُستخَدمة يف التنقيب يف النص انظر رؤية 

فنية )5-1(،  يف حني توضح الحالة العملية )5-1( استخدام التنقيب يف النص يف صناعة التأمني.

رؤية فنية ٥-1

مصطلحات التنقيب يف النص

توضح القامئة التالية بعض مصطلحات التنقيب يف النص شائعة االستخدام

- بيانــات غري مهيكلــة )مقابل البيانات املهيكلة(:  للبيانات املهيكلة صيغة محددة مســبًقا، 

وعــادًة ما يتم تنظيمها يف ســجالت ذات قيم بيانات بســيطة )فئويــة وترتيبية ومتغريات 

مستمرة( ومخزنة يف قواعد البيانات.  ويف املقابل، فإن البيانات غري املهيكلة ال تحتوي عىل 

صيغة محددة مســبقاً ويتم تخزينها يف شــكل وثائق نصية.  وتســتخدم أجهزة الحاسوب 
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البيانــات املهيكلــة يف جوهرها للقيام باملعالجة، يف حني تُســتخدم البيانــات غري املهيكلة 

بواسطة البرش للمعالجة والفهم.

- مجموعــة القوانني Corpus:  )جمــع corpora( وتُعرف لغويًّا بأنها مجموعة كبرية ومنســقة من 

النصوص )التي عادًة ما يتم تخزينها ومعالجتها إلكرتونيًّا( تم إعدادها بغرض إجراء اكتشاف املعرفة.

- املصطلحات:  املصطلح هو عبارة عن كلمة واحدة أو عبارة متعددة الكلامت مستخرجة مبارشة 

.NLP من مجموعة قوانني خاصة مبجال معني عن طريق أساليب معالجة اللغات الطبيعية

- املفاهيــم:  هي مواصفات يتم إنشــاؤها مــن مجموعة من الوثائق عن طريق الوســائل 

اليدويــة أو منهج تصنيف إحصايئ أو قائم عىل القواعد أو مزيج ما بني كل ذلك.  ومقارنة 

باملصطلحات، تكون املفاهيم نتيجة لفكرة تجريدية عىل مستوى أعىل.

- االشــتقاق Stemming:  وهو عملية تقليــل الكلامت املرصفة إىل أصلها )أو قاعدتها أو 

جذرها(.  عىل ســبيل املثال: stemmer, stemming, stemmed كلها كلامت مشــتقة 

.stem من األصل وهو

- كلــامت التوقف:  كلامت التوقف )أو كلامت الضجيــج( وهي كلامت يتم تصفيتها قبل 

أو بعــد معالجــة بيانات اللغة الطبيعيــة )مبعنى النص(.  وعىل الرغــم من عدم وجود 

NLP قامئــة مقبولة عامليًّا لكلامت التوقف، فإن معظم أدوات معالجة اللغات الطبيعية

 ،is, are, was, were( واألفعال املساعدة ،)إلخ ،a, am, the, of( تستخدم قامئة تتضمن

إلخ(، والكلامت املتعلقة بالسياق والتي تعترب غري مميزة.

- املرادفات واملتجانســات:  املرادفات هي كلــامت مختلفة نحويًّا )أي مختلفة هجائيًّا( لكن 

ذات معاٍن متامثلة أو عىل األقل متشــابهة )مثل الســينام واألفالم والصور املتحركة(.  ويف 

املقابل، فإن املتجانسات، والتي تسمى أيًضا املشرتكات اللفظية، هي كلامت متطابقة نحويًّا 

)أي متشابهة متاًما من الناحية الهجائية( لكنها ذات معاٍن مختلفة )فمثاًل، القوس ميكن أن 

يعني ”االنحناء إىل األمام“، أو ”واجهة السفينة“، أو ”السالح الذي يطلق السهام“، أو ”نوع 

من األرشطة املربوطة“(. 

- الرتميــز Tokenizing:  الرمــز هو عبــارة نصية يتم تصنيفها يف جملــة وفًقا للوظيفة التي 

تؤديهــا.  ويعرف هذا التصنيــف بالرتميز tokenizing.  قد يبدو الرمز مثل أي يشء يحتاج 

أن يكون جزًءا نافًعا من النص املهيكل.

- قامــوس املصطلحــات:  وهو مجموعة من املصطلحات الخاصــة مبجال محدد والتي ميكن 

.)corpus( استخدامها لحرص املصطلحات املستخرجة من داخل مجموعة القوانني
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- تكرار الكلامت:  وهو عدد مرات العثور عىل كلمة ما يف وثيقة ما.

- وضــع عالمــات لجزء من الكالم Part-of-speech tagging:  وهو عملية وســم كلامت يف 

النص كمطابقة لجزء معني من الكالم )مثل األسامء واألفعال والصفات وظرف الحال والزمان 

واملكان، وما إىل ذلك( بناًء عىل تعريف الكلمة والسياق الذي تستخدم فيه.

 )NLP( وهو فرع من علوم اللغة وجزء من معالجة اللغات الطبيعية  :Morphology املورفولوجيا -

والذي يدرس الهيكل الداخيل للكلامت )أمناط تنسيق الكلمة داخل لغة ما أو فيام بني عدة لغات(.

- مصفوفــة Term-by-document )مصفوفة األحداث(:  وهي مخطط متثييل شــائع للعالقة 

القامئة عىل التكرار بني املصطلحات والوثائق يف شــكل جدول حيث يتم وضع املصطلحات يف 

أعمدة، والوثائق يف صفوف، ويكون التكرار بني املصطلحات والوثائق يف الخاليا كقيم صحيحة.

- فك القيمة املفرد )فهرســة دالالت األلفاظ غري املبارشة(:  وهي طريقة تخفيض األبعاد وتســتخدم 

لتحويل مصفوفة term-by-document إىل حجم مقبول عن طريق توليد متثيل متوسط للتكرارت 

باستخدام طريقة معالجة بارعة للمصفوفة وهي طريقة مشابهة لتحليل املكونات األساسية.

حالة عملية ٥-1

مجموعة التأمني تعمل عىل تقوية إدارة املخاطر مع حل التنقيب يف النص

عندما تم طرح ســؤال عن التحدي األكرب الذي يواجه صناعة التأمني عىل السيارات 

التشــيكية، مل يرتدد دكتور Peter Jedlicˇka رئيس فريــق الخدمات االكتوارية ملكتب 

التأمينات التشيكية )CIB( يف التعبري عن ذلك بقوله:  «تزداد مطالبات اإلصابة الجسدية 

بشكل غري متناسب مقارنًة مبطالبات تلف السيارة“.  وCIB هي منظمة مهنية لرشكات 

التأمني يف جمهورية التشيك والتي تتعامل مع املطالبات غري املؤمن عليها والدولية وغري 

Peter Jedlicˇka املدونة ملا يعرف باســم مسؤولية الطرف الثالث للسيارات.  ويضيف

”ومتثل تعويضات اإلصابة الجسدية اآلن حوايل 45٪ من املطالبات املقدمة ضد أعضائنا، 

وستستمر هذه النسبة يف التزايد بسبب التغيريات الترشيعية األخرية“.

وتتمثل إحــدى الصعوبات التــي تطرحها مطالبات اإلصابة الجســدية عىل رشكات 

التأمــني يف صعوبة التنبؤ بحجم الرضر املبارش من جراء حادث ســيارة؛ إذ تتفاقم بعض 

اإلصابــات مع الوقت والتي مل تكن بتلك الحدة وقت الحادث، كام أن اإلصابات التي قد 

ر  تبدو طفيفة ميكن أن تتحول إىل حاالت مزمنة.  ويف الســابق كانت رشكات التأمني تقدِّ

بدقة مسؤوليتها عن األرضار الطبية، وبصورة أدق كانت تستطيع إدارة مخاطرها وتوحيد 

مواردهــا.  ومع ذلك، فإنه نظرًا ألن املعلومــات املطلوبة موجودة يف وثائق غري مهيكلة 
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مثل تقارير الحوادث وترصيحات الشهود، فإن األمر يستغرق وقتًا طوياًل للغاية بالنسبة 

للموظفني األفراد إلجراء التحليل الالزم.

ولتوسيع وإجراء تحليل آيل لكٍل من تقارير الحوادث غري املهيكلة، وعبارات الشهود، 

Dell بنرش حل تحليل البيانات اســتناًدا عــىل كل من CIB وصيــغ املطالبــات، قامت

Statistica حيــث تقدم  .Statistica Text Miner وامتــداد Statistica Data Miner

Data Miner مجموعة أدوات بديهية وســهلة االســتخدام، بحيث ميكن الوصول إليها 

حتى من ِقبَل غري املحللني.

ويعمل الحل عىل قراءة وكتابة البيانات بشكل عميل من جميع التنسيقات املعيارية 

للملف كام يعرض أدوات تنظيف بيانات قوية ومتطورة.  كام أنه يدعم حتى املستخدمني 

املبتدئني باســتخدام معالجات االستعالم، والتي تُســمى وصفات التنقيب عن البيانات، 

والتي تساعدهم يف الوصول إىل اإلجابات التي يحتاجونها بشكل أرسع.

ومع امتداد Statistica Text Miner، يصل املستخدمون إىل أدوات االستخراج واالختيار 

الالزمة لفهرسة وتصنيف وتجميع املعلومات من مجموعات كبرية من البيانات النصية غري 

املهيكلة، مثل صيغ مطالبات التأمني.  وباإلضافة إىل استخدام حل Statistica لعمل تنبؤات 

حول مطالبات األرضار الطبية املســتقبلية، فيمكن استخدام CIB أيًضا إليجاد األمناط التي 

تكشف محاوالت االحتيال أو لتحديد التحسينات املطلوبة للسالمة عىل الطريق.

تحسينات يف دقة تقديرات املسؤولية:

ويتوقع Jedlicˇka أن يقوم حل Statistica بتحســني قدرة CIB بشــكل كبري عىل 

التنبــؤ باملطالبات الطبية الكلية التي قد تنشــأ عن أي حــادث؛ إذ يقول:  ”إن قدرات 

التنقيب يف البيانات يف مجال اإلحصاء والتنقيب يف النصوص تساعدنا بالفعل عىل كشف 

خصائــص مخاطر إضافية، مام يجعل من املمكن التنبــؤ باالدعاءات الطبية الخطرية يف 

املراحــل األوىل من التحقيق، ومع حل Statistica، ميكننا تقديم تقديرات أكرث دقة من 

إجاميل األرضار والتخطيط وفًقا لذلك“.

توسعات يف عروض الخدمات لألعضاء:

ومــام زاد من ســعادة Jedlicˇka أيًضا من حــل Statistica هو أنه مّكن CIB من 

تقديم خدمات إضافية ألعضاء رشكاتها، حيث يقول:  ”نحن يف نشاط قائم عىل البيانات.  

ومع Statistica، ميكننا تزويد أعضائنا بتحليالت مفصلة للمطالبات واتجاهات السوق.  

كام تساعدنا Statistica يف تقديم توصيات أقوى بشأن احتياطيات املطالبات“.
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البديهية بالنسبة ملستخدمي األعامل:

ميكــن الوصول إىل أدوات Statistica البديهية حتى من ِقبَل املســتخدمني غري الفنيني.  

ويف هذا الصدد يقول Jedlicˇka:  ”من السهل فهم مخرجات تحليالت اإلحصائيات بالنسبة 

ملستخدمي األعامل.  ويكتشف مستخدمو الرشكات أيًضا أن نتائج التحليل تسري عىل نفس 

.“Statistica نهج تجاربهم وتوصياتهم، لذا فبإمكانهم أن يشعروا بسهولة بقيمة حل

أسئلة للمناقشة:

1- كيف ميكن اســتخدام تحليالت النص والتنقيب فيه ملواكبة االحتياجات التجارية 

املتغرية لرشكات التأمني؟

2- ما هي التحديات والحل املقرتح والنتائج التي تم الحصول عليها؟

3- هل ميكنك التفكري يف اســتخدامات أخرى لتحليالت النصوص والتنقيب يف النص 

لرشكات التأمني؟

Sources: Dell Statistica Case Study. Insurance group strengthens risk management 

with text mining solution. https://so�ware.dell.com/casestudy/czech-insurers-

bureau-insurance-group-strengthens- risk-management-with875134/)accessed June 

2016(. Used by permission from Dell.

أسئلة مراجعة على القسم ٥-2:

1- ما هي تحليالت النص؟  وكيف تختلف عن التنقيب يف النص؟

2- ما هو التنقيب يف النص؟  وكيف يختلف عن التنقيب يف البيانات؟

3- ملاذا يزداد انتشار التنقيب يف النص كأداة تحليلية؟

4- ما هي بعض مجاالت التطبيق األكرث انتشاًرا يف التنقيب يف النص؟

:(NLP) ٥-٣ معالجة اللغات الطبيعية

تســتخدم بعض تطبيقات التنقيب املبكر يف النص متثياًل مبسطًا يُسمى حقيبة الكلامت وذلك 

إلضفــاء الهيكلة عىل مجموعة من الوثائق النصية لتصنيفها إىل فئتني أو أكرث من الفئات املحددة 

مسبًقا أو تجميعها يف تجمعات طبيعية.  ويف منوذج حقيبة الكلامت، يتم متثيل النص - جملة أو 

فقــرة أو وثيقــة كاملة - كمجموعة من الكلامت، دون تجاهــل قواعد أو ترتيب ظهور الكلامت.  
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واليــزال منــوذج حقيبة الكلامت يســتخدم يف بعض أدوات تصنيف الوثائق البســيطة.  فمثاًل يف 

تصفية الرســائل غري املرغوب فيها، ميكن تصميم رسالة الربيد اإللكرتوين كمجموعة غري مرتبة من 

الكلامت )حقيبة كلامت( تتم مقارنتها بحقيبتني مختلفتني محددتني مســبًقا، حيث متتلئ حقيبة 

واحدة بالكلامت املوجودة يف رســائل الربيد غــري املرغوب فيه واألخرى مليئة بكلامت تم العثور 

عليها يف رسائل الربيد اإللكرتوين االعتيادية.  وعىل الرغم من أنه من املتوقع وجود بعض الكلامت 

يف كال الحقيبتــني، فإن حقيبة ”الربيد غري املرغوب فيه“ تتكرر فيها كلامت تتعلق بالرســائل غري 

املرغــوب فيها - مثل املخزون، والفياجرا، والرشاء - أكرث من تكرارها يف الحقيبة االعتيادية، والتي 

ســتحتوي عىل املزيد من الكلامت املتعلقة بأصدقاء املســتخدم أو مكان العمل.  ويقوم مستوى 

التامثل بني حقيبة الكلامت الخاصة بالربيد اإللكرتوين والحقيبتني اللتني تحتويان عىل التوصيفات 

بتحديد الربيد اإللكرتوين عىل أنها إما رسائل غري مرغوب فيها أو اعتيادية.

وبطبيعــة الحال، ال نســتخدم نحن )البرش( كلامت غري ذات ترتيب أو هيكل، بل نســتخدم 

كلــامت يف جمل لها بنية داللية ونحويــة.  وبالتايل، فإنه يجب أن تبحــث التقنيات اآللية )مثل 

التنقيــب يف النص( عن طرق لتجاوز تفســري حقيبة الكلامت وتضمني بنيــة داللية أكرث وأكرث يف 

عملياتهــا.  ويتجه التنقيب يف النص حاليًا نحو تضمــني العديد من املميزات املتقدمة التي ميكن 

.NLP الحصول عليها باستخدام معالجة اللغات الطبيعية

وقــد اتضح أن طريقة حقيبة الكلامت قد ال تنتج محتوى معلومات كاٍف بشــكل جيد ملهام 

التنقيــب يف النص )مثــل التصنيف، والتجميع، واالقرتان(.  وخري مثــال عىل هذا، ميكننا الحصول 

عليــه يف الطــب القائم عىل األدلة.  ويتمثل أحد املكونات الحساســة للطب القائم عىل األدلة يف 

دمج أفضل نتائج البحوث املتاحة يف عملية اتخاذ القرارات اإلكلينيكية، والتي تنطوي عىل تقييم 

املعلومات التي تم جمعها من وســائل التواصل املطبوعة بالنسبة لصالحيتها ومدى صلتها.  وقد 

طور العديد من الباحثني من جامعة مرييالند مناذج تقييم األدلة باستخدام طريقة حقيبة الكلامت 

)Lin & Demner-Fushman, 2005(.  وقد استخدموا أساليب تعلم اآللة الشائعة باإلضافة إىل 

أكرث من نصف مليون بحث تم جمعها من MEDLINE )نظام تحليل وتحرير أدبيات الطب عىل 

اإلنرتنــت(.  وقد قاموا بتمثيل كل ملخص كحقائب كلــامت يف النامذج التي قدموها، حيث كان 

كل مصطلح محدد ميثل ميزة.  وعىل الرغم من استخدام أساليب التصنيف الشائعة مع منهجيات 

التصميــم التجريبي املجربة، فلم تعدو نتائج التنبؤ الخاصة بهم كونها مجرد تخمني بســيط، مام 

يشــري إىل أن حقيبــة الكلامت ال تنتج متثياًل جيًدا مبا فيه الكفاية للمــواد البحثية يف هذا املجال؛ 

.NLP وبالتايل فإن هناك حاجة إىل مزيد من التقنيات املتقدمة مثل معالجة اللغات الطبيعية
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وتعترب معالجة اللغات الطبيعية )NLP( أحد املكونات املهمة يف التنقيب يف النصوص، وهي 

عبارة عن مجال فرعي من الذكاء االصطناعي وعلوم لغات الحاســوب.  كام أنها تدرس مشــكلة 

”فهم“ لغة اإلنسان الطبيعية، من وجهة نظر تحويل الصور البرشية )كالوثائق النصية( إىل متثيالت 

أكرث رسمية )يف شكل بيانات رقمية ورمزية( تسهل عىل برامج الحاسب إجراء املعالجات املطلوبة 

برباعــة.  والهدف من معالجة اللغات الطبيعية هو إجــراء املعالجة البارعة للنصوص املبنية عىل 

بناء الجملة )والذي غالبًا ما يطلق عليه ”عد الكلامت“( بشــكل يوصل إىل فهم حقيقي ومعالجة 

اللغة الطبيعية التي تدرس القيود النحوية والداللية وكذلك السياق.

ويعتــرب تعريــف ونطاق كلمــة الفهم أحد موضوعــات النقاش الرئيســية يف معالجة اللغات 

الطبيعيــة NLP.  وبالنظــر إىل أن اللغــة البرشية الطبيعية مبهمة، وأن الفهــم الحقيقي للمعنى 

يتطلــب معرفة واســعة مبوضوع ما )يتجاوز ما هو موجود يف الكلــامت والجمل والفقرات(، فهل 

ستتمكن أجهزة الحاسب من فهم اللغة الطبيعية بنفس الطريقة وبنفس الدقة التي يفعلها البرش؟  

واإلجابة هي ال عىل األغلب!  لقد قطعت معالجة اللغات الطبيعية NLP شوطًا طوياًل منذ وقت 

استخدام العد البسيط للكلامت، غري أن هذه املعالجة للغات الطبيعية لديها طريقة أطول لتتمكن 

مــن الفهم الحقيقي للغة اإلنســان الطبيعية.  ونذكر فيام ييل عــدًدا قلياًل من التحديات املرتبطة 

:NLP بشكل عام بتنفيذ معالجة اللغات الطبيعية

- عالمات جزء من الكالم:  من الصعب ترميز املصطلحات يف النص عىل أنها تطابق جزًءا معيًنا من 

الكالم )مثل األســامء واألفعال والصفات والظروف( ألن جزء الكالم ال يعتمد فقط عىل تعريف 

املصطلح ولكن أيًضا عىل السياق الذي يتم استخدامه فيه.

- تقسيم النص:  بعض اللغات املكتوبة، مثل الصينية واليابانية والتايالندية ال تحتوي عىل حدود 

مفــردة للكلامت.  ويف هذه الحاالت فإن مهمة تحليل النــص تتطلب تحديد حدود الكلامت، 

والتي غالبًا ما تكون مهمة صعبة، حيث تظهر تحديات مامثلة يف تجزئة الكالم عند تحليل اللغة 

املحكية ألن األصوات التي متثل الحروف والكلامت املتعاقبة متتزج مع بعضها البعض.

- توضيــح معنى كلمة:  حيث توجد كلامت كثــرية لها أكرث من معنى واحد، وال ميكن أن يتحقق 

اختيار املعنى األكرث اعتيادية إال مبراعاة السياق الذي تستخدم فيه الكلمة.

- الغموض النحوي:  حيث إن قواعد اللغة للغات الطبيعية غامضة؛ ولذلك فإن العديد من هياكل 

الجملــة املمكنة يف كثري من األحيان تحتاج إىل النظر فيها، حيث إن اختيار البنية األكرث مالءمة 

يتطلب عادًة انصهار املعلومات الداللية والسياقية.
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- عــدم الكامل أو عدم انتظــام املدخالت:  اللهجات األجنبية أو اإلقليميــة والعوائق الصوتية يف 

الكالم واألخطاء املطبعية أو النحوية يف النصوص تجعل معالجة اللغة مهمة أكرث صعوبة.

- أفعال لفظية:  ميكن اعتبار الجملة يف كثري من األحيان إجراء من ِقبَل املتحدث.  فقد ال يحتوي 

هيكل الجملة وحده عىل معلومات كافية لتحديد هذا اإلجراء.  فعىل سبيل املثال:  ”هل ميكنك 

اجتياز الصف؟“ يتطلب إجابة بسيطة؛ نعم / ال، يف حني أن ”هل ميكنك مترير امللح؟“ هو طلب 

إلجراء مادي يجب القيام به.

لقــد طال انتظار هذا الحلم من جانب مجتمع الذكاء االصطناعي يف إيجاد خوارزميات قادرة 

عىل القراءة والحصول عىل املعرفة من النص.  ومن خالل تطبيق خوارزمية تعمل عىل نص معقد، 

قام باحثون من مخترب NLP بجامعة ســتانفورد بتطوير طرق ميكنها تحديد املفاهيم والعالقات 

بني تلك املفاهيم يف النص تلقائيًّا.  ومن خالل تطبيق إجراء فريد عىل كميات كبرية من النصوص، 

فإن خوارزمياتها تحصل تلقائيًّا عىل مئات اآلالف من عنارص املعرفة العاملية وتســتخدمها إلنتاج 

مســتودعات معززة بشــكل كبري لـ WordNet.  وWordNet هي قاعدة بيانات مشــفرة يدويا 

مــن الكلامت اإلنجليزية، وتعريفاتها، ومجموعات من املرادفات، والعالقات الداللية املختلفة بني 

املجموعات املرتادفة، وهي مورد رئييس لتطبيقات معالجة اللغات الطبيعية، ولكن ثبت أن تكلفة 

بنائهــا وصيانتها اليدوية مرتفعة للغاية.  ومن خــالل إحداث املعرفة تلقائيًّا يف WordNet، فإنه 

توجــد إمكانية لجعل WordNet مورًدا أكرب وأكرث شــمواًل ملعالجة اللغات الطبيعية بجزء صغري 

مــن التكلفة.  وتُعد إدارة عالقــات العمالء )CRM( هي أحد املجاالت البــارزة التي تظهر فيها 

فوائــد معالجة اللغات الطبيعية )NLP( وWordNet بالفعل.  وبوجٍه عام، فإن CRM يســعى 

بجدية إىل تقدير العمالء من خالل فهم أفضل واســتجابة فعالة الحتياجاتهم الفعلية واملتوقعة.  

ويُعد تحليل املشاعر أحد املجاالت املهمة يف إدارة عالقات العمالء )CRM(، حيث يكون ملعالجة 

اللغــات الطبيعية )NLP( تأثري كبري يف تحليل املشــاعر.  وتحليل املشــاعر هو تقنية تســتخدم 

لكشف اآلراء املؤيدة وغري املؤيدة تجاه منتجات وخدمات معينة باستخدام عدد كبري من مصادر 

البيانات النصية )مالحظات العمالء يف شــكل منشــورات عىل شبكة اإلنرتنت(.  وسوف نتناول يف 

القسم 5-6 تحليل املشاعر وWordNet بيشء من التفصيل.

وميكن اســتخدام التحليالت بشــكل عام وتحليالت النصوص والتنقيب يف النص بشكل خاص يف 

صناعة البث اإلذاعي.  وتقدم الحالة العملية 5-2 مثااًل عىل ذلك حيث يتم استخدام نطاق واسع من 

إمكانات التحليالت اللتقاط مشاهدين جدد وتوقع التقييامت وإضافة قيمة أعامل إىل رشكات البث.
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حالة عملية ٥-2

استخدام شبكات AMC التحليالت لجذب مشاهدين جدد وتقييم التوقعات وإضافة 

القيمة للمعلنني يف عامل متعدد القنوات

عىل مدى العرش سنوات املاضية كانت صناعة التلفاز املعتمد عىل كيبل يف الواليات 

املتحدة تتمتع بفرتة من النمو أتاحت إبداًعا غري مسبوق يف إنشاء محتوى عايل الجودة.  

كانت رشكة AMC Networks يف طليعة هذا العرص الذهبي الجديد للتلفاز، مام أدى 

Breaking Bad :إىل إنتاج سلسلة من العروض املشهود لها بالنجاح بشكل حاسم مثل

.�e Walking Deadو Mad Menو

ومتتلــك رشكــة AMC Networks املتخصصــة يف إنتاج محتوى مــريئ من الربامج 

واألفالم بجودة عالية منذ أكرث من 30 عاًما، العديد من العالمات التجارية األكرث شعبية 

والحائــزة عىل جوائز يف مجال التلفــاز املعتمد عىل كيبل، والتــي تنتج وتقّدم محتوى 

مميزًا وممتًعا وثقافيًّا يجذب الجامهري عرب منصات متعددة.

تصدر اللعبة:

وعىل الرغم من نجاح رشكة AMC Networks، إال أنها ال متتلك خططًا للبقاء عىل 

SVP Business Intelligence الباحث عن برنامج ،Vitaly Tsivin أمجادها.  وقد وضح

ذلــك بقولــه:  ”نحن ال نقف هكذا بــدون تقدم.  فعىل الرغم من أن نســبة كبرية من 

أعاملنا ال تزال تلفازًا خطيًّا، إال أننا نحتاج إىل جذب جيل جديد من جيل األلفية الذين 

يستهلكون املحتوى بطرق مختلفة جًدا.  لقد تطور التلفاز ليصبح عماًل متعدد القنوات 

ومتعدد األنظمة، ومن ثَم فقد أصبحت الشــبكات الســلكية بحاجة إىل أن تكون أكرث 

ذكاًء حول كيفية تســويقها والتواصل مع الجمهور عرب جميع تلك التدفقات.  والجدير 

بالذكر أن االعتامد عىل بيانات التقديرات التقليدية ومقدمي تحليالت الجهات الخارجية 

تُعد إســرتاتيجية خارسة:  تحتاج إىل الحصول عىل ملكية بياناتك، واستخدامها للحصول 

عىل صورة أكرث ثراًء عن هوية املشــاهدين، ومــاذا يريدون، وكيف ميكنك الحفاظ عىل 

انتباههم يف سوق الرتفيه املزدحم بشكل متزايد“.

تقسيم املشاهدات:

يتمثل التحدي يف أن هناك الكثري من املعلومات املتاحة فقط - مئات املليارات من 

 ،com - Scoreو Nielsen صفوف البيانــات من مزودي خدمات بيانات الصناعة مثــل
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من قنوات مثل AMC’s TV Everywhere، التي تعيش عىل شبكة اإلنرتنت وخدمات 

الفيديو حســب الطلب، من رشكاء البيــع بالتجزئة مثل iTunes وAmazon، وخدمات 

.Netflix and Hulu الفيديو عرب اإلنرتنت من جهات خارجية مثل

يقــول Vitaly Tsivin:  ”ال ميكننــا االعتــامد عىل ملخصات عالية املســتوى؛ فنحن 

نحتــاج إىل أن نكون قادرين عىل تحليــل كل من البيانات املنظمة وغري املهيكلة، دقيقة 

بدقيقة ومشاهد مبشاهد“، ويضيف قائاًل:  ”نحتاج إىل معرفة من يشاهد املحتوى وملاذا، 

ونحتاج إىل معرفة ذلك برسعة حتى نتمكن، عىل سبيل املثال، من اتخاذ قرار بشأن ما إذا 

كان سيتم عرض إعالن أو عرض ترويجي يف موضع معني خالل حلقة الرجال املجانني“.

وقــد قررت رشكة AMC أنها بحاجة إىل تطويــر القدرة التحليلية يف مجال الصناعة 

داخــل الرشكة -وتركز عىل توفري هــذه اإلمكانية يف أرسع وقت ممكن.  وبداًل من إجراء 

عمليــة اختيار طويلــة ومكلفة للموردين واملنتجني، قررت رشكة AMC االســتفادة من 

عالقتها الحالية مع رشكة IBM كرشيكها التقني اإلسرتاتيجي املوثوق به.  وبداًل من ذلك، 

فقد تم استثامر الوقت واملال الذي يتم إنفاقه تقليديًّا عىل الرشاء يف تحقيق الحل -مام 

يرسع من تقدم AMC عىل خريطة الطريق الخاصة بتحليالتها ملدة 6 أشهر عىل األقل.

متكني قسم البحوث:

لقــد قــىض فريق البحــث يف AMC يف املايض جــزًءا كبريًا من الوقــت يف معالجة 

البيانــات.  واليوم متكنــت AMC من تركيز معظــم طاقتها عىل اكتســاب رؤى قابلة 

للتطبيق، وذلك بفضل أدوات التحليل الجديدة.

يقول Vitaly Tsivin:  ”من خالل االســتثامر يف تقنيــة تحليالت البيانات الضخمة 

مــن IBM، مَتكنا من زيــادة وترية أبحاثنا وتفاصيلها، فالتحليالت التي كانت تســتغرق 

أياًما وأسابيع ميكن إنجازها اآلن يف دقائق، أو حتى ثواٍن.  إن توفري التحليالت الداخلية 

ســيوفر الكثري مــن التكاليف.  فبداًل مــن دفع مئات اآلالف من الــدوالرات إىل الباعة 

الخارجيني عندما نحتاج إىل بعض التحليل، فإنه ميكننا القيام بذلك بأنفسنا -بدقة أكرث، 

ورسعــة كبرية، وتكلفة أقل بكثري.  ونحن نتوقع رؤية عائد رسيع عىل االســتثامر.  ومع 

توفر املزيد من مصادر الرؤية املحتملة والتحليالت التي أصبحت أكرث إسرتاتيجية لقطاع 

األعامل، فإن النهج الداخيل هو يف الواقع الطريقة الوحيدة املقبولة ألي شــبكة ترغب 

حًقا يف اكتساب ميزة تنافسية من بياناتها“.
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توجه القرارات بالبيانات:

تُظهــر العديد من النتائج التي توصل إليها هذا التحليــل الجديد تحواًل حقيقيًّا يف 

طريقة عمل AMC.  فعىل ســبيل املثال، نجد أن قسم ذكاء األعامل يف الرشكة استطاع 

إنشــاء مناذج إحصائية متطورة تســاعد الرشكة عىل تحســني إســرتاتيجياتها التسويقية 

واتخاذ قرارات أكرث ذكاًء بشأن مدى قوة الرتويج لكل عرض.

تقــوم رشكة AMC بجمــع بيانات مجهزة

املشــاهد  التقييامت مع معلومات 

من مجموعــة كبرية مــن القنوات 

الرقمية:  خدمــات الفيديو الخاصة 

بهــا عنــد الطلب وخدمــات البث 

التجزئــة وخدمات  املبارش وتجــار 

التلفاز عرب اإلنرتنت.

البيانــات والتحليالت مرتابطة يعمل محرك 

تحفيــز  عــىل  والشــامل  الضخــم 

متاحة ملجموعة  البيانات وجعلهــا 

مــن األدوات التحليليــة الوصفيــة 

والتنبؤية للنمذجة الرسيعة واإلبالغ 

والتحليل الرسيع.
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يســتطيع AMC التنبــؤ بالربامــج ذكية

والعروض  ترتيبها،  الناجحة، وكيفية 

التي يجب أن تنشــئها، ومن يجب 

عليها تســويقها- مام يســاعد عىل 

كســب جامهــري جديدة يف ســوق 

املنافسة املتزايدة.

وبنظرة أكرث عمًقا عىل نســبة املشــاهدة، فإن حمالت AMC التسويقية املبارشة 

تحقــق هــي األخرى نجاًحا أكرب.  ويف أحــد األمثلة الحديثة، ســاعدت التجزئة الذكية 

ومنذجتها الشبيهة الرشكة يف استهداف املشاهدين الجدد والحاليني بشكل فعال بحيث 

كانت معامالت الفيديو حسب الطلب يف AMC أعىل مام كان متوقًعا بخالف ذلك.

والجدير بالذكر أن هذه القدرة املكتشفة حديثًا للوصول إىل مشاهدين جدد والتي 

تســتند إىل احتياجاتهم وتفضيالتهم الفردية ال تُعد فقط قيمة بالنسبة إىل AMC - بل 

AMC إنهــا تتمتع أيًضا بقيمة هائلة محتملة لــرشكاء اإلعالن يف الرشكة.  حيث تعمل

حاليًا عىل توفــري الوصول إىل مجموعات البيانــات وأدوات التحليل الغنية الخاصة بها 

كخدمة للمعلنني، مام يساعدهم عىل تحسني حمالتهم من أجل جذب جامهري أكرب من 

ذي قبل عرب القنوات الخطية والرقمية.

ويخلص Vitaly Tsivin إىل أنه:  «ميكننا اآلن االســتفادة من قيمة البيانات الكبرية، 

ميكننــا بناء اقرتاح أكرث جاذبية لكل من املســتهلكني واملعلنني، وإنشــاء محتوى أفضل 

وتســويقه بشــكل أكرث فاعلية ومساعدته عىل الوصول إىل جمهور أوسع من خالل أخذ 

االستفادة الكاملة من قدراتنا متعددة القنوات».

أسئلة للمناقشة:

1- ما هي التحديات الشائعة التي تواجهها رشكات البث يف الوقت الحارض؟  وكيف 

ميكن أن تساعد التحليالت عىل التخفيف من هذه التحديات؟

2- كيف استفادت AMC من التحليالت لتعزيز أداء أعاملها؟  

3- مــا هي أنواع تحليالت النصوص والحلول املصغرة النصية التي طورتها شــبكات 

AMC؟  وهل ميكنك التفكري يف اســتخدامات أخرى محتملة لتطبيقات استخراج النص 

يف صناعة البث؟



الفصل الخامس

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري4٣٨

Sources: IBM Customer Case Study. Using analytics to capture new viewers, predict 

ratings and add value for advertisers in amultichannel world. http://www-03.ibm.com/

so�ware/busi-nesscasestudies/us/en/corp?synkey=A023603A76220M60 )accessed 

July 2016(; www.ibm.com; www.amcnetworks.com.

ويتــم تطبيق معالجة اللغــات الطبيعية NLP بنجاح عىل مجموعــة متنوعة من املجاالت 
ملجموعة واسعة من املهام عرب برامج الحاسب ملعالجة اللغة البرشية الطبيعية تلقائيًّا والتي كان 

ميكن القيام بها يف السابق من ِقبل البرش فقط.  وفيام ييل بعٌض من أكرث هذه املهام شيوًعا:

- إجابة األســئلة:  وهي مهمة الرد التلقايئ عىل السؤال املطروح باللغة الطبيعية؛ أي إنتاج إجابة 
لغويــة عند طرح ســؤال لغوي برشي.  وللعثور عىل إجابة لســؤال، فإن برنامج الحاســب قد 
يســتخدم قاعدة بيانات تم تنظيمها أو مجموعة من وثائق اللغة الطبيعية )نص أســايس مثل 

.)World Wide Web

- التلخيص التلقايئ:  وهو إنشاء نسخة من وثيقة نصية بواسطة برنامج حاسب يحتوي عىل أهم 
النقاط يف الوثيقة األصلية.

- توليد لغة طبيعية:  حيث تقوم األنظمة بتحويل املعلومات من قواعد بيانات الحاسب إىل لغة 
برشية ميكن قراءتها.

- فهــم اللغة الطبيعية:  حيث تقوم األنظمــة بتحويل عينات من اللغة البرشية إىل متثيالت أكرث 
رسمية يسهل عىل برامج الحاسب التالعب بها.

- الرتجمة اآللية:  وهي الرتجمة التلقائية للغة إنسانية واحدة إىل لغة أخرى.

- قراءة اللغة األجنبية:  برنامج حاســويب يســاعد املتحدث باللغات غــري األصلية عىل قراءة لغة 
أجنبية مع النطق الصحيح واللهجات عىل أجزاء مختلفة من الكلامت.

- الكتابة باللغة األجنبية:  برنامج حاسب يساعد املستخدم غري األصيل يف الكتابة بلغة أجنبية.

- التعرف عىل الكالم:  يحول الكلامت املنطوقة إىل مدخالت قابلة للقراءة آليًّا.  وبالنظر إىل مقطع 
صوت لشخص يتحدث، ينتج النظام إمالًء نصيًّا.

- النــص إىل الكالم:  يطلــق أيًضا عليه تركيب الكالم، يقوم برنامج الحاســب تلقائيًّا بتحويل نص 
اللغة العادية إىل خطاب إنساين.

- تدقيق النص:  يقوم برنامج الحاسب بقراءة نسخة من النص إلثبات وتصحيح أي أخطاء.

- التعــرف الضويئ عىل الحروف:  الرتجمة اآللية لصور مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة أو مطبعية 

)عادًة ما يتم التقاطها بواسطة ماسح ضويئ( وتحويلها إىل وثائق نصية قابلة للتحرير آليًّا.
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ويعتمد نجاح وشــهرة التنقيب يف النص عىل التقــدم يف معالجة اللغات الطبيعية NLP يف كل 

جيــل كام هو الحال يف فهــم اللغات البرشية.  وتتيــح معالجة اللغات الطبيعية NLP اســتخراج 

الخصائــص من النص غري املهيكل بحيث ميكن اســتخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التنقيب يف 

البيانات الستخراج املعرفة )أمناط وعالقات جديدة ومفيدة( من ذلك النص.

أسئلة مراجعة على القسم ٥-٣:

1- ما هي معالجة اللغات الطبيعية NLP؟

2- كيف ترتبط معالجة اللغات الطبيعية بالتنقيب يف النصوص؟

3- اذكر بعض الفوائد والتحديات ملعالجة اللغات الطبيعية NLP؟

4- ما هي املهام األكرث انتشاًرا التي تتناولها معالجة اللغات الطبيعية NLP؟

٥-4 تطبيقات التنقيب في النص:

نظرًا لزيادة كمية البيانات غري املنظمة التي يتم جمعها من قبل املؤسسات، فإن اقرتاح أدوات 

للتنقيب يف النص فائقة القيمة وذات انتشــار واســع تزداد أيًضا.  وتدرك العديد من املنظامت يف 

الوقت الراهن أهمية اســتخراج املعرفة من مســتودعات البيانات املستندة إىل الوثائق من خالل 

اســتخدام أدوات التنقيــب يف النــص.  وفيام ييل نذكــر مجموعة فرعية صغــرية فقط من فئات 

التطبيقات املثالية للتنقيب يف النص.

تطبيقات التسويق:

ميكن اســتخدام التنقيب يف النص لزيادة البيع املتقاطع والبيع من خالل تحليل البيانات غري 

املهيكلة الناتجة عن مراكز االتصال.  كام ميكن تحليل النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة مالحظات 

مركز االتصال، باإلضافة إىل نسخ املحادثات الصوتية مع العمالء من خالل خوارزميات التنقيب يف 

النص الستخراج معلومات جديدة وعملية حول تصورات العمالء تجاه منتجات وخدمات الرشكة.  

وباإلضافة إىل ذلك، تعد املدونات، ومالحظات املســتخدمني للمنتجات يف مواقع الويب املستقلة، 

ومنشورات لوحات املناقشة كنزًا ذهبيًّا ميكن من خالله التعرف عىل مشاعر العمالء؛ حيث ميكن 

استخدام هذه املجموعة الغنية من املعلومات، مبجرد تحليلها بشكل صحيح، لزيادة رضا العميل 

.)Coussement & Van den Poel, 2008(  .والقيمة اإلجاملية ملدة تعامله مع الرشكة
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لقــد أصبحــت قيمة التنقيب يف النــص ال تُقدر بثمــن إلدارة عالقات العمــالء؛ حيث ميكن 

للرشكات اســتخدام التنقيب يف النص لتحليل مجموعات غنية من البيانات النصية غري الهيكلية، 

مقرتنة بالبيانات املنظمة ذات الصلة املســتخرجة من قواعد البيانات التنظيمية، للتنبؤ بتصورات 

 )2009( Van den Poel و Coussement العمالء وســلوك الرشاء الالحق.  وقد نجــح كل مــن

يف تطبيــق التنقيــب يف النص بنجاح من أجل تحســني قدرة منوذٍج ما عىل التنبؤ بشــكل أفضل 

باضطراب العمالء )أي تناقص العمالء( بحيث يتم تحديد العمالء األكرث عرضة ملغادرة الرشكة من 

أجل القيام بالتكتيكات الالزمة للحفاظ عليهم.

وقد اســتخدم Ghani وآخــرون )2006( التنقيب يف النص لتطوير نظام قادر عىل اســتنتاج 

سامت ضمنية ورصيحة من املنتجات من أجل تعزيز قدرة تجار التجزئة عىل تحليل قواعد بيانات 

املنتجات.  إن معالجة املنتجات كمجموعات من أزواج الســمة والقيمة وليس ككيانات بســيطة 

ميكن أن تعزز فعالية العديد من تطبيقات األعامل، مبا يف ذلك التنبؤ بالطلب، وتحســني الرتكيب، 

باإلضافــة إىل توصيات املنتجات، ومقارنة الرتكيب بــني تجار التجزئة واملصنعني، فضاًل عن اختيار 

موردي املنتجات.  ويســمح النظام املقرتح لألعامل التجارية بتمثيل منتجاتها من حيث الســامت 

وقيم السامت بدون جهد يدوي كبري.  كام يتعلم النظام هذه السامت عن طريق تطبيق تقنيات 

التعلم تحت إرشاف شــبه موجــه semisupervised عىل وصف املنتجــات املوجودة يف مواقع 

الويب الخاصة بتجار التجزئة.

تطبيقات األمان:

ECHELON رمبا يكون أحد أكرب وأبرز تطبيقات التنقيب يف النص يف مجال األمان نظام املراقبة

املصنــف بدرجة عالية.  وكام هو معروف، فإنه مــن املفرتض أن يكون نظام ECHELON قادًرا 

عــىل تحديد محتوى املكاملات الهاتفية والفاكســات والربيد اإللكرتوين وأنواع أخرى من البيانات، 

باإلضافة إىل اعرتاض املعلومات املرسلة عرب األقامر الصناعية، وشبكات الهاتف العمومية التبديلية، 

وروابط امليكروويف.

ويف عام 2007م، قامت EUROPOL بتطوير نظام متكامل ميكنه الوصول إىل كميات هائلة من 

مصادر البيانات املهيكلة وغري املهيكلة، وتخزينها وتحليلها لتتبع الجرمية املنظمة عامليًّا.  ويطلق عىل 

نظام التحليل الشامل لدعم أجهزة الذكاء اسم نظام )OASIS(، ويهدف هذا النظام إىل دمج أحدث 

EUROPOL تقنيات التنقيب يف البيانات والنص املتوفرة يف السوق يف الوقت الحايل.  وقد مكن نظام

.)EUROPOL, 2007( من إحراز تقدم كبري يف دعم أهداف تطبيق القانون عىل املستوى الدويل
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 ،)CIA( ووكالة املخابرات املركزية )FBI( ويقوم كل من مكتب التحقيقات الفيدرايل األمرييك

تحــت إرشاف وزارة األمن الوطني، بتطوير نظام للبيانــات العمالقة والنصوص.  ومن املتوقع أن 

يُنشــئ النظام مستودع بيانات ضخٍم إىل جانب مجموعة متنوعة من وحدات البيانات والتنقيب 

يف النص لتلبية احتياجات اكتشــاف املعرفة لوكاالت تطبيق القانون الفيدرالية والوالئية واملحلية.  

وقد كان لكل من مكتب التحقيقات الفيدرايل ووكالة املخابرات املركزية قبل هذا املرشوع قاعدة 

بيانات منفصلة خاصة بها، مع القليل من الرتابط أو حتى بدونه.

وهناك تطبيق آخر من تطبيقات التنقيب يف النصوص، هذا التطبيق يف مجال كشــف الخداع، 

وهــو تطبيق التنقيب يف النــص عىل مجموعة كبرية من الترصيحــات اإلجرامية يف العامل الحقيقي 

)شــخصية الفائدة(، وقــد وضع كل مــن Fuller، وBiros، وDelen )2008( منــاذج التنبؤ لتمييز 

البيانات الكاذبة من البيانات الصادقة.  وباســتخدام مجموعة غنية من اإلشــارات املستخلصة من 

البيانات النصية، يتنبأ النموذج بعينات الدقة بنسبة 70٪، والتي يعتقد أنها نجاح كبري مع األخذ يف 

االعتبار أن اإلشارات يتم استخالصها فقط من البيانات النصية )ال توجد إشارات شفوية أو برصية(.  

عالوًة عىل ذلك، فباملقارنة مع تقنيات كشــف الخداع األخرى، مثل جهاز كشف الكذب، فإن هذه 

الطريقــة غري متداخلة وقابلة للتطبيق عىل نطاق واســع ليس فقط للبيانــات النصية، ولكن أيًضا 

)محتمل( إىل نســخ التسجيالت الصوتية.  ويرد وصف أكرث تفصياًل للكشف عن الخداع القائم عىل 

النص يف الحالة العملية 3-5.

حالة عملية ٥-٣

التنقيب للكشف عن األكاذيب

تواصل االتصاالت املربمجة تقدمها مدفوعة بالتطورات يف تقنيات املعلومات عىل شبكة 

اإلنرتنــت وزيادة العوملة، لتتحول إىل الحياة اليومية، حاملة معها أســاليب جديدة للخداع.  

فنجد أن هناك تزايًدا رسيًعا يف حجم الدردشــة النصية، والرسائل الفورية، والرسائل النصية، 

باإلضافــة إىل النــص الذي تولده مجتمعــات اإلنرتنت.  بل حتى الربيــد اإللكرتوين هو أيًضا 

مســتمر يف تزايد اســتخدامه.  ومع النمو الهائل يف التواصل القائــم عىل النصوص، ازدادت 

إمكانات الناس لخداع اآلخرين من خالل التواصل املحوسب، مام قد يؤدي إىل نتائج كارثية.

ولســوء الحظ، فإن البرش بشكٍل عام، مييلون إىل التكاسل وعدم بذل الجهد يف مهام 

كشــف الخداع، وتتفاقم هذه الظاهرة يف االتصاالت القامئة عىل النص.  وقد شــمل جزء 

كبــري من البحث عن كشــف الخداع )املعروف أيًضا بتقييــم املصداقية( يف االجتامعات 
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واملقابالت الشــخصية املبارشة.  ومع ذلك، ومع منو االتصاالت القامئة عىل النصوص، فإن 

تقنيات الكشف عن الخداع املستندة إىل النصوص تُعد رضورية.

وهناك تقنيات للكشــف عن الخــداع بنجاح، وقد حظيت هــذه التقنيات بقابلية 

تطبيقها عىل نطاق واســع؛ حيث ميكن لتطبيق القانون اســتخدام أدوات وتقنيات دعم 

القــرار للتحقيــق يف الجرائم، وإجــراء الفحص األمنــي   يف املطــارات، ومراقبة اتصاالت 

اإلرهابيني املشــتبه بهم.  وقد يســتخدم املتخصصون يف املوارد البرشية أدوات كشــف 

الخداع لفحص املتقدمني.  فهذه األدوات والتقنيات لديها أيًضا القدرة عىل فحص رسائل 

الربيد اإللكرتوين للكشــف عن االحتيال أو غريها من األفعال الخاطئة التي ارتكبها ضباط 

الرشكات.  وعىل الرغم من أن بعض الناس يعتقدون أنهم يســتطيعون التعرف بســهولة 

عىل أولئك الذين ليســوا صادقني، إال أن ملخًصا ألبحاث الخداع أظهر أن متوســط نسبة 

 ،)Bond & DePaulo, 2006( ٪54 األشخاص   الذين يدققون يف اتخاذ قرارات صائبة هي

وقد يكون هذا الرقم يف الواقع أسوأ عندما يحاول البرش اكتشاف الخداع يف النص.

وباستخدام مجموعة من تقنيات التنقيب يف النص والتنقيب يف البيانات، قام كل من 

Fuller وآخرون )2008م( بتحليل البيانات الشــخصية التي استغلها أشخاص متورطون 

يف جرائم يف قواعد عســكرية؛ حيث يُطلب من املشــتبه بهم والشهود يف هذه البيانات 

كتابة ما يتذكرونه مــن الحدث بكلامتهم الخاصة.  وقد قام املوظفون املكلفون بتنفيذ 

القانون العســكري بتفتيش البيانات األرشــيفية لإلدالء بترصيحات ميكن أن يحددوها 

بشــكل قاطع بأنها صادقــة أو خادعة.  وقد اتُخذت هذه القرارات عىل أســاس األدلة 

املوثقــة وحالة القضية.  وبعــد أن يتم تصنيفهم كصادقني أو مخادعني، يقوم املوظفون 

املكلفــون بتنفيذ القانون بإزالة معلومات تحديد الهويــة ويقدمون البيانات إىل فريق 

البحــث.  ويف املجمــوع، تم تلقي 371 بيانًا قاباًل لالســتخدام للتحليــل.  وقد اعتمدت 

طريقة الكشف عن الخداع املبنية عىل النص التي استخدمها Fuller وآخرون )2008م(، 

عىل عملية تُعرف باســم التنقيب يف خاصية الرسائل، والتي تعتمد عىل عنارص البيانات 

وتقنيات التنقيب يف النص.  ويعرض الشكل )5-3( وصًفا مبسطًا للعملية.

أواًل،  أعد الباحثون البيانات للمراجعة، حيث يجب أن يتم نســخ البيانات األصلية 

املكتوبــة بخــط اليــد يف ملف معالجــة النصوص.  ثانيًــا،  تم تحديد الســامت )مثل: 

اإلشارات(، حيث قام الباحثون بتحديد 31 سمة متثل فئات أو أنواًعا من اللغة مستقلة 

نســبيًّا عن محتوى النص وميكن تحليلها بســهولة عن طريق وسائل آلية.  فعىل سبيل 
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املثال،  ميكن تعريف ضمري الشــخص األول، مثل: أنــا أو يل دون تحليل للنص املحيط.  

ويرسد الجدول )5-1( الفئات وقامئة أمثلة بالخصائص املستخدمة يف هذه الدراسة.

وقد تم اســتخراج امليــزات من البيانات النصية وإدخالهــا يف ملف ثابت ملزيد من 

املعالجة.  وباستخدام العديد من طرق اختيار الخصائص باإلضافة إىل التحقق املتقاطع 

من 10 أضعاف، قارن الباحثون دقة التنبؤ بثالث طرق شائعة للتنقيب يف البيانات.  وقد 

أشــارت النتائج إىل أن مناذج الشبكات العصبية كانت صاحبة األداء األفضل بنسبة دقة 

تنبؤية بلغت 73٫46٪ عىل عينات بيانات االختبار، وجاءت أشجار القرار يف املركز الثاين 

بنسبة 71٫6٪، يف حني حل يف املركز األخري االنحدار اللوجستي بنسبة 65٫28 ٪.

وتشري النتائج إىل أن الكشف التلقايئ عن الخداع املبني عىل النص لديه القدرة عىل 

مســاعدة املكلفني بهذه املهمة، وميكن تطبيق هذه الطريقــة بنجاح عىل بيانات العامل 

الحقيقي.  وقد تجاوزت دقة هذه التقنيات دقة معظم تقنيات كشــف الخداع األخرى، 

وذلك عىل الرغم من أنها كانت تقترص عىل اإلشارات النصية.

شكل 5-3: عملية كشف الخداع القامئة عىل النص
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جدول 5-1: فئات وأمثلة من امليزات اللغوية املستخدمة يف كشف الخداع

إشارات املثالالفئةم

عدد األفعال، عدد عبارات األسامء، إلخالكمية1

متوسط عدد الجمل ومتوسط طول الجملة وما إىل ذلكالتعقيد2

املعدالت، األفعال الرشطية، إلخعدم اليقني )الشك(3

الصوت املنفعل، والتصنيف، وما إىل ذلكعدم الفورية4

Emotivenessالتعبريية5

التنوع املعقول، التكرار، إلخالتنوع6

نسبة األخطاء املطبعيةالغري رسمية7

املعلومات الزمانية املكانية، واملعلومات اإلدراكية، وما إىل ذلكالخصوصية8

تأثري إيجايب، وتأثري سلبي، إلخالتأثري9

أسئلة للمناقشة:

1- ملاذا يصعب كشف الخداع؟

2- كيف ميكن استخدام التنقيب يف النص / البيانات للكشف عن الخداع يف النص؟

3- ماهي التحديات الرئيسة يف رأيك ملثل هذا النظام اآليل؟

Sources: Fuller, C. M., Biros, D., & Delen, D. )2008(. Exploration of feature 

selection and advanced classi�cation models for high-stakes deception detection. 

Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System 

Sciences )HICSS(, Big Island, HI: IEEE Press, 8099-; Bond C. F., & DePaulo, B. 

M. )2006(. Accuracy of deception judgments. Personality and Social Psychology 

Reports, 10)3(, 214234-.

التطبيقات الطبية الحيوية:

يحمــل التنقيب يف النص إمكانات كبرية للمجال الطبي بشــكل عام والطب الحيوي عىل وجه 

الخصوص، وذلك لعدة أســباب.  أواًل،  التوســع يف األدبيات )املواد املطبوعة( واملنشورات املنشورة 

)خاصــة مــع ظهور املجالت املفتوحة املصــدر( يف امليدان مبعدل أُيس.  ثانيًــا،  باملقارنة مع معظم 
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املجــاالت األخرى، فإن األدبيات )املــواد املطبوعة( الطبية هي أكرث توحيــًدا وتنظياًم، مام يجعلها 

مصدر معلومات ”أكرث مالءمة“.  وأخريًا،  تكون املصطلحات املستخدمة يف هذا الكتاب ثابتة نسبيًّا، 

مع وجود )علم الوجود( ontology املوحد إىل حٍد ما.  وفيام ييل بعض الدراسات النموذجية حيث 

تم استخدام تقنيات التنقيب يف النص بنجاح يف استخراج أمناط جديدة من األدب الطبي الحيوي.

إن التقنيــات التجريبية مثل تحليل الحمض النووي املجهري )DNA(، والتحليل املتسلســل 

لالنطباع الجيني )SAGE(، ومجموعة spectrometry proteomics، وغريها، تولد كميات كبرية 

مــن البيانات املتعلقــة بالجينات والربوتينات.  وكــام هو الحال يف أي نهــج تجريبي آخر، فمن 

الرضوري تحليل هذا الكم الهائل من البيانات يف سياق املعلومات املعروفة سابًقا حول الكيانات 

البيولوجيــة قيد الدراســة.  وتعترب األدبيــات مصدًرا قياًم للغاية للمعلومــات للتحقق من صحة 

التجارب وتفسريها.  ولذلك؛ فإن تطوير أدوات التنقيب اآليل عن النصوص للمساعدة يف مثل هذا 

التفسري هو أحد التحديات الرئيسية يف أبحاث املعلوماتية الحيوية الحالية.

إن معرفــة موقــع الربوتــني داخل الخلية ميكنه أن يســاعد عىل توضيــح دور تلك الخلية يف 

العمليــات الحيوية وتحديــد إمكاناتها كهدف دوايئ.  وقد تم وصــف العديد من أنظمة تحديد 

املوقــع يف األدبيات؛ حيــث يركز البعض عىل كائنات معينة، يف حني يحــاول البعض اآلخر تحليل 

مجموعة واسعة من الكائنات الحية.  وقد اقرتح Shatkay وآخرون )2007م( نظاًما شاماًل يستخدم 

عدة أنواع من الســامت املتسلســلة والنصية للتنبؤ مبوقع الربوتينــات.  ويكمن التجديد الرئيس 

لنظامهم يف الطريقة التي يتم بها اختيار مصادر النص وميزاته ودمجها مع ميزات متسلسلة.  وقد 

قاموا باختبار النظام عىل مجموعات البيانات املســتخدمة سابًقا وعىل مجموعات بيانات جديدة 

وضعــت خصيًصا الختبار قوتها التنبؤية، حيث أظهرت النتائج أن نظامهم يتغلب باســتمرار عىل 

النتائج التي تم اإلبالغ عنها مسبًقا.

أمــا Chun وآخرون )2006م( فقد قاموا بوصف نظام يســتخرج عالقــات الجني املريض من 

األدبيــات التــي يتم الوصول إليها عــرب MEDLINE، حيث قاموا ببناء قاموس ألســامء األمراض 

والجينات من ســت قواعد بيانات عامة واســتخرجوا العالقة بني املرشــحني عــن طريق مطابقة 

القامــوس.  ونظرًا ألن مطابقة القاموس تنتج عدًدا كبريًا من النتائج اإليجابية لكنها غري صحيحة، 

 )NER( فقــد طّوروا طريقــة للتعرُّف عىل الكيان القائم عىل تعلم اآللة املســمى بكيان التعرف

لتصفيــة التقديرات الخاطئة ألســامء األمــراض / الجينات.  ووجد الباحثون أن نجاح اســتخالص 

العالقة يعتمد بشــكل كبري عىل أداء تصفية NER وأن التصفية حّســنت دقة اســتخالص العالقة 

بنسبة 26٫7٪، عىل تكلفة انخفاض صغري يف إعادة االتصال.
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ويبني الشــكل )5-4( صورة مبسطة لعملية تحليل نص متعدد املستويات الكتشاف العالقات 
بــني الجينــات والربوتينات )أو تفاعــالت الربوتينــات والربوتينات( يف األدبيــات الطبية الحيوية 
)Nakov وآخرون، 2005(.  وكام يتبني يف هذا املثال املبســط الذي يســتخدم جملة بســيطة من 
النص الطبي الحيوي، حيث يتم أواًل )يف املســتويات الثالثة السفلية( ترميز النص باستخدام جزء 
مــن الكالم مع قليل مــن التعديل، ثم تتم مطابقة املصطلحات )الكلامت( الرمزية )وتفســريها( 
مقابل التمثيل الهرمي لنطاق علم الوجود الشــتقاق العالقة بني الجني والربوتني.  إن تطبيق هذه 
الطريقة )و / أو بعض اختالفاتها( عىل األدبيات الطبية الحيوية يوفر إمكانات كبرية لفك شــفرة 

.Human Genome التعقيدات يف مرشوع

شكل ٥-4: تحليل متعدد املستويات للنص لتحديد تفاعل الجني/ الربوتني

التطبيقات األكاديمية:

تحظى مســألة التنقيب يف النص بأهمية كبرية بني النارشين الذين لديهم قواعد بيانات كبرية 

من املعلومات التي تتطلب فهرســة الســرتجاعها بشــكل أفضل.  وهذا صحيح بشــكل خاص يف 

التخصصات العلمية، والتي غالبًا ما تكون معلومات محددة للغاية يتضمنها النص املكتوب.  وقد 

تــم إطالق مبــادرات، مثل: اقرتاح الطبيعة لواجهة التنقيب يف النص املفتوح، والتعريف الشــائع 

لنوع وثيقة نرش املعاهد الوطنية للصحة، والتي من شــأنها أن توفر مؤرشات داللية آلية لإلجابة 

عن استفسارات محددة موجودة يف النص دون إزالة حواجز النارش للوصول إىل الجمهور.
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كام أطلقت املؤسســات األكادميية مبادرات التنقيب يف النص.  فنجد عىل سبيل املثال أن املركز 

الوطنــي للتنقيــب يف النــص - وهو جهد تعاوين بني جامعتَي مانشســرت وليفربــول - يوفر أدوات 

مخصصة، ومرافق بحث، ومشورة حول التنقيب يف النص للمجتمع األكادميي، مع الرتكيز املبديئ عىل 

التنقيب عىل النص يف العلوم البيولوجية والطبية الحيوية، وقد توسعت األبحاث منذ ذلك الحني يف 

العلــوم االجتامعية.  ويف الواليات املتحدة، تقوم كليــة اإلعالم يف جامعة كاليفورنيا، بريكيل، بتطوير 

برنامج يدعى bioText ملساعدة الباحثني يف العلوم البيولوجية يف التنقيب يف النصوص وتحليلها.

وكام هو موضح يف هذا القســم، فإن التنقيب يف النص يحتوي عىل مجموعة متنوعة من التطبيقات 

يف عدد من التخصصات املختلفة.  انظر الحالة العملية )5-4( لالطالع عىل مثال لكيفية استخدام الرشكة 

الرائــدة يف تصنيع منتجات الحوســبة يف معالجة النصــوص؛ من أجل فهم احتياجــات ورغبات العمالء 

الحاليني واملحتملني املتعلقة بجودة املنتج وتصميم املنتج بشكل أفضل.

حالة عملية ٥-4

إدراج العميــل ضمن معادلة الجودة:  تســتخدم لينوفو Lenovo التحليالت من أجل 

إعادة التفكري يف إعادة تصميمها

كانــت لينوفو Lenovo تقرتب من التصميم النهايئ لتحديث تخطيط لوحة املفاتيح 

ألحد أشهر أجهزة الحاســب الخاصة بها عندما رصدت مجتمًعا صغريًا من الالعبني عىل 

اإلنرتنــت، غري أنه يعترب مجتمًعا مهــاًم وكبريًا، يدعم تصميم لوحة املفاتيح الحايل.  وقد 

أدى هــذا التغيــري يف التصميم إىل مترد جامعي لقطاع كبري مــن قاعدة عمالء لينوفو - 

املطورين املستقلني والالعبني.

وقــد كانت وحــدة تحليالت الرشكات تســتخدم SAS كجزء من مــرشوع الجودة 

الجوهرية.  وبتتبع الويب، وغربلة البيانات النصية التي تشري إىل لينوفو، كشف التحليل 

عــن منتدى مل يكن معروفًا من قبل، أن أحد العمالء الحاليني كتب مراجعة متألقة من 

ست صفحات للتصميم الحايل، خاصة لوحة املفاتيح.  وقد جذب هذا االستعراض 2000

تعليــق!  يقول Mohammed Chaara، مدير تحليل العمالء وVOC Analytics:  ”مل 

يكن األمر شيئًا وقد وجدناه يف املراجعات التقليدية لتصميم ما قبل اإلنتاج“.

وقــد كان هذا النوع من االكتشــافات الذي عــزز التزامات الرشكــة لنظام لينوفو 

للكشف املبكر )LED(، وعمل Chaara وفريق تحليالت الرشكات الخاص به.
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مل تنطلق رشكة لينوفو، أكرب رشكة ألجهزة الحاســب الشخصية واألجهزة اللوحية عىل 

مستوى العامل، لقياس مشاعر املدونني الغامضني أو اكتشاف املنتديات الجديدة.  أرادت 

الرشكــة إحراز الجودة وتطوير وابتكار املنتجات من خالل دراســة البيانات -الخاصة بها 

ومــن خارج الجدران األربعة.  يقول Chaara: ”نحن نركز بشــكل رئييس عىل تحســني 

سلســلة التوريد، وفرص البيــع / بيع منتج عن طريق إقناع الزبون، والتســعري والتعبئة 

للخدمات.  وأي تحســينات نجريها يف هذه املجاالت تســتند إىل االســتامع إىل العميل“.  

وتوفر SAS اإلطار ”إلدارة كمية البيانات املجنونة“ التي يتم إنشاؤها.

وقد انترش نجاح املرشوع كالنار يف الهشــيم داخل املنظمة.  حيث خططت لينوفو 

يف البداية لنحو 15 مســتخدًما، ولكن شــفهيًّا وصلت إىل 300 مستخدم قاموا بتسجيل 

الدخــول إىل لوحــة املعلومات LED لعرض مــريئ حول معنويات العمــالء، والضامن، 

وتحليل مركز االتصال.

وكانت النتائج مذهلة:

- تخفيض أكرث من 50٪ من وقت اكتشاف املشكلة.

- تخفيض بنسبة من 10٪ إىل 15٪ يف تكاليف الضامن من العيوب الخارجة عن الطبيعي.

- تخفيض بنسبة من 30٪ إىل 50٪ يف مكاملات مركز االتصال للمعلومات العامة.

النظر إىل الصورة الكبرية:

تتميز الطرق التقليدية لقياس املشاعر وجودة الفهم بنقاط الضعف والتأخر الزمني:

- تعرض استطالعات العمالء معلومات فقط من العمالء الراغبني يف ذلك.

- غالبًا ما تأيت معلومات الضامن بعد أشهر من تسليم املنتج الجديد.

- قد يكون من الصعب فك شفرة الكثري من األسباب لسخط العمالء ومشكالت املنتج.

وباإلضافة إىل ذلك، تتبع لينوفو منتجها وتعبئته بربامج ال تنتجها، ويستخدم العمالء 

مجموعــة متنوعة من امللحقات )محطات اإلرســاء وأجهزة املاوس( التي قد تكون أوال 

تكون منتجات لينوفو.  ولزيادة املشــكلة، تعمــل الرشكة يف 165 دولة وتدعم أكرث من 

30 لغــة، لذلك كانت الطرق اليدوية لتقييم التعليق متعارضة، واســتغرقت الكثري من 

الوقــت، ومل يكن مبقدورها التوســع يف حجــم التعليقات التي كانت تراها يف وســائل 

التواصل االجتامعي.  ويجب أن يكون تحليل املشــاعر قادًرا عىل إدراك الفروق الدقيقة 
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يف اللغات املحلية.  )عىل ســبيل املثال، طريقة وصف األســرتاليني لألشــياء تختلف عن 

طريقة وصف األمريكان(.

وقد وفر االكتشاف القائم عىل التحليل ملشكلة يف محطات قاعدة الشحن ثاين فوز 

كبري ملبادرة LED الخاصة بـ Lenovo؛ حيث كان العمالء يتصلون بالدعم الفني ليقولوا 

إنهم يواجهون مشــاكل يف الشاشة، أو أن الجهاز مغلق بشكل مفاجئ أو أن البطارية ال 

تشــحن.  وقد ظهرت حسابات مامثلة عىل مواقع وسائل التواصل االجتامعي.  يف بعض 

األحيان، ولكن ليس دامئًا، ذكر العميل إلرساء السفن docking.  مل يكن األمر كذلك قبل 

أن تســتخدم لينوفو SAS لتحليل مجموعة مكّونات مراكز االتصال ومشــاركات وسائل 

التواصل االجتامعي التي ربطت كلمة إرســاء docking باملشــكلة، مام ساعد مهنديس 

الجودة عىل معرفة السبب الجذري وإصدار تحديث للربنامج.

يقــول Chaara:  ”لقد مَتكنا من جمع هذه التعليقات يف غضون أســابيع،  وكانت 

تستغرق من 60 إىل 90 يوًما ألننا اضطررنا إىل انتظار عودة التقارير من امليدان“.  واآلن 

يســتغرق األمر من 15 إىل 30 يوًما فقط.  وقد أدى هذا االنخفاض يف وقت االكتشــاف 

إىل انخفاض بنســبة 10٪ إىل 15٪ يف تكاليف الضامن لهذه املشكالت، والتي تبلغ حوايل 

2,1 مليار دوالر سنويًّا، وهذه توفريات كبرية.

وعــىل الرغم من أن معلومات مركز االتصال كانت حاســمة، إال أن مكون وســائل 

التواصل االجتامعي هو ما أغلق الصفقة.  يقول Chaara:  ”مع تويرت وفيسبوك، وصف 

النــاس مــا كانوا يفعلونه يف تلك اللحظة قائلني:  لقد اســتقرت اآللــة وحدث X.  إنها 

خامدة وغري متحيزة وقوية للغاية“.

وقــد تم العثور عــىل فكرة غري متوقعة عند تحليل ما يقوله العمالء أثناء تشــغيل 

أجهزة الحاسب الشخصية الخاصة بهم.  كام أدركت لينوفو أن وثائقها لرشح منتجاتها، 

والضامنات، وما شــابه مل يكن واضًحا.  قــال Chaara:  ”هناك تكلفة لكل مكاملة ملركز 

االتصال.  وبفضل الوثائق املحسنة، شهدنا انخفاًضا بنسبة من 30٪ إىل 50٪ يف املكاملات 

الواردة للحصول عىل معلومات عامة“.

اإلشادة بالفوز وراء الخطوط األمامية:

كان املرشوع ناجًحا جًدا لدرجة أن Chaara عرضه عىل CEO.  والهدف هو تكوين عرض 

لوحة معلومات لـ C-suite.  يقول Chaara:  ”هذا هو مســتوى التفكري من كبار التنفيذيني 
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لدينــا، فهم يؤمنون بهذا.  وباإلضافة إىل ذلك، ســتقوم مجموعــة Chaara بقياس نجاح هذا 

.“Lenovo الجهد بشكل رسمي وتوسيعه لقياس قضايا مثل تجربة العمالء عند رشاء منتج

وقد أدى تطبيق التحليالت يف نهاية املطاف إىل فهم أكرث شــمولية ملفهوم الجودة.  

فالجودة ليســت مجرد جهاز حاســب يعمل بشكل صحيح.  ولكنها تعني معرفة الناس 

كيفية اســتخدامه، والحصول عىل مســاعدة رسيعة ودقيقة من الرشكة، والحصول عىل 

مكونات غري تابعة لرشكة لينوفو للعمل بشكل جيد مع األجهزة، وفهم ما يعجب العمالء 

بشأن املنتج الحايل -بداًل من إعادة تصميمه فقط ألن مصممي املنتجات يعتقدون أنها 

اليشء الصحيح الذي ينبغي القيام به.  يقول Chaara:  ”لقد سمحت لنا SAS بالحصول 

عىل تعريف للجودة من وجهة نظر العميل“.

أسئلة للمناقشة:

1- كيف اســتخدمت لينوفو تحليالت النصوص والتنقيب يف النص لتحســني جودة 

وتصميم منتجاتها ويف النهاية تحسني رضا العمالء؟

2- ما هي التحديات والحل املقرتح والنتائج التي تم الحصول عليها؟

)SAS® Visual Analytics, SAS® Contextual املصــادر:  ”إحضــار العميــل إىل معادلــة الجــودة

)Analysis, SAS® Sentiment Analysis, SAS® Text Miner - تحليل املشاعر والتحليالت املتقدمة 

Copyright © 2016 .“تســاعد لينوفو عىل تحديد مشكالت الجودة ورغبات العمالء بشــكل أفضل

SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.  أعيد طبعها بإذن.  كل الحقوق محفوظة.

أسئلة مراجعة على القسم ٥-4:

1- اذكر وناقش باختصار بعًضا من تطبيقات التنقيب يف النص يف مجال التسويق.

2- كيف ميكن استخدام التنقيب يف النص يف األمن ومكافحة اإلرهاب؟

3- ما هي بعض تطبيقات التنقيب الواعدة يف النص يف مجال الطب الحيوي؟

٥-٥ عملية التنقيب في النص:

ليك تنجح دراســات تحليل النص، فالبد أن تتبع منهجية ســليمة تستند إىل أفضل املامرسات.  

حيــث يلزم وجود منوذج عملية موحدة مامثل للعملية القياســية للتنقيب يف البيانات الصناعية 

)CRISP-DM(، والذي يُعد معيار الصناعة ملشاريع التنقيب يف البيانات )انظر الفصل 4(.  وعىل 
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الرغم من أن معظم أجزاء CRISP-DM قابلة للتطبيق أيًضا يف مرشوعات التنقيب يف النص، فإن 

النموذج املحدد لعملية التنقيب يف النص سيشمل أنشطة أكرث تفصياًل ملعالجة البيانات.  ويصور 

Delen &( مخططًا ســياقيًّا عايل املســتوى لعملية التنقيب يف النص النموذجية )الشــكل )5-5

Crossland, 2008(، حيث يعرض الرسم التخطيطي لهذا السياق نطاق العملية، مع التأكيد عىل 

واجهاتها مع البيئة األكرب.  وأما يف جوهره، فإنه يرســم حدوًدا حول العملية املحددة لتحديد ما 

يتم إدراجه يف )وما يتم استبعاده من( عملية استخراج النص بشكل واضح.

شكل ٥-٥: مخطط السياق لعملية التنقيب يف النص

وكام يشري الرسم البياين للسياق، فإن املدخالت )االتصال الداخيل إىل الحافة اليرسى من املربع( 

يف عملية اكتشــاف املعرفة املستندة إىل النص هي البيانات غري املهيكلة وكذلك املهيكلة التي تجمع 

وتخــزن للعملية.  والناتــج )االمتداد الخارجي من الحافة اليمنى للمربــع( من العملية هو املعرفة 

املحددة للســياق والتي ميكن اســتخدامها لصنع القرار.  وتتضمن عنارص التحكم، التي تسمى أيًضا 

القيود )االتصال الداخيل إىل الحافة العلوية للمربع(، العملية الخاصة بالحدود من الربامج واألجهزة، 

ومشكالت الخصوصية، والصعوبات املتعلقة مبعالجة النص املقدم بلغة طبيعية.  أما اآلليات فتشمل 

)االتصــال الداخيل عىل الحافة الســفلية للمربع( الخاصة بالعملية عىل التقنيات املناســبة وأدوات 

الربامج وخربات املجال.  والغرض األســايس من التنقيب يف النص )ضمن سياق اكتشاف املعرفة( هو 

معالجــة البيانات غري النصية )مع البيانات املنظمة، إذا كانت ذات صلة باملشــكلة التي يتم تناولها 

واملتاحة( الستخراج مناذج ذات معنى وقابلة للتطبيق من أجل اتخاذ قرارات أفضل.
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وميكن تقســيم عملية التنقيب يف النص ذات املستوى العايل جًدا إىل ثالث مهام متتالية، لكل 

منها مدخالت محددة إلنتاج نواتج معينة )انظر الشــكل 5-6(.  فإذا مل يوافق ناتج املهمة ما هو 

متوقع، ألي سبب، فال بد من الرجوع لتنفيذ املهمة السابقة.

شكل ٥-6: عملية التنقيب يف النص ثالثية الخطوات واملهام

المهمة 1:  تأسيس الجزء األساسي:

ويتمثل الغرض الرئيس من نشاط املهمة األوىل يف جمع كل الوثائق املتعلقة بالسياق )مجال 

االهتامم( الذي تتم دراسته.  وقد تتضمن هذه املجموعة الوثائق النصية وملفات XML ورسائل 

الربيد اإللكــرتوين وصفحات الويب واملالحظات القصرية.  باإلضافــة إىل البيانات النصية املتوفرة 

بســهولة، وميكن أيًضا تســجيل التســجيالت الصوتية باســتخدام خوارزميات التعرف عىل الكالم 

وجعلها جزًءا من مجموعة النصوص.

ومبجرد تجميعها، يتم تحويل الوثائق النصية وتنظيمها بطريقة تجعلها كلها يف نفس الشــكل 

التمثييل )مثل امللفات النصية ASCII( ملعالجة الحاسب.  وميكن أن تكون عملية تنظيم الوثائق 

بســيطة مثل مجموعة من مقتطفات النصوص الرقمية املخزنة يف مجلد ملف، أو ميكن أن تكون 

مجموعة من الروابط ملجموعة من صفحات الويب يف مجال معني.  كام ميكن أن تقبل العديد من 

أدوات برامــج التنقيب يف النص املتاحة تجاريًّا كمدخالت وتحويلها إىل ملف مســطح للمعالجة.  

وبداًل من ذلك، فإنه من املمكن إعداد امللف املســطح خارج برنامج اســتخراج النص ثم تقدميه 

كمدخل إىل تطبيق استخراج النص.

:Term-Document المهمة 2:  تأسيس مصفوفة

Term-( إلنشاء مصفوفة )ويف هذه املهمة، يتم استخدام الوثائق الرقمية واملنظمة )املجموعة

Document )TDM.  حيــث متثل الصفوف يف TDM الوثائق، أمــا األعمدة فتمثل املصطلحات.  
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وتتميز العالقات بني الرشوط والوثائق مبؤرشات )أي:  مقياس عالئقي ميكن أن يكون بســيطًا مثل 

.TDM عدد مرات حدوث املصطلح يف الوثائق ذات الصلة(.  ويُعد الشكل )5-7( مثااًل منوذجيًّا عىل

Term-Document شكل ٥-٧:  املصفوفة البسيطة

ويتمثــل الهدف منها يف تحويل قامئة الوثائق املهيكلــة )املجموعة( إىل TDM حيث يتم تعبئة 

الخاليــا باملــؤرشات األكرث مالءمة.  أما االفرتاض فهــو أنه ميكن متثيل جوهر الوثيقــة بقامئة وتكرار 

املصطلحــات املســتخدمة يف تلك الوثيقة.  ومع ذلك، فهل جميــع املصطلحات مهمة عند توصيف 

الوثائــق؟  والواضــح أن اإلجابة هي «ال».  فبعــض املصطلحات، مثل: املقاالت واألفعال املســاعدة 

واملصطلحات املستخدمة يف جميع الوثائق يف املجموعة، ليس لها أي اختالف يف القوة، وبالتايل يجب 

استبعادها من عملية الفهرسة.  وتُعد هذه القامئة من املصطلحات، والتي يُطلق عليها عادًة مصطلح 

”رشوط التوقف“ أو ”كلامت التوقف“، خاصة مبجال الدراسة ويجب تحديدها بواسطة خرباء املجال.  

ومــن ناحية أخرى، فإن املرء قد يختار مجموعة من املصطلحات املحددة ســلًفا والتي مبوجبها يتم 

فهرسة الوثائق )وتسمى هذه القامئة من املصطلحات بشكل مالئم مصطلحات أو قاموس(.  باإلضافة 

إىل ذلك، فإنه من املمكن أيًضا توفري املرادفات )أزواج املصطلحات التي ســيتم التعامل معها بنفس 

الطريقة( والعبارات املحددة )مثل ”برج إيفل“( بحيث تكون مدخالت الفهرس أكرث دقة.

ومــن عمليات الرتشــيح األخرى التي ينبغي إجراؤها إلنشــاء هذه املؤرشات بدقة، ما يشــري 

إىل إرجــاع الكلــامت إىل جذورهــا بحيث يتم، عىل ســبيل املثال تحديد أشــكال نحوية مختلفة 

أو انحرافات للفعل وفهرســتها عىل أنها الكلمة نفســها.  فعىل ســبيل املثال، سوف يضمن النهج 

التشغييل أن يكون التشكيل والتصميم معروفًا عىل غرار منوذج الكلمة.  
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ويتضمــن الجيل األول من TDM جميع املصطلحات الفريدة التــي تم تحديدها يف املجموعة 

)كأعمدة لها(، باســتثناء تلك املوجــودة يف قامئة التوقف؛ باإلضافة إىل جميــع الوثائق )كصفوفها(؛ 

وعدد التكرارات لكل مصطلح لكل وثيقة )كقيم الخلية الخاصة بها(.  وكام هو شائع، فإن املجموعة 

إذا تضمنــت عدًدا كبريًا من الوثائق، فهناك فرصــة جيدة جًدا ألن يتضمن منوذج TDM عدًدا كبريًا 

جــًدا من املصطلحات.  وقد تســتغرق معالجة مثل هذه املصفوفة الكبــرية وقتًا طوياًل، واألهم من 

ذلك، أنها قد تؤدي إىل استخراج أمناط غري دقيقة.  وعند هذه النقطة يتعني عىل املرء أن يقرر ما ييل:  

)1( ما هو أفضل متثيل للمؤرشات؟ و)2( كيف ميكننا تقليل أبعاد هذه املصفوفة إىل حجم معقول؟

متثيل املؤرشات:  مبجرد أن تتم فهرسة وثائق اإلدخال وتحويل ترددات الكلمة األوَّلية )حسب 

الوثيقة(، فإنه ميكن إجراء عدد من التحويالت اإلضافية لتلخيص وتجميع املعلومات املستخرجة.  

وتعكــس ترددات املصادر الخام عموًما مدى بروز أو أهمية الكلمة يف كل وثيقة.  وبوجٍه خاص، 

فــإن الكلامت ذات التكرار األكــرب يف الوثيقة هي واصفات أفضل ملحتويــات تلك الوثيقة.  ومع 

ذلك، فمن غري املعقول أن نفرتض أن الكلمة تعد نفســها مناسبة مع أهميتها كواصفات للوثائق.  

فمثــاًل، إذا حدثت كلمة مرة واحــدة يف الوثيقة A، يف حني أنها يف الوثيقة B حدثت ثالث مرات، 

فليس من املعقول بالرضورة أن نستنتج أن هذه الكلمة هي ثالثة أضعاف أهمية واصف الوثيقة 

B مقارنة بالوثيقة A.  وللحصول عىل نظام TDM أكرث اتســاقًا إلجراء مزيد من التحليل، فيجب 

أواًل تطبيــع هذه املؤرشات األوَّلية.  وعىل عكــس إظهار التعداد الفعيل للرتدد، فإنه ميكن تطبيع 

التمثيل العددي بني املصطلحات والوثائق باستخدام عدد من الطرق البديلة، مثل ترددات السجل 

والرتددات الثنائية وترددات الوثائق العكسية، وغريها.

تقليل أبعاد املصفوفة:  نظرًا ألن نظام TDM غالبًا ما يكون كبريًا جًدا ومتناثرًا إىل حد ما )معظم 

الخاليا مملوءة باألصفار(، فإن الســؤال اآلخر املهم هو «كيف ميكننا تقليل أبعاد هذه املصفوفة إىل 

حجم معقول؟» حيث تتوفر العديد من الخيارات املتاحة إلدارة حجم املصفوفة.

- مير خبري املجال بقامئة املصطلحات ويزيل تلك التي ال معنى لها لسياق الدراسة )عملية يدوية 

تتطلب عاملة كثرية(.

- إلغاء الرشوط مع عدد قليل جًدا من الظروف يف عدد قليل جًدا من الوثائق.

.SVD تحويل املصفوفة باستخدام انحالل القيمة املفردة -

ويؤدي انحالل القيمة املفردة )SVD(، والذي يرتبط ارتباطًا وثيًقا بتحليل املكونات األساسية، 

إىل تقليــل األبعــاد اإلجاملية ملصفوفة اإلدخــال )عدد وثائق اإلدخال حســب عدد املصطلحات 



التحليالت التنبؤية (2):  تحليالت النص والويب ووسائل التواصل االجتامعي

4٥٥ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

املســتخرجة( إىل مســاحة أصغر، حيث ميثل كل بُعــد تايل أكرب درجة ممكنة مــن التقلبية )بني 

الدرجــات والوثائــق( )Manning & Schutze, 1999(.  ومــن الناحية املثاليــة، فإن املحلل قد 

يحدد البعدين أو الثالثة أبعاد األبرز التي متثل معظم التباين )االختالفات( بني الكلامت والوثائق، 

وبالتايل تحديد املساحة الداللية الكامنة التي تنظم الكلامت والوثائق يف التحليل.  ومبجرد تحديد 

هذه األبعاد، يتم استخراج ”املعنى“ األسايس ملا هو موجود )متت مناقشته أو وصفه( يف الوثائق.

المهمة ٣:  استخراج المعرفة:

حيث يتم اســتخراج أمناط جديدة يف ســياق املشــكلة املحددة التي يتم تناولها، باســتخدام 

منــوذج TDM املنظم جيًدا، والــذي ميكن زيادته مع عنارص بيانات منظمــة أخرى.  أما الفئات 

الرئيســة لطرق استخالص املعرفة فهي التصنيف، والتجميع، واالقرتان، وتحليل االتجاهات.  وفيام 

ييل وصف موجز لهذه الطرق.

التصنيف:  وميكن القول أن أكرث موضوعات اكتشــاف املعرفة شيوًعا يف تحليل مصادر البيانات 

املعقــدة هو تصنيف أشــياء معينة.  وتتمثل املهمة يف تصنيف البيانــات املعطاه إىل مجموعة من 

الفئــات املحددة مســبًقا.  كام أنه ينطبق عىل مجال التنقيب يف النص، حيث تُعرف املهمة باســم 

تصنيف النص.   فبالنسبة ملجموعة معينة من الفئات )املوضوعات أو النقاط أو املفاهيم( ومجموعة 

subject مــن الوثائق النصية، فإن الهدف هو العثور عىل املوضــوع الصحيح )املوضوع أو املفهوم

or concept( لكل وثيقة باســتخدام النامذج التي تم تطويرها مع مجموعة بيانات التدريب التي 

تتضمــن كالً مــن الوثائق وفئــات الوثائق الفعلية.  واليــوم يتم تطبيق تصنيــف النص التلقايئ يف 

مجموعة متنوعة من السياقات، مبا يف ذلك فهرسة النص التلقايئ أو شبه التلقايئ )التفاعيل(، وتصفية 

الرســائل غري املرغوب فيها، باإلضافة إىل تصنيف صفحــات الويب ضمن كتالوجات هرمية، وتوليد 

تلقايئ للبيانات الوصفية، واكتشاف النوع، فضاًل عن العديد من األنواع األخرى.

اآللــة  وتعلــم  املعرفــة  هندســة  فهــام  النــص،  لتصنيــف  الرئيســان  النهجــان  وأمــا 

)Feldman & Sanger, 2007(.  وباستخدام منهج هندسة املعرفة يتم ترميز معرفة الخبري حول 

الفئات يف النظام إما بصورة عرضية أو يف شكل قواعد تصنيف إجرائية.  أما مع منهج تعلم اآللة، 

فإن العملية االســتقرائية العامة تبنــي مصنًفا من خالل التعلم من مجموعــة من االمثلة املُعاد 

تصنيفهــا.  ومع زيادة عدد الوثائــق مبعدل أُيس، ومع ازدياد صعوبة معرفــة خرباء املعرفة، فإن 

االتجاه األكرث انتشاًرا بني االثنني هو االتجاه نحو نهج تعلم اآللة.



الفصل الخامس

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري4٥6

التجميــع:  وهــو عملية غري خاضعة لــإلرشاف؛ حيث يتم تصنيف الكائنــات إىل مجموعات 

«طبيعية» تسمى املجموعات، باملقارنة مع التصنيف الذي يتم فيه استخدام مجموعة من األمثلة 

التدريبية املصنفة مســبًقا لتطوير منوذج يعتمد عىل الســامت الوصفيــة للفئات لتصنيف مثال 

جديد غري مذكور.  أما يف التجميع، فإن املشكلة تتمثل يف تجميع مجموعة غري معلمة من األشياء 

)مثل: الوثائق، والزبون، والتعليقات، وصفحات الويب( يف مجموعات ذات مغزى دون أي معرفة 

مسبقة.

ويُعــد التجميع مفيًدا يف نطاق واســع مــن التطبيقات، بدًءا من اســرتجاع الوثائق إىل متكني 

عمليــات بحث أفضل يف محتــوى الويب.  ويف الواقع، فإن أحد التطبيقــات البارزة للتجميع هو 

التحليل واإلبحار يف مجموعات نصية كبرية جًدا، مثل صفحات الويب.  واالفرتاض األسايس هو أن 

الوثائق ذات الصلة متيل إىل أن تكون أكرث تشــابًها مع بعضها البعض من غري التي ليس لها صلة 

ن  باملوضوع.  فإذا كان هذا االفرتاض قامئًا، فإن تجميع الوثائق اعتامًدا عىل تشــابه محتواها يُحسِّ

:)Feldman & Sanger, 2007( فعالية البحث

- اسرتجاع بحث تم تحسينه:  وألن التجميع يستند إىل تشابه عام بداًل من وجود مصطلح واحد، 

فإنه من املمكن أن يؤدي إىل تحســني اســرتجاع بحث معتمد عىل االســتعالم بطريقة تطابق 

استعالم وثيقة ميكن اسرتجاع املجموعة الكاملة منها.

- تحسني دقة البحث:  حيث ميكن للتجميع أيًضا أن يحسن دقة البحث.  فمع منو عدد الوثائق يف 

مجموعة، يصبح من الصعب اســتعراض قامئة الوثائق املطابقة.  وميكن أن يســاعد التجميع عىل 

تجميــع الوثائــق يف عدد من املجموعات األصغر حجاًم من الوثائق ذات الصلة، وطلبها حســب 

الصلة وعرض الوثائق من املجموعة )أو املجموعات( األكرث صلة.

وأمــا الطريقتــان األكرث شــيوًعا للتجميع فهام التجميــع املبعرث / املجمــع والتجميع الخاص 

باالستعالم:

- التجميع املبعرث:  حيث يُستخدم التجميع كطريقة لتصفح الوثائق وذلك لتحسني كفاءة التصفح 

البــرشي للوثائــق عندما ال ميكن صياغة اســتعالم بحث معني، مبعنى أن هــذه الطريقة تقوم 

بشــكل دينامييك بإنشــاء جدول محتويات ملجموعة وتقوم بتكيفها وتعديلها استجابًة الختيار 

املستخدم.

- التجميع الخاص باالســتعالم Query-specific clustering:  وتســتخدم هذه الطريقة نهًجا 

تجميعيًّــا للتسلســل الهرمــي حيث تظهر أكــرث الوســائل ذات الصلة باالســتعالم املطروح يف 
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مجموعــات ضيقة صغــرية متداخلة يف مجموعات أكــرب تحتوي عىل وثائق أقل تشــابًها، مام 

يؤدي إىل وجود مجموعة من مســتويات املالءمة بني الوثائق.  وتؤدي هذه الطريقة أداًء جيًدا 

ملجموعات الوثائق ذات األحجام الكبرية واقعيًّا.

االقــرتان:  وقد تم تقديم تعريف رســمي ووصف مفصل لالقرتان يف الفصل الخاص بالتنقيب 

يف البيانــات )الفصل الرابع(.  يُعد تعليم االرتباط أو قواعد االرتباط يف مجال التنقيب يف البيانات 

أســلوبًا شــائًعا وبحثًا جيًدا الكتشــاف عالقات مثــرية لالهتامم بني املتغــريات يف قواعد البيانات 

الكبرية.  وتتمثل الفكرة الرئيسة يف إنشاء قواعد االرتباط )أو حل مشكالت سلة السوق( يف تحديد 

املجموعات املتكررة التي تتامىش مًعا.  

ويف التنقيب يف النص، يشري االرتباط تحديًدا إىل العالقات املبارشة بني املفاهيم )املصطلحات( 

أو مجموعات املفاهيم.  وميكن تحديد مفهوم مجموعة قواعد القاعدة A+C املتعلقة مبجموعتَي 

املفهوم املتكررتني A وC بواسطة املقياسني األساسيني للدعم والثقة.  ويف هذه الحالة، فإن الثقة 

هي النسبة املئوية للوثائق التي تتضمن جميع املفاهيم يف C داخل نفس املجموعة الفرعية من 

تلــك الوثائق التي تتضمن جميع املفاهيم يف A.  أما الدعم فهو النســبة )أو العدد( من الوثائق 

التــي تتضمن جميع املفاهيم يف A.  وعىل ســبيل املثال، فقد يظهــر يف مجموعة الوثائق مفهوم 

”فشل تنفيذ الربامج“ غالبًا مقرتنًا مع ”تخطيط موارد املؤسسة“ و”إدارة عالقات العمالء“ بدرجة 

دعم معنوي )4٪( ومستوى ثقة )55٪(، وهذا يعني أن 4٪ من الوثائق كانت تشتمل عىل جميع 

املفاهيم الثالثة ممثلة يف نفس الوثيقة، والوثائق التي شملت ”فشل يف تنفيذ الربامج“، 55٪ منها 

شملت أيًضا ”تخطيط موارد املؤسسات“ و”إدارة عالقات العمالء“.

وقد تم اســتخدام التنقيب يف النص مــع قواعد االقرتان لتحليل األدبيات املنشــورة )األخبار 

Mahgoub( لرسم تَفيشِّ مرض أنفلونزا الطيور وتطوره )واملقاالت األكادميية املنشورة عىل الويب

وآخرون، 2008(.  كانت الفكرة هي تحديد االرتباط التلقايئ بني املناطق الجغرافية، واالنتشار عرب 

األنواع، والتدابري املضادة )العالجات(.

تحليالت االتجاه:  تســتند األســاليب الحديثة لتحليالت االتجاه يف مجال التنقيب يف النص عىل 

فكــرة أن أنــواع مختلفة مــن توزيعات املفهوم هي وظائــف مجموعات الوثائــق، وهذا يعني أن 

مجموعات مختلفة تؤدي إىل توزيعات مختلفة للمفهوم لنفس مجموعة املفاهيم.  ولذلك؛ فإنه من 

املمكن مقارنة التوزيعني اللذين يتطابقان بشكل ما إال أنهام من توزيعات فرعية مختلفة.  ويتمثل 

أحد االتجاهات امللحوظة لهذا النوع من التحليل يف وجود مجموعتني من نفس املصدر )عىل سبيل 
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املثــال من نفس مجموعة الدوريات األكادميية( ولكن مــن نقاط زمنية مختلفة.  وقد طبق كل من 

Delen وCrossland )2008( تحليــل االتجــاه عىل عدد كبري من املقاالت األكادميية )املنشــورة يف 

املجالت األكادميية الثالث األعىل تصنيًفا( لتحديد تطور املفاهيم األساسية يف مجال نظم املعلومات.

وكام هو موضح يف هذا القسم، فإن هناك العديد من الطرق املتاحة للتنقيب يف النص.  وتصف 

الحالة العملية )5-5( استخدام عدد من التقنيات املختلفة يف تحليل مجموعة كبرية من األدبيات.

حالة عملية ٥-٥

مسح بحوث األدبيات بالتنقيب يف النص

يواجه الباحثون الذين يجرون عمليات بحث واستعراض لألدبيات ذات الصلة مهمة 

معقدة وضخمة عىل نحو متزايد.  وقد كان من املهم دامئًا العمل بجد لجمع املعلومات 

الحالية من األدبيات وتنظيمها وتحليلها واستيعابها، من أجل توسيع نطاق املعرفة ذات 

الصلة، ال ســيام من خالل االنضباط املنزيل.  ومع تزايد وفــرة األبحاث الهامة املحتملة 

التــي يتم اإلبالغ عنهــا يف املجاالت ذات الصلة، وحتى يف املجــاالت التي تعترب تقليديًّا 

حقــواًل غري مرتبطة بالدراســة، فإن مهمة الباحث تصبح أكــرث صعوبة، إذا كانت هناك 

حاجة إىل عمل شامل.

ويف تيــارات البحــث الجديدة، قد تكــون مهمة الباحث أكرث ملــاًل وتعقيًدا.  ففي 

أحســن األحوال، قد يكون مــن الصعب محاولة العثور عىل األعــامل ذات الصلة التي 

ذكرها اآلخرون، بل ورمبا يكون شــبه مســتحيل إىل حٍد كبري إذا كانت هناك حاجة إىل 

مراجعات تقليدية، لألبحاث املنشــورة.  فحتى مع وجود مجموعة من طالب الدراسات 

العليا املتفانني أو الزمالء املســاعدين، فإن محاولة تغطية جميع األعامل املنشورة ذات 

الصلة املحتملة هي إشكالية.

وهناك العديد من املؤمترات العلمية التي تُعقد كل عام، باإلضافة إىل توســيع نطاق 

املعرفــة بالرتكيز الحايل عىل املؤمتر، حيث يرغب املنظمون يف كثري من األحيان يف تقديم 

minitracks وورش عمــل إضافيــة.  ويف العديــد من الحاالت، تهــدف هذه األحداث 

اإلضافيــة إىل تعريف الحضور عىل تيارات بحث مهمة يف مجاالت الدراســة ذات الصلة 

ومحاولــة تحديد ”اليشء الكبري التايل“ من حيث االهتاممات البحثية والرتكيز.  وغالبًا ما 

يكــون تحديد مواضيع املرشــح املعقول ملثل هذه الثــورات وورش العمل ذاتيًّا بداًل من 

اشتقاق موضوعي من األبحاث الحالية والناشئة.
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ويف دراسة حديثة، اقرتح كل من Delen وCrosslan )2008( طريقة تساعد جهود 

الباحثني بشــكل كبري وتعززها من خالل متكني التحليل شــبه اآليل للكميات الكبرية من 

األبحاث املنشــورة من خــالل تطبيق التنقيب يف النص.  وباســتخدام املكتبات الرقمية 

القياســية ومحركات بحــث النرش عىل اإلنرتنت، قــام املؤلفون بتنزيــل وجمع جميع 

MISQ  :املقاالت املتاحة للمجالت الثالث الرئيســة يف مجال نظــم املعلومات اإلدارية

ربع الســنوي )MISQ(، وبحوث نظم املعلومات )ISR(، ومجلة نظم معلومات اإلدارة 

)JMIS(.  وللحفاظ عىل الفرتة الزمنية نفسها لجميع املجالت الثالث )للدراسات الطولية 

املقارنة املحتملة(، تم استخدام املجلة مع تاريخ البدء األخري لتوفر النرش الرقمي كوقت 

بدء هذه الدراسة )أي أن مقاالت JMIS متوفرة رقميًّا منذ 1994(، بالنسبة لكل مقالة، 

حيث قاموا باستخالص العنوان، وامللخص، وقامئة املؤلفني، والكلامت املفتاحية املنشورة، 

والحجم، ورقم اإلصدار، وسنة النرش، ثم قاموا بتنزيل كل بيانات املقالة يف ملف قاعدة 

بيانات بســيط.  كام تم تضمينه يف مجموعة البيانات املدمجة التي لها مجال مشــرتك، 

والــذي يحــدد نوع املجلة لكل مــادة من أجل تحليل متييزي محتمــل.  كام تم حذف 

املالحظــات التحريرية واملالحظات البحثية والنظــرات العامة التنفيذية من املجموعة.  

يوضح الجدول التايل كيفية عرض البيانات بتنسيق جدويل.

وقــد اختــاروا يف مرحلة التحليل اســتخدام ملخص للمقالة فقط كمصدر الســتخراج 

املعلومــات.  كام اختاروا عدم تضمني الكلامت املفتاحية املدرجة يف املنشــورات لســببني 

رئيســني:  )1( يف ظل الظروف العادية، فإن امللخص سيشــمل بالفعل الكلامت املفتاحية 

املدرجــة، وبالتايل فــإن إدراج الكلامت املفتاحيــة املدرجة للتحليل ســيعني تكرار نفس 

املعلومات ويحتمل أن مينحهم وزنًا غري مستحق، )2( قد تكون الكلامت املفتاحية املدرجة 

عبارة عن كلامت يرغب املؤلفون يف أن ترتبط مقالتهم بها )عىل عكس ما هو موجود فعاًل 

يف املقالة(، وبالتايل قد يكون من املحتمل تقديم تحيز غري قابل للتحليل لتحليل املحتوى.

IDنبذة مخترصةمجلةالعام

PID0012005MISQ
الحاجــة إىل ابتــكار قيم مســتمرة هي دفع سالســل 

التوريد للتطور من ............

PID0021999ISR
عــىل الرغم مــن أن الكثري من األفــكار املعارصة تعترب 

تقنية املعلومات املتقدمة.

PID0032001JMIS... عندما يواجه منتجو البضائع )أو الخدمات( وضًعا والذي
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IDنبذة مخترصةمجلةالعام

PID0041995ISR... أصبحت أهمية الحفاظ عىل الذاكرة التنظيمية مهمة لـ

PID0051994ISR
البحــث الــوارد هنا هو تكيــف لنموذج تــم تطويره 

لقياس ...

PID0061995MISQ... تقيم هذه الدراسة مدى القيمة املضافة للعمالء من

PID0072003MISQ
هذه الورقة هي تقارير لنتائج )-( من دراســة ميدانية 

لستة ِفرَق للمرشوع الطبي ...

PID0081999JMIS.... بدأ الباحثون واملديرون يدركون أن املزايا الكاملة

PID0092000JMIS
تقنيات التجارة عــرب اإلنرتنت قد خفَّضت إىل حٍد كبري 

تكاليف البائعني.

PID00101997ISR
نظريــة الرتكيــب التكيفيــة )AST( أصبحــت برسعة 

نظرية مؤثرة.

PID00111995JMIS
يظهر البحث أن نظم دعم املجموعة )GSS( قد زادت 

بشكل كبري.

PID00122000MISQ
يطالب ســري األعامل بشــكل متزايد بــأن تلعب تقنية 

املعلومات دور األعامل التجارية.

PID00132001ISR
من املعتقد عىل نطاق واسع أن التوافق بني إسرتاتيجية 

.IS العمل وإسرتاتيجية

PID00141999JMIS
تــم توضيــح إطــار يتضمن تخطيــط أهــداف تقنية 

املعلومات وتحديدها.

PID00151999JMIS... تتطلب )IT( األهمية املتزايدة باستمرار لتقنية املعلومات

PID00161994MISQ.داخل املؤسسة IS تحديد أفضل طريقة لتنظيم وظائف

PID00171996ISR.أسباب ردود الفعل املختلطة لتداول اليوم اإللكرتوين غري التباديل

PID00181996JMIS.آثار األداء الستثامرات تقنية املعلومات يف املنظمة
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IDنبذة مخترصةمجلةالعام

PID00191997JMIS
عدم الكشــف عن الهوية هو مفهوم أسايس يف بحوث 

.)GSS( نظم دعم املجموعة

PID00202002ISR
عىل الرغم من أن التجارة اإللكرتونية )EC( قد خلقت 

فرًصا جديدة للعمل.

PID00212005JMIS.فهم االعتامد الناجح لتقنية املعلومات إىل حٍد كبري

PID00222005MISQ
نظــم تخطيــط مــوارد املؤسســة )ERP( وغريها من 

املعلومات املعقدة.

PID00231994JMIS.نظم إدارة منوذج دعم مناذج يف مختلف مراحل النموذج

PID00241995ISR
بينــام يتم التعــرف عىل تدريب الحاســب عىل نطاق 

واسع باعتباره الحاسب األسايس.

وقد كانت الدراسة االستكشافية األوىل هي النظر يف املنظور الطويل للمجالت الثالث 

)أي تطوير موضوعات البحث مبرور الوقت(.  ومن أجل إجراء دراسة طولية، قسموا فرتة 

الـ 12 ســنة )من 1994 إىل 2005( إىل أربع فرتات بحيث تكون كل فرتة عبارة عن ثالث 

ســنوات لكل من املجالت الثالث.  وقد أدى هذا اإلطار إىل 12 تجربة للتنقيب يف النص 

مــع 12 مجموعة من البيانــات الحرصية املتبادلة.  عند هذه النقطة، وقد اســتخدمت 

كل مجموعــة من مجموعــات البيانات االثنتي عرشة التنقيب يف النص الســتخراج أكرث 

العبــارات وصفية من هذه املجموعات من املقــاالت التي متثلها ملخصاتها، وتم جدولة 

النتائج وفحصها للتغيريات الزمنية املتغرية يف الرشوط املنشورة يف هذه املجالت الثالث.

وكاستكشــاف ثاٍن، باستخدام مجموعة البيانات الكاملة )مبا يف ذلك املجالت الثالث 

وجميــع الفرتات األربع(، قاموا بإجراء تحليــل للتجميع.  وميكن القول أن التجميع هو 

أكرث تقنيات معالجة النصوص اســتخداًما.  وقد تم اســتخدام التجميع يف هذه الدراسة 

لتحديــد املجموعات الطبيعية للمقاالت )عن طريق وضعها يف مجموعات منفصلة( ثم 

رسد أكــرث العبارات وصفية التي ميزت تلك املجموعات.  كام اســتخدموا SVD لتقليل 

األبعــاد من مصفوفــة الوثائق من قبل، ومــن ثم خوارزمية تعظيم التوقعات إلنشــاء 

التجمعات.  وقد أجريت العديد من التجارب لتحديد العدد األمثل للمجموعات، والتي 
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تبني أنها تســعة.  وبعد بناء التجمعات التسعة، قاموا بتحليل محتوى تلك املجموعات 

من منظورين:  )1( متثيل نوع املجلة )انظر الشــكل 5-8أ(، )2( متثيل الوقت )الشــكل 

5-8ب(.  وكانت الفكرة هي استكشــاف االختالفات املحتملة والقواســم املشــرتكة بني 

املجــالت الثالث والتغيريات املحتملة يف الرتكيز عــىل هذه املجموعات؛ أي لإلجابة عىل 

أســئلة مثل: ”هل هناك مجموعات متثل مواضيع بحث مختلفة خاصة مبجلة واحدة؟“ 

و”هل هناك توصيف زمني متفاوت لهذه املجموعات؟“ اكتشــفوا وناقشــوا عدة أمناط 

مثــرية لالهتامم باســتخدام متثيل جدويل ورســوم بيانية من النتائج التــي توصلوا إليها 

.)Delen & Crossland, 2008 :وملزيد من املعلومات، انظر(

أسئلة للمناقشة:

1- كيف ميكن استخدام التنقيب يف النص لتسهيل املهمة التي ال ميكن التغلب عليها 

ملراجعة األبحاث املنشورة؟

2- ماهــي النتائــج الشــائعة ملرشوع التنقيــب يف النص ملجموعة محــددة من مقاالت 

الدوريات؟  وهل ميكنك التفكري يف النتائج املحتملة األخرى التي مل يتم ذكرها يف هذه الحالة؟
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Source: Delen, D., & Crossland, M. )2008(. Seeding the survey and analysis of research literature 
with text mining. Expert Systems with Applications, 34)3(, 1707- 1720.

الشكل ٥-٨: أ- توزيع عدد املقاالت للمجالت الثالث عىل املجموعات التسع

                ب- تطوير املجموعات التسع عىل مر السنني
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أسئلة مراجعة على القسم ٥-٥:

1- ما هي الخطوات الرئيسة يف عملية التنقيب يف النص؟

2- ما هو سبب اعتدال ترددات الكلامت؟  وما هي الطرق الشائعة العتدال ترددات الكلامت؟

3- ما هو SVD؟  وكيف يتم استخدامه يف التنقيب يف النص؟

4- ما هي طرق استخراج املعرفة األساسية من مجسم القوانني؟

٥-6 تحليل المشاعر:

نعتــرب نحن البرش كائنــات اجتامعية بارعة يف االســتفادة من مجموعة متنوعة من وســائل 
التواصل، وكثريًا ما نتشاور مع منتديات املناقشة املالية قبل اتخاذ قرار االستثامر؛ فنسأل أصدقاءنا 
عــن آرائهم حــول مطعم تم افتتاحه حديثًا أو فيلم تم إنتاجــه حديثًا؛ كام نقوم بإجراء عمليات 
بحث عىل اإلنرتنت وقراءة تعليقات املستهلكني وتقارير الخرباء قبل إجراء عملية رشاء كبرية مثل 
منزل أو ســيارة أو جهاز.  ونحن نعتمد عىل آراء اآلخرين التخاذ قرارات أفضل، خاصة يف منطقة 
ال منلــك فيها الكثري من املعرفــة أو الخربة.  وبفضل تزايد توافر موارد اإلنرتنت الغنية بالرأي مثل 
وسائل التواصل االجتامعي )مثل Twitter وFacebook( ومواقع املراجعة عىل اإلنرتنت واملدونات 
الشخصية، أصبح اآلن من السهل أكرث من أي وقت مىض العثور عىل آراء اآلخرين )اآلالف منهم، 
كام هو واقع األمر( عىل كل يشء من أحدث األدوات إىل الشــخصيات السياســية والعامة.  وعىل 
الرغــم من عدم التعبري عن آراء عرب اإلنرتنت - بســبب الغالبية املتزايــدة لعدد قنوات التواصل 
االجتامعي وقدراتها - إال أن األرقام تتزايد بشكل كبري.  ومن الصعب وضع تعريف محدد لكلمة 
املشــاعر، حيــث إنها غالبًا ما ترتبط مبصطلحــات أخرى أو تختلط معها مثــل االعتقاد، والرؤية، 
Mejova,( والرأي، باإلضافة إىل القناعة.  وتشري املشاعر إىل وجود رأي ثابت يعكس مشاعر املرء

2009(.  وللمشــاعر بعض الخصائص الفريدة التي متيزها عن املفاهيم األخرى التي قد نرغب يف 
تحديدها يف النص.  وغالبًا ما نرغب بتصنيف النص حســب املوضوع، والذي قد يتضمن التعامل 
مع تصنيفات كاملة للموضوعات.  ومن ناحية أخرى، فعادًة ما يقوم تصنيف املشــاعر بالتعامل 
مع فئتني )إيجايب مقابل سلبي(، أو نطاق من التناقض )عىل سبيل املثال، تصنيف النجوم لألفالم(، 
أو حتى نطاق قوة الرأي )Pang & Lee, 2008(.  ومتتد هذه الفئات لتشمل العديد من املواضيع 
واملســتخدمني والوثائق.  وعىل الرغم من أن التعامل مع فئات قليلة فقط قد يبدو مهمة أســهل 

من تحليل النص القيايس، إال أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة.

وكمجال للبحث، فإن تحليل املشاعر يرتبط ارتباطًا وثيًقا باللسانيات الحاسوبية، معالجة اللغات 

الطبيعيــة NLP، والتنقيب يف النصوص.  ولتحليل املشــاعر العديد من األســامء، وغالبًا ما يشــار 
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إليه عىل أنه اســتخراج الرأي، وتحليل الذاتية، واســتخراج التقييم، مع بعض االتصاالت بالحوسبة 

العاطفية )التعرف عىل الحاسب والتعبري عن االنفعال(.  إن االندفاع املفاجئ يف االهتامم والنشاط 

يف مجال تحليل املشــاعر )أي اســتخراج الرأي(، الذي يتناول االســتخراج التلقايئ لآلراء واملشــاعر 

والدميوقراطية يف النص، ينتج فرًصا وتهديدات للرشكات واألفراد عىل حد ســواء، ولن يستفيد منها 

ســوى األشــخاص الذين يتقبلونها وينتفعون منها ...  وســوف يتم اعتامد كل رأي يتم طرحه عىل 

اإلنرتنت من ِقبل فرد أو رشكة إىل املنشــئ )جيد أو سيئ( كام سيتم اسرتداده واستخراجه بواسطة 

اآلخرين )غالبًا ما يتم تلقائيًّا بواسطة برامج الحاسب(.

ويحاول تحليل املشــاعر اإلجابة عن الســؤال التايل «ما الذي يشعر به الناس تجاه موضوع معني؟» 

عــن طريق البحث يف آراء الكثريين باســتخدام مجموعة متنوعة مــن األدوات اآللية، وذلك من خالل 

الجمع بني الباحثني واملامرســني يف مجاالت األعامل وعلوم الحاسب واللغويات الحاسوبية والتنقيب يف 

البيانات والتنقيب يف النصوص باإلضافة إىل علم النفس وحتى علم االجتامع.  ويهدف تحليل املشاعر إىل 

توسيع نطاق تحليل النصوص القائم عىل الحقائق التقليدية إىل حدود جديدة لتحقيق نظم املعلومات 

املوجهة نحو الرأي العام.  ويف إطار األعامل التجارية، خاصة يف التسويق وإدارة عالقات العمالء، يسعى 

تحليل املشاعر إىل الكشف عن اآلراء اإليجابية وغريها تجاه منتجات أو خدمات معينة باستخدام أعداد 

كبرية من مصادر البيانات النصية )مالحظات العمالء يف شكل نرشات الويب، وتويرت، واملدونات، إلخ(.

ويأيت الشــعور الذي يظهر يف النص بصفتني مميزتني:  كونه رصيًحا؛ حيث تعرب الجملة الشخصية 

مبارشة عن رأي )”إنه يوم رائع“(، كام أنه ضمنيًّا؛ حيث يشري النص إىل رأي )”ينفصل املقبض بسهولة 

كبرية“(.  وقد ركز معظم العمل السابق يف تحليل املشاعر عىل النوع األول من املشاعر ألنه أسهل يف 

التحليل.  أما االتجاهات الحالية، فهي تنفيذ طرق تحليلية للنظر يف املشاعر الضمنية والرصيحة.  إن 

تناقض املشــاعر هي ســمة خاصة للنص الذي يركز تحليل املشاعر يف املقام األول عليه، وعادًة ما يتم 

تقسيمها إىل قسمني:  موجبة وسالبة، ولكن ميكن اعتبار األقطاب أيًضا كنطاق.  وسوف يعرتي الوثيقة 

التــي بها العديد من البيانــات املرتقبة خلط يف التناقض الكامل، وهو يختلف عن عدم وجود تناقض 

مطلًقــا )كونهــا موضوعية؛ Mejova, 2009(.  إن جمع وتحليل البيانات النصية يف الوقت املناســب، 

والتي قد تأيت من مجموعة متنوعة من املصادر - بدًءا من نســخ مراكز اتصال العمالء إىل منشــورات 

وســائل التواصل االجتامعي - تعد جزًءا هاًما من قدرات الرشكات االســتباقية والرتكيز عىل العمالء يف 

الوقــت الحارض، ويف كثري من األحيان يتم تصوير هذه التحليالت بشــكل فــوري للبيانات النصية يف 

لوحات املعلومات سهلة الفهم.  وتقدم الحالة العملية )5-6( قصة نجاح العميل، حيث يتم استخدام 

مجموعة من حلول التحليالت جامعيًّا لتعزيز تجربة املشاهدين يف بطولة وميبلدون للتنس.
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حالة عملية ٥-6

إنشاء تجربة رقمية فريدة لرصد اللحظات املهمة يف وميبلدون

وتُعرف ببساطة ملاليني من املشجعني باسم «وميبلدون»، وهي أقدم بطوالت التنس 

األربــع الكربى، وهي واحدة من أرقــى األحداث الرياضية يف العــامل، وقد تم تنظيمها 

مــن ِقبل نادي )All England Lawn Tennis Club )AELTC، والذي يُعد مؤسســة 

رياضية وثقافية عاملية منذ عام 1877.

بطل البطوالت:

إن منظمــي بطــوالت وميبلدون، وAELTCK، لديهم هدف بســيط:  فهم يريدون 

استضافة أفضل بطوالت التنس يف العامل كل عام - بكل طريقة، وبكل مقياس.

والدافــع وراء هــذا االلتزام ليس مجرد الكربياء؛ كام أن لديها أساًســا تجاريًّا.  فقد تم بناء 

عالمــة وميبلــدون )Wimbledon( التجاريــة عىل مكانتهــا الرائدة، وهذا مــا يجذب كاًل من 

املعجبني والرشكاء.  وتســعى أفضل املنظامت اإلعالميــة يف العامل وأعظم الرشكات - مبا يف ذلك 

IBM - أن تكون مرتبطة مع وميبلدون عىل وجه التحديد بسبب سمعتها للتميز.

ولهذا الســبب، يعد الحفاظ عىل هيبة البطولــة من أهم أولويات AELTC، ولكن 

هنــاك طريقتان فقط ميكن أن تتحكم فيهام املنظمة مبــارشة يف كيفية النظر إىل بقية 

البطوالت من ِقبل بقية العامل.

األوىل واألكــرث أهميــة هــي:  توفري تجربة رائعــة لالعبني والصحفيــني واملتفرجني 

املحظوظــني مبا يكفي لزيارة ومراقبة ملعب التنــس.  وتتمتع AELTC بخربة كبرية يف 
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هذا املجال.  ففي عام 1877، أقامت منافسة مثرية ورائعة عىل مدار أسبوعني يف أجواء 

شاعرية:  التنس يف الريف اإلنجليزي.

والثانيــة هــي:  الحضور للبطولة عــرب اإلنرتنت، والذي يتم تســليمه عرب موقع الويب 

wimbledon.com وتطبيقات الجوال وقنوات التواصل االجتامعي.  وهذا التطور املستمر 

.IBMو AELTC لهذه املنصات الرقمية هو نتيجة رشاكة مدتها 26 عاًما بني

ويوضــح Mick Desmond، املديــر التجاري واإلعالمــي يف AELTC قائاًل:  «عندما 

تشاهد وميبلدون عىل التلفاز، فإنك تشاهده من خالل عدسة املذيع.  ونحن نفعل كل ما 

يف وســعنا ملساعدة رشكائنا يف وســائل التواصل عىل تقديم أفضل عرض ممكن.  ويختلف 

النظام الرقمي؛  فهو نظامنا األسايس، حيث ميكننا التحدث مبارشة مع املعجبني لدينا، لذلك 

فمــن املهم أن نقدم لهم أفضل تجربة ممكنة، وإذا أردنــا تعزيز عالمتنا التجارية، فنحن 

بحاجة إىل أن يشاهدوا تجربتنا الرقمية كمركز رقم واحد ملتابعة البطولة عىل اإلنرتنت“.

ولذا؛ فقد اســتهدفت AELTC جــذب 70 مليون زيــارة، و20 مليون جهاز فريد، 

و8 ماليني متابع خالل أســبوعني من بطولــة 2015، وكان األمر مرتوكًا لرشكتَي IBM و

AELTC إليجاد طريقة للتوصيل.

نقل تجربة رقمية فريدة:

رشعت IBM وAELTC يف إعادة تصميم كاملة للمنصة الرقمية، وذلك باســتخدام 

معرفتهــم الوثيقة بجامهري البطــوالت بهدف تطوير تجربة مصممــة خصيًصا لجذب 

مشجعي التنس من جميع أنحاء العامل واإلبقاء عليهم.

تقول Alexandra Willis، رئيس قســم املحتوى الرقمي يف AELTC:  «لقد أدركنا 

أنه عىل الرغم من األهمية املتزايدة للهاتف املحمول، فإن 80٪ من زوارنا يســتخدمون 

أجهــزة الحاســب املكتبية للوصول إىل موقعنا عىل الويــب، وكان التحدي الذي واجهنا 

لعــام 2015 هو كيفية تحديــث خصائصنا الرقمية للتكيف مع عــامل متنقل، مع توفري 

أفضل تجربة ممكنة لسطح املكتب عىل اإلطالق.  وقد أردنا ملوقعنا الجديد أن يستفيد 

إىل أقىص حد من تلك الشاشــة الكبرية، ومينح مســتخدمي ســطح املكتب أغنى تجربة 

ممكنة فيام يتعلق باملشــاهد املرئية ومحتوى الفيديو عــايل الوضوح - بينام يتفاعلون 

أيًضا ويتكيفون بسهولة مع أشكال األجهزة اللوحية أو الهواتف املحمولة األصغر».

وتضيف:  «ثانيًا، ركزنا تركيزًا عاليًا عىل وضع محتوى يف السياق، أي تكامل املقاالت 

مــع الصور ومقاطع الفيديو واإلحصاءات ومقتطفات املعلومات ذات الصلة، وتبســيط 

التنقل بحيث ميكن للمستخدمني االنتقال بسالسة إىل املحتوى األكرث أهمية لهم».
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وبالنسبة ألجهزة املحمول، فقد أدرك الفريق أن إتاحة اتصاالت 4G بسعة تحميلية عالية 

يعني أن موقع الويب للمحمول سيصبح أكرث شعبية من أي وقت مىض، كام سيضمن سهولة 

الوصول إىل جميع محتوى الوسائط الغنية.  ويف الوقت نفسه، تم تحسني تطبيقات املحمول 

يف البطوالت بإشــعارات لنتائج املباريــات يف وقت حدوثها، بل وميكنهــا أيًضا تقديم التحية 

للزوار أثناء مرورهم عرب املحطات يف الطريق إىل املالعب.

كام قام الفريق ببناء مجموعة خاصة من املواقع اإللكرتونية ألهم جامهري للعبة التنس، 

وهي الالعبني أنفسهم؛ حيث قاموا - باستخدام تقنية IBM ®Bluemix®- ببناء تطبيق ويب 

آمن يوفر لالعبني عرًضا شخصيًّا لحجوزاتهم يف امللعب، وتنقالتهم، وأوقات اللعب، باإلضافة 

إىل مساعدتهم يف مراجعة أدائهم بالوصول إىل إحصائيات كل مباراة لعبوها.

تحويل البيانات إىل صورة مرئية - والصورة املرئية إىل قصة:

ولتزويد منصاتها الرقمية باملحتوى األكرث إقناًعا، فقد اســتفاد الفريق من ميزة فريدة، 

وهي وصوله إىل البيانات الخاصة بكل تسديدة يف كل مباراة خالل البطولة يف وقت حدوثها.  

وعىل مدار أســبوعني من بطولة وميبلدون، قام 48 خبريًا تحكيميًّا بجمع ما يقرب من 3٫4

مليون نقطة بيانات، وتتبع نوع اللقطة، واإلسرتاتيجيات، ونتائج كل نقطة.

ويتم جمع هذه البيانات وتحليلها يف وقت حدوثها إلنتاج إحصاءات ملعلقي التلفاز 

والصحفيني وكذلك لفريق التحرير الخاص باملنصة الرقمية.

تقول Alexandra Willis:  ”منحتنا رشكة IBM هذا العام ميزة مل نكن منلكها من 

قبل، وذلك باســتخدام تقنية تدفق البيانات لتزويد فريــق التحرير لدينا بنظرة فورية 

للمعامل البارزة واألخبار العاجلة“.

وتضيــف:  ”وقد راقب النظام تلقائيًّا تيارات البيانــات القادمة من جميع املالعب 

التســعة عرش، وكلام حدث يشء مهم مثل تحقيــق Sam Groth لثاين أرسع خدمة يف 

البطــوالت، يتم إخبارنا بذلك عىل الفور.  وخالل ثواٍن، متكنا من جلب هذه األخبار إىل 

جمهورنا الرقمي ومشاركتها عىل الشبكات االجتامعية لزيادة عدد الزيارات إىل موقعنا.   

”وقــد كانت القدرة عىل التقاط اللحظات املهمة والكشــف عن الروايات الرصيحة 

يف البيانات، بشــكل أرسع من أي شــخص آخر، أمرًا أساسيًّا.  فإذا كنت ترغب يف تجربة 

انفعاالت بطولة �e livehips، فإن أفضل ما ميكن أن يكون موجوًدا يف شــخص ما هو 

.“wimbledon.com متابعة الحدث عىل
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استغالل قوة اللغة الطبيعية:

وقد خضعت للتجربة هذا العام قدرة أخرى، وهي استخدام تقنيات معالجة اللغات 

الطبيعية NLP الخاصة برشكة IBM وذلك للمســاعدة يف تطوير املكتبة الضخمة لتاريخ 

التنــس يف AELTC للحصول عىل معلومات ذات ســياق جيد ومثرية لالهتامم.  وقد قام 

الفريق بتدريب IBM Watson ™ Engagement Advisor عىل استيعاب هذه املجموعة 

الغنية من البيانات غري الهيكلية واستخدامها للرد عىل االستفسارات من املكتب الصحفي.

كام تم ربط نفس واجهة معالجة اللغات الطبيعية )NLP( أيًضا بقاعدة بيانات منظمة 

شــاملة إلحصائيات املطابقة، والتي يعود تاريخهــا إىل أول بطولة والتي كانت عام 1877، 

والذي يجيب بشكل فوري عىل كل من األسئلة األساسية واالستفسارات األكرث تعقيًدا.

يقول Mick Desmond:  «وقد أظهرت تجربة Watson قدًرا كبريًا من اإلمكانات.  

ويف العام القادم، وكجزء من عملية التخطيط الســنوي لالبتكار فإننا سننظر يف كيفية 

استخدامنا لها عىل نطاق أوسع - حيث نسعى يف النهاية إىل منح املعجبني فرصة أكرب 

للوصول إىل هذا املصدر الغني مبعلومات التنس بشكل مذهل».

االرتقاء للسحاب:

لقد متت استضافة البيئة الرقمية بالكامل من ِقبل IBM يف Cloud Hybrid الخاص 

بها.  حيث استخدمت IBM تقنيات النمذجة املتطورة للتنبؤ بالذروات يف الطلب عىل 

أســاس الجدول الزمني، وشــعبية كل العب، والوقت من اليــوم، والعديد من العوامل 

األخرى -مام مكنها من تخصيص موارد السحابة بشكل دينامييك لكل جزء من املحتوى 

الرقمي وضامن تجربة سلسة ملاليني الزائرين حول العامل.

وباإلضافة إىل منصة السحابة الخاصة القوية التي دعمت البطولة لعدة سنوات، استخدمت 

IBM أيًضا ســحابة So�Layer® املنفصلة الســتضافة مركز قيادة وميبلدون االجتامعي وأيًضا 

توفري سعة إضافية لتكميل بيئة السحابة الرئيسة خالل أوقات الذروة للطلب.

وتعترب مرونة بيئة الســحابة أمرًا أساسيًّا؛ نظرًا ألن املنصات الرقمية للبطولة تحتاج 

إىل أن تكون قادرة عىل التوسع بكفاءة من خالل عامل يزيد عن 100 يف غضون أيام مع 

تزايد الفائدة قبل املباراة األوىل يف امللعب الرئيس.

املحافظة عىل وميبلدون آمنة وُمْحكََمة:

يُعــد األمان عــىل اإلنرتنت هو مصــدر القلق الرئيــس يف الوقت الحــارض لجميع 

املنظــامت.  وبالنســبة للفعاليات الرياضيــة الكربى عىل وجه الخصوص، فإن ســمعة 

العالمة التجارية هي كل يشء - وبينام يراقب العامل، فإنه من املهم بشكل خاص تجنب 
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الوقوع كضحية سهلة للجرمية اإللكرتونية cyber-crime.  ولهذه األسباب، يلعب األمان 

.AELTC مع IBM دوًرا حيويًّا يف رشاكة

والجدير بالذكر أنه خالل األشــهر الخمســة األوىل من عام 2015، اكتشــفت أنظمة أمان 

IBM زيادة بنســبة 94٪ يف األحداث األمنية عىل البنيــة التحتية wimbledon.com، مقارنًة 

بالفــرتة نفســها من عــام 2014.  ونظرًا للتهديــدات األمنية - وخاصة هجــامت الحرمان من 

الخدمة املوزعة )DDoS( - أصبحت IBM أكرث انتشاًرا بشكل مستمر، حيث تعمل عىل زيادة 

.AELTC تركيزها من أجل توفري مستويات رائدة يف صناعة األمن للمنصة الرقمية الكاملة لـ

IBM QRadar® SIEM األمنية، مبا يف ذلك IBM وقد مكنت مجموعة كاملة من منتجات

وIBM Preventia Intrusion Prevention، بطولة هذا العام من العمل بسالسة وأمان، 

ومنصة رقمية لتقديم تجربة مستخدم عالية الجودة يف جميع األوقات.

أرس القلوب والعقول:

IBM كان نجــاح النظام الرقمــي الجديد لعام 2015 - بدعم من تقنيات ســحابة

وتقنيات التحليالت وتقنيات الجوال وباإلضافة إىل التقنيات االجتامعية واألمنية - فوريًّا 

وكامــاًل.  ومل يتــم تحقيق أهداف إجــاميل الزيارات والزوار الفريدين فحســب، بل تم 

تجاوزها أيًضا.  إن تحقيق 71 مليون زيارة و542 مليون مشاهدة من 21٫1 مليون جهاز 

فريــد من نوعه يُظهر نجــاح املنصة يف جذب جمهور أكرب مــن أي وقت مىض، وإبقاء 

هؤالء املشاهدين مشاركني طوال البطولة.

تقول Alexandra Willis:  ”بشــكل عام حققنا زيادة يف الزيارات بنسبة 13٪ من 

أجهزة تجاوزت األجهزة يف عام 2014 بنســبة 23٪، مقارنــًة بعام 2014، وكان النمو يف 

اســتخدام wimbledon.com عىل الجّوال أكرث إثارة لإلعجاب“.  وتضيف قائلة:  ”لقد 

شــهدنا منًوا بنســبة 125٪ يف األجهزة الفريدة عىل الجّوال ومنًوا بنســبة 98٪ يف إجاميل 

الزيارات ومنو بنسبة 79٪ يف إجاميل عدد مشاهدات الصفحة“.

ويختتم Mick Desmond قائاًل:  «تُظهر النتائج أنه يف عام 2015، فزنا يف االستحواذ 

عىل قلوب وعقول املشــجعني.  فقد يكون لدى الناس الصحف املفضلة ومواقع الويب 

الرياضية التي يزورونها ملدة 50 أســبوًعا من الســنة - غري أنهم بداًل من ذلك قد جاءوا 

إلينا ملدة أســبوعني، وهذا دليل عىل الجودة املطلقــة للتجربة التي ميكن أن نقدمها - 

واســتغالل ميزاتنا الفريدة لجعلهم أقرب إىل العمل من أي قنوات تواصل أخرى.  وقد 

ســاعدت القدرة عىل التقاط وتوصيل املحتويات ذات الصلة فور وقوعها معجبينا عىل 

تحقيق مزيد من االستمتاع بالبطوالت أكرث من أي وقت مىض“.
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أسئلة للمناقشة:

1- كيف استخدمت وميبلدون قدرات التحليالت لتعزيز تجربة املشاهدين؟

2- ما هي التحديات والحل املقرتح والنتائج التي حصلوا عليها؟

Source: IBM Case Study. Creating a unique digital experience to capture the 

moments that matter. http://www-03.ibm.com/so�ware/businesscasestudies/us/en/

corp?synkey=D140192K15783Q68 )accessed May 2016(.

تطبيقات تحليل المشاعر:

باملقارنة مع األســاليب التقليدية لتحليل املشــاعر، والتي كانت تستند إىل مسح أو مجموعة 

تركيز مركزة ومكلفة وتستهلك الكثري من الوقت )وبالتايل مدفوعة من عينة صغرية من املشاركني(، 

فإن الوجه الجديد لتحليل املشــاعر القائم عىل تحليالت النصوص هو كارس للحد.  تعمل الحلول 

الحالية عىل جعل عمليات جمع البيانات وترشيحها وتصنيفها وتجميعها عىل نطاق واسع عملية 

آلية، وذلك عرب تقنية الربمجة معالِجة اللغات الطبيعية NLP وتقنيات التنقيب يف البيانات التي 

تتعامل مع كل من املعلومات الواقعية والذاتية.  وقد يكون تحليل املشاعر التطبيق األكرث شيوًعا 

 ،Facebook لتحليــالت النصوص، واالســتفادة من مصادر البيانات مثل التغريدات، ومشــاركات

واملجتمعات عىل اإلنرتنت، ولوحات املناقشــة، وســجالت الويب، ومراجعات املنتجات، وسجالت 

مركز االتصال والتســجيالت، ومواقع تقييم املنتجات، وغرف الدردشــة، ومنافذ مقارنة األســعار 

وســجالت محــرك البحث ومجموعات األخبار.  وتهــدف التطبيقات التالية لتحليل املشــاعر إىل 

توضيح القوة والتغطية الواسعة لهذه التقنية.

صوت العميل )VOC(:  يعترب صوت العميل )VOC( جزًءا ال يتجزأ من أنظمة إدارة عالقات 

 ،VOC وأنظمة إدارة العمالء.  وباعتبار تحليل املشــاعر أداة متكني لـ CRM العمــالء التحليليــة

فإنه ميكن لتحليل املشاعر الوصول إىل مراجعات منتجات وخدمات الرشكة )سواء بشكل مستمر 

أو بشــكل دوري( لفهم وإدارة شــكاوى العمالء ومدحهم بشــكل أفضل.  فعىل سبيل املثال، قد 

تكتشف رشكة إعالنات / تسويق، صوًرا متحركة أو مشاعر سلبية تجاه فيلم عىل وشك االفتتاح يف 

املســارح )استناًدا إىل مقطوراتها trailers(، وتقوم بتغيري تركيبة املقطورات trailers وإسرتاتيجية 

اإلعالن برسعة )عىل جميع وســائل التواصل( للتخفيف من تأثري الســلبية.  وباملثل، ميكن لرشكة 

برمجيات أن تكتشــف الطنني الســلبي فيام يتعلق بالثغرات املوجودة يف منتجها الذي تم إطالقه 

حديثًا يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية؛ إلصدار رقع وتصحيحات رسيعة للتخفيف من حدة املوقف.
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ويف كثــري من األحيان، يكون تركيز صــوت العميل )VOC( عىل العمالء األفراد، واحتياجاتهم 
املتعلقة بالخدمات والدعم ورغباتهم ومشكالتهم.  ويقوم VOC بتجميع البيانات من املجموعة 
الكاملة لنقاط اتصال العمالء، مبا يف ذلك رســائل الربيد اإللكرتوين واالستطالعات وتسجيالت مركز 
االتصال / التسجيالت، وترحيل وسائل التواصل االجتامعي، ومطابقة أصوات العمالء مع املعامالت 
)االستفسارات واملشــرتيات والعوائد(، وامللفات الشــخصية للعمالء الفردية التي تم التقاطها يف 
مؤسســة أنظمة التشغيل.  ويُعد VOC، والتي يقوم تحليل املشــاعر بقيادتها، عنًرصا أساسيًّا يف 

مبادرات إدارة تجربة العمالء، والذي ميثل الهدف يف إنشاء عالقة ودية مع العميل.

صوت الســوق )VOM(:  يدور VOM حول فهــم اآلراء واالتجاهات املجمعة.  فهي تتعلق 
مبعرفة ماهية أصحاب املصلحة - العمالء، العمالء املحتملني، املؤثرين، أيًّا كان - بشــأن منتجاتك 
وخدماتك )ومنافسيك(.  ويساعد تحليل VOM - الذي يتم إجراؤه جيًدا - الرشكات عىل تطوير 

الذكاء التنافيس وتطوير املنتجات ووضعها.

صوت املوظف )VOE(:  كان VOE تقليديًّا يقترص عىل دراســة رضا املوظفني.  وتُعد تحليالت 
النص بشكل عام )وتحليل املشاعر عىل وجه الخصوص( متكيًنا كبريًا لتقييم VOE.  كام يعد استخدام 
البيانــات النصية الغنية املعتمدة عىل الرأي طريقة فعالة وكفء لالســتامع إىل ما يقوله املوظفون.  
وكام نعلم جميًعا، فإن املوظفني السعداء يعملون عىل متكني جهود تجربة العمالء وتحسني رضاهم.

إدارة العالمــات التجاريــة: تركز إدارة العالمة التجارية عىل االســتامع إىل وســائل التواصل 
االجتامعي، حيث ميكن ألي شــخص )العمالء الســابقني / الحاليــني / املحتملني، وخرباء الصناعة، 
والسلطات األخرى( نرش اآلراء التي ميكن أن ترض بسمعتك أو تعززها.  ويقدم عدد من الرشكات 
املبتدئة التي تم إطالقها حديثًا خدمات إدارة العالمات التجارية القامئة عىل التحليالت لآلخرين.  
وتُعــد إدارة العالمة التجارية هي املنتج، والرشكــة )بداًل من العمالء( هي التي تركز عليها.  فهي 

تحاول تشكيل املفاهيم بداًل من إدارة الخربات باستخدام تقنيات تحليل املشاعر.

األســواق املالية: كان التنبؤ بالقيم املستقبلية لألفراد )أو مجموعة من األسهم( مشكلة مثرية 
لالهتامم ويبدو أنها غري قابلة للحل.  وما يجعل الســهم )أو مجموعة من األسهم( يتحرك صعوًدا 
أو هبوطًا هو أي يشء غري أنه يتطلب إدراك دقيق.  ويعتقد الكثريون أن ســوق األســهم مدفوعة 
يف معظمها باملشــاعر، مام يجعلها غري عقالنية )خاصة بالنســبة لحركات األســهم قصرية األجل(.  
ولذلك؛ فقد اكتسب استخدام تحليل املشاعر يف األسواق املالية شعبية كبرية.  ويبدو التحليل اآليل 
مليل السوق باستخدام وسائل التواصل االجتامعي واألخبار واملدونات ومجموعات النقاش طريقة 
مناسبة لحساب تحركات السوق.  فإذا تم ذلك بشكل صحيح، فإنه ميكن أن يحدد تحليل املشاعر 

تحركات األسهم قصرية األجل بناًء عىل الضجة يف السوق، مام قد يؤثر عىل السيولة والتداول.
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السياسة: كام نعلم جميًعا، فإن اآلراء مهمة للغاية يف السياسة.  ونظرًا ألن النقاشات السياسية 
تهيمن عليها االقتباسات والسخرية واإلشارات املعقدة لألشخاص واملنظامت واألفكار، فإن السياسة 
هي واحدة من أصعب املجاالت التي ميكن أن تكون مثمرة لتحليل املشــاعر.  ومن خالل تحليل 
املشاعر يف املنتديات االنتخابية، ميكن للمرء أن يتوقع من هو أكرث احتاماًل للفوز أو الخسارة.  كام 
ميكن أن يساعد تحليل املشاعر يف فهم ما يفكر فيه الناخبون وميكنه توضيح موقف املرشح بشأن 
القضايا.  وباإلضافة إىل ما سبق، فإن تحليل املشاعر ميكنه أن يساعد املنظامت السياسية والحمالت 
ومحليل األخبار عىل فهم أفضل للقضايا واملواقف األكرث أهمية بالنســبة للناخبني.  وقد تم تطبيق 
التقنية بنجاح من ِقبل كال الطرفني يف الحمالت االنتخابية الرئاسية األمريكية لعامي 2008 و2012.

املخابــرات الحكوميــة: املخابــرات الحكومية هي تطبيق آخر تم اســتخدامه من ِقبل وكاالت 
املخابرات.  فعىل ســبيل املثال، تم اقرتاح إمكانية مراقبــة مصادر الزيادة يف االتصاالت العدائية أو 
الســلبية.  وميكن لتحليل املشــاعر أن يســمح بالتحليل التلقايئ لآلراء التي يقدمها األشخاص حول 
مقرتحات السياســات أو التنظيم الحكومي املعلقة.  وعالوًة عىل ذلك، فقد تكون مراقبة االتصاالت 

الكتشاف ارتفاع املشاعر السلبية مفيدة لوكاالت مثل وزارة األمن الداخيل.

مجاالت أخرى مثرية لالهتامم: ميكن استخدام مشاعر العمالء لتصميم مواقع التجارة اإللكرتونية 
بشــكل أفضل )اقرتاحات املنتج، اإلعالن عن البيع / البيع املتقاطع(، ووضع اإلعالنات يف مكان أفضل 
)مثــل:  وضع إعالنات ديناميكية للمنتجات والخدمات التي تنظر يف املشــاعر يف الصفحة التي يقوم 
املســتخدم بتصفحهــا(، وإدارة الرأي أو مراجعة محــركات البحث املوجــه )أي موقع ويب لتجميع 
اآلراء، كبديــل ملواقع مثل Epinions، وتلخيص مالحظات املســتخدمني(.  وميكن أن يســاعد تحليل 
املشاعر عىل تصفية الربيد اإللكرتوين من خالل تصنيف وترتيب الرسائل حسب أولوياتها )فمثاًل، ميكنه 
اكتشــاف رسائل الربيد اإللكرتوين السلبية وإرســالها إىل مجلد مناسب(، باإلضافة إىل تحليل االقتباس، 

حيث ميكنه تحديد ما إذا كان املؤلف يستشهد بجزء من العمل كدليل دامغ أو بحث مرفوض.

عملية تحليل المشاعر:

ال توجد عملية قياســية متاحة بســهولة إلجراء تحليل املشــاعر، وذلك بســبب تعقيد املشــكلة 

)املفاهيم األساســية، التعبريات يف النص الســياق الذي يتم فيه التعبري عــن النص، إلخ(.  ومع ذلك، 
وبناًء عىل العمل املنشور يف مجال تحليل الحساسية حتى اآلن )عىل كٍل من طرق البحث ومجموعة 
التطبيقات(، فإن العملية تبدو متعددة النقاط وبسيطة ومنطقية.  وكام هو موضح يف الشكل )9-5(، 
والذي هو عبارة عن منهجية مناسبة لتحليل املشاعر، فإن هذه الخطوات املنطقية تكرارية )أي ردود 
الفعل، التصحيحات، التكرارات هي جزء من عملية االكتشاف( وتجريبية يف الطبيعة، ومبجرد االنتهاء 
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من الجمع والرتكيب، فإنها تكون قادرة عىل إنتاج البصرية املرغوبة حول اآلراء يف مجموعة النص.

- الخطوة 1- الكشــف عن املشاعر:  بعد اسرتجاع الوثائق النصية وإعدادها، فإن املهمة الرئيسة 
األوىل يف تحليل الحساسية هي الكشف عن املوضوعية.  والهدف هنا هو التفريق بني الحقيقة 
O-S والرأي، والتي ميكن اعتبارها تصنيف نٍص موضوعي أو ذايت.  كام ميكن متييزها بحســاب

)املوضوعيــة Objectivity - تناقض املوضوعيــة Subjectivity Polarity، والتي ميكن متثيلها 
بقيمــة رقمية ترتاوح مــن 0 إىل 1(.  فإذا كانت قيمة املوضوعية قريبة من 1، فال يوجد رأي يل 
)أي أنهــا حقيقة(؛ ولذلك ترجع العملية وتســتخرج البيانات التالية للنــص لتحليلها.  عادًة ما 
يستند اكتشاف الرأي عىل دراسة الصفات يف النص.  فعىل سبيل املثال، ميكن تحديد تناقض ”ما 

يعد عماًل رائًعا“ بسهولة نسبية بالنظر إىل الصفة.

- الخطوة 2- تصنيف التناقض N-P:  املهمة الرئيســة الثانية هي تصنيف التناقض.  وبالنظر إىل 
نــص معني برأي مقنع، فإن الهــدف هو تصنيف الرأي عىل أنه ينــدرج تحت إحدى عاطفتني 
متعارضتني، أو تحديد موقعه عىل الدوام بني هاتني املتناقضتني )Pang & Lee, 2008(.  فعند 
النظر إليه عــىل أنه عنرص ثنايئ، فإن تصنيف األقطاب هو مهمة التصنيف الثنايئ لوضع عالمة 
عىل وثيقة الرأي كإعراب إما عن رأي إيجايب شامل أو سلبي شامل )مثل:  اإلعجاب أو اإلبهام(.  
وباإلضافة إىل تحديد تناقض N-P، فإنه يجب أيًضا أن يكون املرء مهتاًم بتحديد قوة املشــاعر 
)عــىل عكس اإليجايب فقط، قد يتــم التعبري عنه عىل أنه أقل من املعتــاد mildly، أو معتدل 
moderately أو قــوي، أو إيجايب للغاية(.  وقد تم إجــراء معظم هذا البحث حول مراجعات 
املنتجات أو األفالم حيث تكون تعريفات ”اإليجابية“ و“الســلبية“ واضحة متاًما.  وهناك بعض 
املهام األخرى، مثل تصنيف األخبار عىل أنها ”جيدة“ أو ”سيئة“.  فعىل سبيل املثال، قد تحتوي 
إحدى املقاالت عىل أخبار ســلبية بدون اســتخدام أي كلامت أو عبارات ذاتية بشــكل رصيح.  
عــالوًة عىل ذلك، تظهر هذه الفئات عادًة مختلطة عندما تعرب الوثيقة عن املشــاعر اإليجابية 
والســلبية.  وعندئٍذ، فإن هذه املهمة ميكنها تحديد املشــاعر الرئيســة )أو املسيطرة( للوثيقة.  
ومع ذلك، فإنه بالنســبة للنصوص املطولة، قد يلزم القيام مبهام التصنيف عىل عدة مستويات:  
املصطلح، العبارة، الجملة، ورمبا مســتوى الوثيقة.  وبالنســبة لهؤالء، فإنه من الشائع استخدام 
مخرجات مســتوى واحد كمدخالت للطبقة األعىل التالية.  ويف القسم التايل سوف نتناول رشح 

العديد من الطرق املستخدمة لتحديد التناقض وكذلك أوجه القوة يف التناقض.

- الخطوة 3- تحديد الهدف: الهدف من هذه الخطوة هو تحديد هدف املشاعر املُعربَّ عنها بدقة 
)عىل ســبيل املثال: شــخص، منتَج، حدث(.  وتعتمد صعوبة هذه املهمة بشكل كبري عىل مجال 
التحليل.  وعىل الرغم من أنه من الســهل عادًة تحديــد الهدف بدقة ملراجعات املنتج أو الفيلم 
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نظرًا ألن املراجعة مرتبطة مبارشة بالهدف، فقد يكون األمر صعبًا جًدا يف النطاقات األخرى.  فعىل 
سبيل املثال، ال يحتوي النص طويل األمد، مثل صفحات الويب واملقاالت اإلخبارية واملدّونات دامئًا 
عىل موضوع محدد مسبًقا تم تعيينه، وكثريًا ما يذكر العديد من املوضوعات، والتي ميكن استنتاج 
أي منها عىل أنه الهدف.  ويف بعض األحيان يكون هناك أكرث من هدف واحد يف جملة املشــاعر، 
وهذا هو الحال يف النصوص املقارنة؛ حيث تقوم جملة نسبية ذاتية بطلب األشياء حسب ترتيب 
التفضيل - مثل:  ”هذا الحاسب املحمول أفضل من الحاسب املكتبي الخاص يب“.  وميكن تحديد 
هذه الجمل باســتخدام الصفات والحاالت املقارنة )أكرث، أقــل، أفضل، أطول(، والصفات الفائقة 
ل(.  ومبجرد  )معظم، واألقل واألفضل(، وغريها من الكلامت )مثل:  نفس اليشء، اختلف، فاز، فَضَّ

اسرتداد الجمل، ميكن وضع األشياء برتتيب أكرث متثياًل ملزاياها، كام هو موضح يف النص.

- الخطوة 4- الجمع والتجميع: مبجرد تحديد ومعالجة مشــاعر جميع نقاط البيانات النصية يف 
الوثيقــة، يتم تجميعها وتحويلها يف هذه الخطوة إىل قياس واحد لكل الوثيقة.  وقد يكون هذا 
التجميع بسيطًا مثل تلخيص نقاط الضعف ونقاط القوة لكل النصوص، أو معقًدا مثل استخدام 

تقنيات التجميع الداليل من معالجة اللغات الطبيعية NLP للوصول إىل املشاعر النهائية.



الفصل الخامس

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري4٧6

طرق تحديد التناقض:

كام ذكرنا يف القســم الســابق، ميكن تحديد التناقض عىل مستوى الكلمة أو العبارة أو الجملة 

أو الوثيقة.  ويُعد املســتوى األكرث دقة لتحديد التناقض هو عىل مســتوى الكلمة.  ومبجرد أن يتم 

تحديد التناقض عىل مســتوى الكلمة، فإنه ميكن ضمها إىل املســتوى األعىل التايل، ثم إىل املستوى 

التايل حتى يتم الوصول إىل مستوى التجميع املطلوب من تحليل املشاعر.  ويبدو أن هناك تقنيتني 

سائدتني تُستخدمان لتحديد التناقض عىل مستوى الكلمة / املصطلح، ولكل منهام مميزاته وعيوبه:

1- اســتخدام املعجــم كمكتبة مرجعية )ويتم تطويــره إما يدويًّا أو تلقائيًّا، بواســطة فرد ملهمة 

محددة أو قد يتم تطويره بواسطة مؤسسة لالستخدام العام(.

2- اســتخدام مجموعة من وثائق التدريب كمصــدر للمعرفة حول تناقض املصطلحات يف نطاق 

معني )أي استحداث مناذج تنبؤية من الوثائق النصية املعرتف بها(.

استخدام المعجم:

املعجم هو يف األســاس كتالوج لكلامت لغة معينــة ومرادفاتها ومعانيها.  وهناك العديد من 

املعاجم ذات األغراض العامة التي تم إنشاؤها للغة اإلنجليزية، باإلضافة إىل وجود معاجم للعديد 

من اللغات األخرى.  وتســتخدم معاجم األغراض العامة يف الغالب إلنشــاء مجموعة متنوعة من 

املعاجم ذات األغراض الخاصة الســتخدامها يف مشــاريع تحليل املشــاعر.  ولعــل املعجم األكرث 

انتشــاًرا لألغــراض العامة هو WordNet، والذي تم إنشــاؤه يف جامعــة Princeton، والذي تم 

توســعته واســتخدامه من ِقبل العديد من الباحثني واملامرسني ألغراض تحليل املشاعر.  وكام هو 

موضح يف موقع WordNet عىل الويب )wordnet. princeton. edu(، فهو قاعدة معجمية كبرية 

للغة اإلنجليزية، مبا يف ذلك األســامء واألفعال والصفات والظروف، والتي تم ضمها يف مجموعات 

من املرادفــات املقربة )ويطلق عليها synsets(، والتي يعرب كل منها عن مفهوم متميز.  وترتابط 

synsets عن طريق وسائل مفاهيمية داللية وعالقات معجمية.

 )2006( Sebastiani و Esuli بواسطة WordNet وقد تم إنشــاء ملحق مثري لالهتامم ملعجم

حيــث قاما بإضافــة تناقض )إيجايب - ســلبي؛ P-N( وموضوعيــة )ذايت - موضوعي؛ S-O( لكل 

مصطلح يف املعجم.  ولتسمية كل مصطلح، يقومان بتصنيف املجموعة من املرتادفات التي ينتمي 

إليها هذا املصطلح باســتخدام مجموعة ثالثية التصنيف )وهــي مقياس يربط كل موضوع متاًما 

واحًدا من ثالثة عناوين(، وكل واحد منهم قادر عىل تقرير ما إذا كانت synset إيجابية أم سلبية 
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أم موضوعيــة.  وترتاوح الدرجات الناتجة مــن 0٫0 إىل 1٫0، مام يعطي تقيياًم متدرًجا لخصائص 

املصطلحات املتعلقة بالرأي.  وميكن تلخيصها بصورة مرئية كام يف الشكل )5-10(.  ومتثل أضالع 

املثلث التصنيفات الثالثة )اإليجابية والسلبية واملوضوعية(.  وميكن أن يتم تحديد موقع املصطلح 

يف هذه املساحة كنقطة، متثل املدى الذي ينتمي إليه كل واحد من هذه التصنيفات.

ويتم استخدام منهجية توسيع مامثلة إلنشاء SentiWordNet، وهو معـجـم متاح للجمهور 

تــم تطويره خصيًصا ألغراض التنقيب يف الرأي )تحليل املشــاعر(.  ويُعنّي SentiWordNet لكل 

مجموعة من الدرجات الثالث من معنويات WordNet:  اإليجابية والسلبية واملوضوعية.  وميكن 

.sentiwordnet . isti . cnr .it يف SentiWordNet االطالع عىل املزيد حول

وهنــاك ملحق آخر لـ WordNet هو WordNet-A�ect، وقد تم تطويره بواســطة كل من 

Strapparava وValitutti )2004(، حيث قاما بتصنيف معادالت WordNet باستخدام تسميات 

فعالة متثل فئات عاطفية مختلفة مثل العاطفة والحالة اإلدراكية واملوقف والشعور.  كام استخدما 

WordNet أيًضا بشــكل مبارش يف تحليل املشــاعر.  فمثاًل، قام كل من Kim وHovy )2004(، و

Liu وHu وCheng )2005( بتطويــر معاجم للمصطلحات اإليجابية والســلبية من خالل البدء 

بقامئة صغرية من مصطلحات ”البذور“ للمرتادفات املتعارف عليها )مثل: nice, like, love( وبعد 

ذلك استخدما خاصيتَي تضاد وترادف املصطلحات لتجميعها يف أي فئة من فئات التناقض. 

S-Oو P-N شكل ٥-10: متثيل بياين لعالقَتي تناقض كل من

استخدام مجموعة من وثائق التدريب:

من املمكن إجراء تصنيف للمشــاعر باســتخدام التحليل اإلحصايئ وأدوات التعليم اآليل التي 

تتمتــع مبيزة كمية املوارد الضخمة من الوثائق املتاحة )يدويًّا عن طريق الحوايش أو باســتخدام 
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نظــام نجمة / نقطة(.  وقد تم اســتخدام مواقع الويب مثــل Amazon، و C-NET، وeBay، و

RottenTomatoes، وInternet Movie Database عىل نطاق واسع كمصادر للبيانات املرشوحة، 

من أجل استعراض املنتجات.  ويوفر نظام النجمة )أو الطامطم سابًقا( عالمة واضحة عن التناقض 

الكامل يف االستعراض ككل، وغالبًا ما يتم استخدامه كمعيار ذهبي لتقييم الخوارزمية.

وتتوفر مجموعة متنوعة من البيانات النصية املصنفة يدويًّا من خالل جهود التقييم مثل مؤمتر 

RETRIETER، وNII Test Collection ألنظمــة IR، وعــرب منتدى تقييم اللغات.  وتنتج هذه 

املجموعة من البيانات جهوًدا غالبًا ما تكون مبثابة معيار يف مجتمع التنقيب يف النص، مبا يف ذلك 

لباحثي تحليل املشاعر.  كام أنتج الباحثون الفرديون ومجموعات البحث العديد من مجموعات 

البيانات املثــرية.  وتعرض الفكرة التطبيقية )5-2( قامئة ببعضها.  ومبجرد الحصول عىل مجموعة 

بيانات نصية مصنفة بالفعل، فإنه ميكن استخدام مجموعة متنوعة من النمذجة التنبؤية وغريها 

من خوارزميات تعلم اآللة لتدريب مصنفي املعنويات.  وتتضمن بعض الخوارزميات األكرث شيوًعا 

املستخدمة لهذه املهمة الشــبكات العصبية االصطناعية، وآلة املتجهات الداعمة، والجار األقرب، 

والخاليا البسيطة، وأشجار القرار، وتعظيم التقديرات عىل أساس املجموعة.

رؤية فنية ٥-2

مجموعات بيانات نصية كبرية للتنقيب التنبؤي يف النص وتحليل املشاعر

Leeو Pangو ،�omas نرشها كل من  :Floor-Debate نصوص الكونغرس حول

)2006(؛ وتحتوي عىل خطابات سياسية تم تصنيفها لتوضيح ما إذا كان املتحدث يدعم 

أو يعارض الترشيع الذي متت مناقشته.

Economining:  نرشتها مدرســة Stern يف جامعة نيويورك، وتتكون من تعقيبات 

.Amazon.com التجار يف

مجموعــات بيانات عــرض األفالم من Cornell:  وقد قدمهــا كل Pang و)Lee 2008(؛ 

وتحتوي عىل 1000 تصنيف إيجايب و1000 تصنيف تلقايئ سلبي مشتقة من عناوين مستوى 

الوثيقة و5331 جملة / قُصاصة إيجابية و5331 جملة / قصاصة سلبية.

ســتانفورد - مجموعة كبرية لعرض األفالم:  وهي مجموعة من 25000 فيلم شديدة 

التناقض تتم مراجعتها للتدريب و25000 لالختبار.  ويوجد بيانات إضافية لالســتخدام 

بــدون عنــوان.  كام يتم توفري تنســيقات للنصوص الخام وحقائــب الكلامت املعالجة 

.)http://ai.stanford.edu/~amaas/data/sentiment :مسبًقا.  )انظر
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مجموعة MPQA:  تحتوي املجموعة ونظام استطالع الرأي عىل 535 مقااًل إخباريًّا 

مرشوحة يدويًّا من مجموعة متنوعة من مصادر األخبار التي تحتوي عىل عناوين لألراء 

والترصيحات الخاصة )املعتقدات، العواطف، املضاربات، إلخ(.

عروض مطاعم متعددة الجوانب:  وقام بعرضها كل من Snyder و Barzilay )2007(؛ 

وتحتوي عىل 4488 مراجعة مع تقييم رصيح من 1 إىل 5 لخمسة جوانب مختلفة:  الطعام 

والجو والخدمة والقيمة باإلضافة إىل الخربة العامة.

تحديد االتجاه الداللي للجمل والعبارات:

مبجــرد تحديــد االتجاه الداليل للكلامت الفردية، فمن املستحســن يف كثري من األحيان متديد 

ذلــك إىل العبارة أو الجملة التي تظهر بها الكلمة.  وأبســط طريقــة لتحقيق هذا التجميع هي 

استخدام نوع من املتوسط الستقطاب الكلامت يف العبارات أو الجمل.  وعىل الرغم من أنه نادًرا 

ما يتم تطبيقه، إال أن هذا التجميع ميكن أن يكون معقًدا مثل استخدام واحد أو أكرث من تقنيات 

تعلم اآللة إلنشاء عالقة تنبؤية بني الكلامت )وقيم تناقضها( والعبارات أو الجمل.

تحديد االتجاه الداللي للوثائق:

عىل الرغم من أن الغالبية العظمى من العمل يف هذا املجال تتم يف تحديد التوجه الداليل للكلامت 

والعبارات / الجمل، فإن بعض املهام مثل التلخيص واســرتجاع املعلومات قد تتطلب وضع العالمات 

الداللية للوثيقة بأكملها )Ramage وآخرون، 2009(.  ويتم أيًضا تحقيق التجميع إىل مستوى الوثيقة 

بواسطة نوع من املتوسط، عىل غرار الحالة يف تجميع تناقض املشاعر من مستوى الكلمة إىل مستوى 

شــبه الجملة أو الجملة.  وقد ال يكون اتجاه املشــاعر للوثيقة منطقيًّــا للوثائق الكبرية جًدا؛ ولذلك، 

فغالبًا ما يتم استخدامه عىل الوثائق الصغرية إىل متوسطة الحجم املنشورة عىل اإلنرتنت.

أسئلة مراجعة على القسم ٥-6:

1- ما هو تحليل املشاعر؟  وكيف يرتبط بالتنقيب يف النص؟

2- ما هي مجاالت التطبيق األكرث انتشاًرا لتحليل املشاعر؟  وملاذا؟

3- ما هي الفوائد املتوقعة واملستفادة من تحليل املشاعر يف السياسة؟

4- ما هي الخطوات الرئيسة يف تنفيذ مشاريع تحليل املشاعر؟

5- ما هام الطريقتان الشائعتان لتحديد التناقض؟  ارشح.
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٥-٧ نظرة عاّمة على التنقيب في الويب:

لقد غريت شــبكة اإلنرتنت خطوات إجراءات األعامل إىل األبــد.  ونظرًا لكون العامل اآلن متصاًل 

ببعضه البعض ومرتابطًا بشكل كبري وأيًضا التساع مجال املنافسة، تواجه الرشكات اليوم بشكل متزايد 

فرًصــا أكرب )وهي القدرة عىل الوصول إىل عمالء وأســواق مل يكــن يُعتقد من قبل إمكانية الوصول 

إليها( وتحديات أكرب )أي السوق التنافيس املعومل واملتغري باستمرار(.  فاألفراد الذين يتمتعون برؤية 

وقدرات للتعامل مع مثل هذه البيئة املتقلبة يســتفيدون منها بشــكل كبري، يف حني يواجه غريهم 

ممن يكرهون التغيري صعوبة يف البقاء يف الســوق.  ومل يعد الدخول عىل شبكة اإلنرتنت اآلن خياًرا 

كامليًّا، فقد أصبح أحد متطلبات العمل اآلن.  فالعمالء ينتظرون اســتالم املنتجات / الخدمات من 

الــرشكات عرب اإلنرتنت.  وال يتوقف األمر عىل الرشاء فحســب، فهم أيًضا يشــاركون مع أصدقائهم 

تجاربهم ومعامالتهم التي تتم مع الرشكات.

لقد أدى النمو املتســارع يف اإلنرتنت وتقنياته التمكينية إىل تســهيل عمليات إنشــاء وجمع 

البيانــات وتبادل البيانات / املعلومات / اآلراء.  كــام أن التأخريات يف الخدمة وعمليات التصنيع 

والشــحن والتســليم واســتعالمات العمالء مل تعد اليوم حوادث خاصة ويتم استقبالها والتعامل 

معهــا باعتبارها أموًرا رضورية.  فالرشكات الناجحة هي التي تتبنَّى تقنيات اإلنرتنت الحديثة فور 

ظهروهــا وتطوعها من أجل تحســني عملياتها التجارية بحيث ميكنها التواصل بشــكل أفضل مع 

عمالئها وفهم احتياجاتهم ورغباتهم وخدمتهم بشكل كامل ورسيع.  فلم يكن إطالقًا الرتكيز عىل 

العمالء والحفاظ عىل مســتوى رضاهم مفهوًما مهامًّ للرشكات كام هو يف عرص اإلنرتنت ووســائل 

التواصل االجتامعي التي نعيشها اليوم.

تعترب شبكة اإلنرتنت مبثابة مستودع ضخم للبيانات واملعلومات حول كل يشء ميكن أن يتصوره 

أي أحد.  عىل سبيل املثال ال الحرص، األعامل التجارية، األبحاث والنظريات العلمية، مقاالت يف شتى 

املجاالت، وبكميات وفرية.  وبذلك فرمبا تكون شــبكة الويب هي أكرب مستودع للبيانات والنصوص 

يف العــامل، ويتزايد حجم املعلومات عىل الويــب برسعة، مام ميكِّن أي باحث من العثور عىل الكثري 

مــن املعلومات املثرية الهتاممه والوصول إىل صفحتها الرئيســية والصفحــات األخرى املرتبطة بها، 

وكذلك إىل األشــخاص الذين لديهم روابط إىل تلك الصفحة.  وباإلضافة إىل ذلك، يقوم كل زائر ألي 

موقــع ويب وكل بحث عــىل أي محرك بحث وكل نقرة عىل أي رابــط وكل معاملة عىل أي موقع 

للتجارة اإللكرتونية بإنشاء بيانات إضافية.  وعىل الرغم من أن البيانات النصية غري املهيكلة يف شكل 

صفحــات الويــب واملكتوبة بلغة HTML أو XML هي املحتــوى املهيمن عىل الويب، فإن البنية 

التحتية للويب تتضمن معلومات ارتباط تشــعبي hyperlink information )روابط إىل صفحات 
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ويب أخرى( ومعلومات االســتخدام )سجالت تفاعالت الزوار مع مواقع الويب(، وكلها توفر بيانات 
غنية الكتشــاف املعرفة.  كام ميكن أن يســاعدنا تحليل هذه املعلومات يف تحسني استخدام مواقع 

الويب وكذلك مساعدتنا يف تعزيز العالقات والقيمة لزوار مواقعنا الخاصة.

نخلص مام ســبق إىل أن شــبكة اإلنرتنت تتمتع بحجم هائل ومعقــد، مام يجعل التنقيب يف 
الويب ليس مهمًة سهلًة بأي وسيلة من الوسائل.  كام تشكل الويب أيًضا تحديات كبرية الكتشاف 

:)Han & Kamber, 2006( فعال وكفء للمعرفة

- شبكة الويب كبرية جًدا للتنقيب الفّعال عن البيانات:  إن شبكة اإلنرتنت كبرية جًدا ومتنامية برسعة 
بحيث يصعب حتى قياس حجمها.  ولذا؛ فليس من املمكن إنشاء مستودع بيانات لتكرار وتخزين 

ودمج جميع البيانات عىل الويب، مام يجعل جمع البيانات وتكاملها أمرًا غاية يف الصعوبة.

- الويب معقٌد للغاية:  يعترب تعقيد صفحة الويب أكرب بكثري منه لصفحة يف مجموعة وثائق نصية 
تقليديــة.  وتفتقر صفحات الويب إىل بنيــة موحدة؛ فهي تحتوي عىل أمناط للتأليف ومحتوى 

أكرب بكثري من أي مجموعة من الكتب أو املقاالت أو غريها من الوثائق النصية التقليدية.

- الويــب حيــويٌّ جًدا:  يعترب الويب مصدًرا للمعلومات مفعاًم بالحيوية ألبعد الحدود.  وال ينمو 
الويب برسعة، بل يتم تحديث محتواه باستمرار؛ إذ يتم تحديث املدونات والقصص اإلخبارية 
ونتائج أســواق األســهم وتقارير الطقس والنتائج الرياضية واألسعار وإعالنات الرشكات وأنواع 

أخرى من املعلومات بشكل منتظم عىل الويب.

- شــبكة الويب ليســت خاصة مبجاٍل ما:  تخدم الويب مجموعة كبرية من املجتمعات كام تقوم 
بربــط املليارات من محطات العمل.  يتمتع مســتخدمو الويب بخلفيات واهتاممات وأغراض 
اســتخدام مختلفة متاًما.  كام قد ال يكون لدى معظم املســتخدمني معرفة جيدة بهيكل شبكة 

املعلومات أو قد ال يكونون عىل دراية بالتكلفة الباهظة لعملية بحث معينة يقومون بها.

- الويب يحتوي عىل كل يشء:  يعترب جزء صغري فقط من املعلومات املوجودة عىل الويب ذا صلة 
أو مفيد لشخٍص ما )أو ملهمة ما(.  يُقال إن 99٪ من املعلومات عىل الويب ال فائدة منها لـ ٪99 
من مستخدمي اإلنرتنت.  وعىل الرغم من أن هذا قد ال يبدو واضًحا، إال أن شخًصا ما قد يهتم 
بجزء صغري فقط من الويب، بينام تحتوي بقية الويب عىل معلومات يراها غري مهمة بالنســبة 
لــه وهي قد تؤدي إىل النتائج املرجوة؛ إذ يعتــرب العثور عىل جزء من الويب ذي صلة حقيقية 

بشخص ما واملهمة التي يقوم بتنفيذها مسألة شائكة فيام يخص البحث املتعلق بالويب.

دفعــت كل هــذه التحديات العديد مــن الجهود البحثيــة لتعزيز فعالية وكفاءة اكتشــاف 

واســتخدام أصول البيانات عىل شبكة اإلنرتنت، حيث يقوم عدد من محركات البحث عىل الويب 
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القامئة عىل الفهرســة بالبحث باســتمرار يف الويب وتقوم بفهرسة صفحات الويب تحت كلامت 

رئيسية معينة.  وباستخدام هذه املحركات قد يتمكن مستخدم متمرس من تحديد موقع الوثائق 

من خالل توفري مجموعة من الكلامت املفتاحية أو العبارات املقيدة بإحكام.  ومع ذلك، فإن أي 

محرك بحث بسيط يعتمد فقط عىل الكلامت املفتاحية قد يواجه بعض املشكالت، منها:

1- ميكــن ألي موضوع معروض للبحث أن يحتوي بســهولة عىل مئــات أو آالف الوثائق.  وميكن 

أن يــؤدي ذلك إىل عدد كبري من املدخالت ذات صلة هامشــية باملوضوع والتي يتم إرجاعها 

بواسطة محرك البحث.

2- قد ال تحتوي العديد من الوثائق ذات الصلة الكبرية باملوضوع محل البحث عىل كلامت رئيسة 

دقيقة لتحددها.

كام سنقوم بتغطية أكرث تفصياًل الحًقا يف هذا الفصل، مقارنًة بالبحث عىل الويب القائم عىل 

الكلــامت املفتاحية.   يُعد التنقيب يف الويب أحد األســاليب البــارزة )واألكرث تحديًا( التي ميكن 

اســتخدامها لتعزيز قوة محركات البحث عىل الويب بشــكل كبــري؛ ألن التنقيب يف الويب ميكنه 

تحديــد صفحات الويب، وتصنيف وثائق الويب، وحــل العديد من الغموض والخواطر التي يتم 

جمعها يف محركات البحث القامئة عىل الكلامت املفتاحية.

يعــرف التنقيــب يف الويب )أو التنقيــب يف بيانات الويــب( بأنه عملية اكتشــاف العالقات 

الجوهريــة )أي املعلومات املثرية لالهتامم واملفيدة( من بيانات الويب، والتي يتم التعبري عنها يف 

شــكل معلومات نصية أو ارتباطية أو معلومات االســتخدام.  وقد تم اســتخدام مصطلح التنقيب 

يف الويــب Web mining ألول مرة بواســطة )Etzioni )1996؛ وتركز اليوم العديد من املؤمترات 

واملجالت والكتب عىل التنقيب يف بيانات الويب.  إنه مجال متطور باستمرار من التقنية واملامرسات 

التجارية.  ويعترب التنقيب عىل الويب يف األســاس نفس عملية التنقيب يف البيانات التي تستخدم 

البيانات التي يتم توليدها عرب الويب.  ويكون الهدف من ذلك هو تحويل مستودعات واسعة من 

املعامالت التجارية وتفاعالت العمالء وبيانات استخدام موقع الويب إىل معلومات قابلة للتطبيق 

)أي املعرفة( وذلك لتشــجيع اتخاذ قرارات أفضل يف جميع أنحاء املؤسسة.  وبسبب زيادة انتشار 

مصطلح التحليالت، رشع الكثريون يف الوقت الحارض يف الرجوع إىل التنقيب عىل شــبكة اإلنرتنت 

وتحليالت الويب.  ومع ذلك، ال يعترب هذان املصطلحان شيئًا واحًدا.  ويف حني تعد تحليالت الويب 

يف املقام األول هي بيانات استخدام موقع الويب، فإن التنقيب عىل الويب يشمل جميع البيانات 

التي يتم توليدها عرب اإلنرتنت مبا يف ذلك بيانات املعامالت االجتامعية وبيانات االستخدام.  وحيث 
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تســتهدف تحليالت الويب وصف ما حدث عىل موقع الويب )باستخدام منهجية تحليلية وصفية 

مبنية عىل مقاييس ومحددة مســبًقا(، يهدف التنقيب يف الويب إىل اكتشــاف أمناط وعالقات غري 

معروفة من قبل )باســتخدام منهجية تحليلية جديدة للتنبــؤ أو منهجية توجيهية(.  ومن منظور 

أكرث اتســاًعا، ميكن اعتبار تحليالت الويب جزًءا من التنقيب يف الويب.  ويعرض الشــكل )11-5( 

تصنيًفا بســيطًا للتتنقيب عىل الويب، حيث يتم تقســيمه إىل ثالثة مجاالت رئيسة هي:  التنقيب 

يف محتــوى الويب والتنقيب يف بنية الويب والتنقيب باســتخدام الويب.  ويف هذا الشــكل أيًضا، 

يتم تحديد مصادر البيانات املستخدمة يف هذه املناطق الرئيسة الثالثة.  وعىل الرغم من أن هذه 

املجاالت الثالثة تظهر بشــكل منفصل، كام ســرنى يف القسم التايل من هذا الفصل، إال أنها غالبًا ما 

تُستخدم بشكل جامعي وتكاميل ملعالجة مشكالت وفرص األنشطة التجارية.

شكل ٥-11: تصنيف مبسط للتنقيب يف الويب

وكام يوضح الشــكل )5-11(، يعتمد التنقيب عىل الويب بشــكل كبري عــىل التنقيب يف البيانات 

واســتخراج النصوص وأدواتها وتقنياتها التمكينيــة، والتي قمنا بتغطيتها بالتفصيل يف وقت مبكر من 

هذا الفصل ويف الفصل الســابق )الفصل 4(.  ويشــري هذا الشــكل أيًضا إىل أن هذه املناطق العامة 

الثالثــة متتــد إىل العديد من مناطــق التطبيق املعروفة جيًدا.  وقد تــم رشح بعض هذه املجاالت يف 

الفصول السابقة، وسيتم تغطية بعض الجوانب األخرى بالتفصيل يف هذا الفصل.
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التنقيب في محتوى الويب وهيكل الويب:

يشــري مصطلح التنقيب يف محتوى الويب إىل استخراج املعلومات املفيدة من صفحات الويب؛ 

حيث يتم اســتخراج الوثائق بتنســيق ميكن قراءته آليًّا حتى تتمكن التقنيات اآللية من استخالص 

Web crawlers بعض املعلومات من صفحات الويب هذه.  كام يتم استخدام برامج زواحف الويب

)ويُطلق عليها أيًضا العناكب Spiders( لقراءة محتوى موقع الويب تلقائيًّا.  وقد تتضمن املعلومات 

التــي تم تجميعها خصائص وثائقية مشــابهة ملا يتم اســتخدامه يف التنقيــب يف النص، ولكنها قد 

تتضمن أيًضا مفاهيم إضافية، مثل التسلســل الهرمي للوثائق.  وميكن استخدام عملية الجمع اآليل 

)أو شــبه اآليل( ملحتوى الويــب والتنقيب فيه للحصول عىل معلومات ذكاءية تنافســية )مبا يعني 

جمع املعلومات املتعلقة باملنافســني ومنتجاتهــم وخدماتهم التي يقدمونها وعمالئهم(.  كام ميكن 

اســتخدامه أيًضــا لجمع املعلومات / األخبــار / اآلراء وتلخيصها وتحليل املشــاعر والجمع التلقايئ 

للبيانــات وتنظيمها من أجــل النمذجة التنبؤية.  وكمثال توضيحي الســتخدام التنقيب يف محتوى 

الويب كأداة لجمع البيانات بطريقة آلية، دعنا نأخذ يف االعتبار ما ييل:  منذ أكرث من 10 ســنوات، 

قام كل من دكتور Sharda وDelen بتطوير مناذج للتنبؤ بالنجاح املايل ألفالم هوليوود قبل إصدارها 

املرسحي؛  حيث تأيت البيانات التي يستخدمونها لتدريب النامذج من عدة مواقع عىل الويب، لكل 

منها بنية صفحة هرمية مختلفة.  والجدير بالذكر أن عملية جمع مجموعة كبرية من املتغريات عىل 

آالف األفالم )من عدة ســنوات ســابقة( من مواقع الويب عملية تتطلب الكثري من الوقت وكذلك 

عرضة للخطأ.  ولذلك؛ فهي تستخدم التنقيب يف محتوى الويب والعناكب Spiders باعتبارها تقنية 

متكينية لجمع واختبار صحة وصالحية وتخزين هذه القيم يف قاعدة بيانات عالئقية.  )وفيام يخص 

اختبــار الصحة والصالحية، فإذا كان عنرص البيانات املحــدد متاًحا عىل أكرث من موقع ويب واحد، 

عندئٍذ يتم التحقق من صحة القيم ضد بعضها البعض ويتم التقاط وتســجيل االنحرافات(، وبذلك 

فهي تضمن جودة البيانات مع توفري وقت العملية الثمني )أيام أو أسابيع(.

وباإلضافــة إىل احتوائها عىل النصــوص، تحتوي صفحات الويب أيًضا عىل روابط تشــعبية 

تشــري صفحة واحدة إىل أخــرى hyperlinks؛ إذ تحتوي الروابط التشــعبية عىل قدر كبري من 

التعليقات التوضيحية البرشية املخفاة التي ميكن أن تساعد يف االستنتاج التلقايئ ملفهوم املركزية 

أو السلطة.  وعندما تشتمل صفحة ويب عىل رابط يشري إىل صفحة ويب أخرى، فيمكن اعتبار 

ذلــك مبثابة موافقة املطوِّر عىل الصفحة األخرى.  وقد يشــري التأييــد الجامعي لصفحة معينة 

عىل الويب من ِقبل مطوِّرين مختلفني إىل أهمية تلك الصفحة، وقد يؤدي ذلك بشــكٍل طبيعي 

إىل اكتشــاف عدة صفحــات ويب موثوقــة )Miller, 2005(.  لذلك؛ فإن وجــود كمية هائلة 
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مــن املعلومات املرتابطة عــرب اإلنرتنت يوفر مجموعة غنية مــن املعلومات حول مدى مالءمة 

محتويات الويب وجودتها وهيكلها، وتعترب بالتايل مصدًرا غنيًّا للتنقيب يف الويب.

كام ميكن اســتخدام التنقيب يف محتوى الويــب لتعزيز النتائج التي تنتجها محركات البحث.  

ويف الواقع، قد يكون البحث هو التطبيق األكرث انتشــاًرا للتنقيب يف محتوى الويب وتعديل بنية 

الويــب.  وعادًة مــا يقودنا البحث عىل الويــب الذي يتم بغرض الحصول عــىل معلومات حول 

موضــوع معني )والذي يتم تقدميه كجملة أو مجموعة كلامت مفتاحية( إىل بضع صفحات ويب 

ذات صلــة باملوضوع محل البحــث، وتكون ذات جودة عالية وأيًضــا إىل عدد أكرب من صفحات 

الويب غري القابلة لالســتخدام.  ويؤدي استخدام الفهرس املتعلق باملوضوع محل البحث استناًدا 

إىل الكلامت املفتاحية والصفحات الرسمية )أو بعض مقاييسها( إىل تحسني نتائج البحث وترتيب 

الصفحــات ذات الصلــة.  وتنبع فكرة املســؤولية الفكرية )أو الصفحات املوثوقة( من اســرتجاع 

املعلومات ســابقة النرش باســتخدام اقتباســات من مقاالت املجالت لتقييم تأثري األوراق البحثية 

)Miller, 2005(.  وبالرغــم مــن أن هذا هو أصــل الفكرة، إال أن هنــاك اختالفات معنوية بني 

االقتباسات يف املقاالت البحثية والروابط التشعبية hyperlinks عىل صفحات الويب وهي:

1- ال ميثل كل رابط تشعبي مصادقة أو موافقة )فبعض هذه الروابط يتم إنشاؤه ألغراض التصفح 

وبعضهــا لإلعالنات املدفوعة(.  وعــىل الرغم من أن هذا صحيح، إذا كانت غالبية االرتباطات 

التشعبية من نوع املصادقة، فسيظل الرأي الجامعي سائًدا.

2- بالنسبة للحاالت التجارية والتنافسية، نادًرا ما ستشري إحدى اإلدارات عىل صفحتها عىل اإلنرتنت 

Microso� إىل الصفحــات املنافســة لها يف نفس املجال.  فعىل ســبيل املثال، قــد ال تفضل

تضمني روابط عىل صفحات الويب الخاصة بها تشــري إىل املواقع الخاصة برشكة Apple؛ ألن 

هذا قد يعترب مبثابة تصديق عىل سلطة منافسها.

Yahoo 3- نادًرا ما تكون الصفحات املوثوقة وصفية بشــكل خاص.  فمثاًل، قد ال تحتوي صفحة

الرئيسية عىل وصف ذايت رصيح بأنه يف الواقع محرك بحث.

وقــد أفرز هيكل الروابط التشــعبية عىل الويب تصنيًفا آخر مهاًم لصفحات الويب يســمى 

املحور hub، وهو واحد أو أكرث من صفحات الويب التي توفر مجموعة من الروابط املشــرية إىل 

صفحــات موثوقة أخرى.  وقد ال تكون املحاور بارزة، وأيًضا قد يشــار إليهــا بروابط قليلة جًدا، 

ومع ذلك فإنها توفر روابط تشــري إىل مجموعة مــن املواقع البارزة حول املوضوع محل االهتامم 

أو الدراســة.  وقد يكون املحور عبارة عن قامئة بالروابط املوىص بها عىل الصفحات الشخصية، أو 
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قامئــة باملواقع املرجعية املقرتحة عىل صفحة الويب الخاصة بدورة تدريبية ما، أو قامئة موارد تم 
تجميعها بشــكل احرتايف حول موضوع محدد.  كام تلعب املحاور دوًرا ضمنيًّا يف الحد من اتساع 
نطاق الســلطات.  وجوهريًّا، توجد عالقة تكافلية وثيقة بني املحاور الجيدة والصفحات املوثوقة؛ 
فاملحاور الجيدة تكون جيدة ألنها تشري إىل العديد من السلطات الجيدة، والسلطة الجيدة تكون 
جيدة بســبب اإلشــارة إليها من ِقبل العديد مــن املحاور الجيدة.  وهــذه العالقات بني املحاور 

والسلطات تجعل من املمكن تلقائيًّا تلقِّي محتوى عايل الجودة من الويب.

إن أكرث الخوارزميات املعروفة واملشــار إليها بشــكل عام واملســتخدمة يف حســاب املحاور 
والســلطات هي البحث عن املوضوع الذي يُحدثه االرتباط التشعبي )HITS( والذي تم تطويره 
يف األصــل مــن قبل )Kleinberg, 1999(.  ومنذ ذلك الحني تم تحســينه أكرث من مرة بواســطة 
العديد من الباحثني.  إن HITS عبارة عن خوارزمية تحليل رابط تقوم بتصنيف صفحات الويب 
باستخدام معلومات الرابط التشعبي املوجودة بداخلها.  ويف سياق بحث الويب، تقوم خوارزمية 
HITS بجمع مجموعة وثائق أساســية الستعالم محدد مســبًقا،  ثم تقوم بشكل متكرر بحساب 
كل من املحور والسلطة لكل وثيقة.  ولتجميع مجموعة الوثائق األساسية، يتم استدعاء مجموعة 
الجذر التي تطابق االســتعالم من محرك بحث.  ولكل وثيقة تم اســرتجاعها، تتم إضافة مجموعة 
من الوثائق التي تشــري إىل الوثيقة األصلية ومجموعة أخرى من الوثائق التي يشــار اليها بواسطة 
الوثيقــة األصليــة إىل املجموعة عىل أنها منطقة الوثيقة األصلية.  وهكذا تســتمر عملية متكررة 
لتحديد هوية الوثيقة وتحليل الرابط حتى تتقارب قيم كل من املحور والسلطة، ثم يتم استخدام 

هذه القيم لفهرسة مجموعة الوثائق التي تم إنشاؤها الستعالم محدد وترتيبها حسب األولوية.

نة يف  يعتــرب التنقيب يف هيكل الويب عملية اســتخراج معلومات مفيدة مــن الروابط املضمَّ
وثائــق الويب، ويتم اســتخدامه لتحديد الصفحات املوثوقة واملحــاور، والتي تعترب حجر الزاوية 
يف الخوارزميــات املعارصة للصفحات األساســية، والتي تعترب محورية ملحركات البحث الشــهرية 
مثــل Google وYahoo.  ومثلام تشــري الروابط املوضوعة لصفحة ويب إىل شــعبية املوقع )أو 
موثوقيتــه(، قد تشــري الروابط املوجودة يف صفحــة الويب )أو موقع الويــب الكامل( إىل عمق 
التغطيــة ملوضوع محدد.  يعتــرب تحليل الروابط مهاًم للغاية يف فهم العالقات املتبادلة بني أعداد 

كبرية من صفحات الويب، مام يؤدي إىل فهم أفضل ملجتمع ويب معني.

أسئلة للمراجعة على قسم ٥-٧:

6- ما هي بعض التحديات الرئيسة التي يفرضها الويب عىل اكتشاف املعرفة؟

7- ما هو التنقيب يف الويب؟  وكيف يختلف عن التنقيب املنتظم يف البيانات أو التنقيب يف النصوص؟
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8- ما هي املجاالت الرئيسة الثالثة للتنقيب يف شبكة اإلنرتنت؟

9- ما هو التنقيب يف محتوى الويب؟  وكيف ميكن استخدامه مليزة تنافسية؟

10- ما هو التنقيب يف هيكل )بنية( الويب؟  وكيف يختلف عن التنقيب يف محتوى الويب؟

٥-٨ محركات البحث:

يف الوقت الحايل، ال يستطيع أحد إنكار أهمية محركات البحث عىل اإلنرتنت.  وتجدر اإلشارة 

إىل أنــه كلام زاد حجم وتعقيد شــبكة الويب العاملية، أصبح العثور عــىل ما تريد عملية معقدة 

وشــاقة.  ومن املعلوم أن محركات البحث تُستخدم ألسباب متنوعة.  فيمكن استخدامها للتعرُّف 

عــىل منتج أو خدمة مــا قبل اتخاذ القرار بالــرشاء )مبا يف ذلك اختيار البائــع أو مقدم الخدمة، 

واألســعار عىل املواقع / الباعة املتنوعة، والقضايا الشــائعة التي يناقشها الناس حول هذا املنتج، 

ومدى رضا املشــرتين السابقني، وما هي املنتجات أو الخدمات األخرى التي قد تكون أفضل، وما 

إىل ذلــك(، وللبحث عن األماكن التي يجب زيارتها، واألشــخاص الواجب االلتقاء بهم، واألشــياء 

الواجــب القيام بها.  مبعنى آخر، أصبحت محركات البحث محور معظم املعامالت املســتندة إىل 

اإلنرتنت وغريها من األنشــطة.  ويستند هذا االدعاء إىل النجاح املذهل والشعبية الجارفة لرشكة 

Google، وهي الرشكة األكرث انتشاًرا يف مجال محركات البحث.  وما هو غامض إىل حٍد ما بالنسبة 

للكثريين هو كيف يقوم محرك البحث بتنفيذ ما يقصده املســتخدم.  بعبارة أبسط، يعترب محرك 

البحــث برنامًجا يقوم بالبحث عــن الوثائق )مواقع اإلنرتنت أو امللفات(، اســتناًدا عىل الكلامت 

املفتاحيــة التي يقدمها املســتخدمون، والتي تتعلق مبوضوع بحثهم )ســواء كانت كلامت فردية 

أو مصطلحــات متعــددة الكلامت أو جملة كاملة(.  إن محركات البحث اليوم هي منرب اإلنرتنت، 

وبإمكانها االستجابة ملاليني من االستفسارات مبئات اللغات املختلفة كل يوم.

من الناحية التقنية، فإن ”محرك البحث“ هو املصطلح الشــائع ألنظمة اســرتداد املعلومات.  

وعىل الرغم من أن محركات البحث عىل الويب هي األكرث شــيوًعا، فغالبًا ما تُستخدم يف سياقات 

أخرى غري الويب، مثل محركات بحث سطح املكتب ومحركات بحث الوثائق.  وكام سرتى يف هذا 

القســم، فإن العديد من املفاهيم والتقنيات التــي قمنا بتغطيتها يف تحليالت النصوص والتنقيب 

يف النــص يف وقــت مبكر من هذا الفصــل تنطبق هنا أيًضا.  ويعترب الهــدف العام ملحرك البحث 

هو إرجاع وثيقة / صفحة واحدة أو أكرث والتي تتطابق بشــكل أفضل مع طلب بحث املستخدم، 

ويف حالــة وجود أكرث من وثيقة / صفحة واحدة، فغالبًا ما يتم عرضهم يف قامئة ُمرتَّبة وفًقا ملعيار 

محدد.  وغالبًا ما يتم استخدام مقياسني لتقييم محركات البحث، وهام:
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1- الفعالية )أو الجودة(:  وتعني العثور عىل الوثائق / الصفحات الصحيحة.

2- الكفاءة )أو الرسعة(:  وتعني إعادة االستجابة برسعة.

ويعمل هذان املقياســان يف اتجاهني متعاكســني، مبعنى أن تحســني أحدهام يأيت عىل حساب 

اآلخر، ويكون ذلك بالطبع وفًقا لتوقعات املستخدم.  وأفضل محركات البحث هي تلك التي تتفوق 

يف كل من املقياســني يف نفس الوقت.  ونظرًا ألن محركات البحث ال تبحث فقط، بل هي يف الواقع 

تجد الوثائق / الصفحات وتعرضها، فرمبا كان هناك اسم أكرث مالءمة لها وهو محركات اإليجاد.

تشريح محرك بحث:

اآلن دعونا نحلل محرك بحث وننظر يف داخله.  عىل أعىل مســتوى، يتألف نظام محرك البحث 

من دورتني رئيســتني:  دورة تطوير ودورة اســتجابة )ويعرض الشــكل )5-12( هيكل محرك بحث 

منوذجــي عىل اإلنرتنت(.  وميكننا تشــبيه دورة التطوير بعملية اإلنتاج )تصنيــع وتخزين الوثائق / 

الصفحــات( ودورة االســتجابة بعملية البيــع بالتجزئة )تزويد العمالء / املســتخدمني مبا يريدون(.  

وسيتم رشح هاتني الدورتني مبزيد من التفصيل يف القسم التايل من هذا الفصل.

شكل ٥-12: هيكل منوذجي ملحرك بحث اإلنرتنت

1- دورة التطوير:

يعتــرب املكونان الرئيســان لدورة التطوير هام زاحف الويــب Web crawler ومفهرس الوثيقة 

document indexer، ويعد الغرض من هذه الدورة هو إنشــاء قاعدة بيانات ضخمة من الوثائق 

/ الصفحات منظمة ومفهرســة بناًء عىل قيمة محتواها ومعلوماتها.  ومام يظهر بوضوح شــديد أن 

الســبب يف تطوير مثل هذا املستودع من الوثائق / الصفحات هو حجمه الكبري وتعقيده، فالبحث 
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يف الويب للعثور عىل صفحات استجابة لتلبية احتياجات املستخدمني ليس عمليًّا )أو ممكًنا يف إطار 

زمني معقول(؛ ولذلك تقوم محركات البحث ”بتخزين الويب“ يف قاعدة البيانات الخاصة بها، ومن 

ثم تســتخدم النســخة املخبأة للويب للبحث عن وإيجاد كل ما يطلبه املستخدم.  ومبجرد إنشائها، 

تسمح قاعدة البيانات هذه ملحركات البحث بالرد برسعة وبدقة عىل استعالمات املستخدمني.

- زاحف الويب Web crawler:  )ويســمى أيًضا العنكبوت أو عنكبوت الويب( وهو جزء من برنامج 

يقوم بالتصفح بشكل منهجي )أي يزحف عرب اإلنرتنت( بغرض العثور عىل صفحات الويب وجلبها.  

ويف كثري من األحيان تقوم برامج زحف الويب بنسخ كل الصفحات التي تتم زيارتها وذلك ملعالجتها 

URL الحًقا بواســطة وظائف أخــرى ملحرك البحث.  يبدأ زاحف الويب بإعــداد قامئة من عناوين

املــراد زيارتهــا، ويتم رسدها يف جدول، وغالبًا ما يطلق عليها البــذور.  وقد تأيت عناوين URL هذه 

مــن تقدميات مرشيف املواقع أو - يف أغلب األحيان - تأيت من الروابط التشــعبية الداخلية للوثائق / 

للصفحات التي تم الزحف إليها ســابًقا.  ومبجرد أن يــزور الزاحف عناوين URL هذه، فإنه يحدد 

جميع الروابط التشعبية املوجودة يف الصفحة ويضيفها إىل قامئة عناوين URL املراد زيارتها.  وتتم 

زيــارة عناوين URL املجدولة بشــكل متكــرر وفًقا ملجموعة من السياســات التي يحددها محرك 

البحــث املحــدد.  ونظرًا لوجود عدد كبري جــًدا من صفحات الويب، فيمكــن للزاحف تنزيل عدد 

محدود فقط منها يف وقت معني فقط؛ ولذلك فهي تحتاج إىل تحديد أولويات التنزيالت الخاصة بها.

- مفهــرس الوثيقــة document indexer:  عندمــا يتــم العثور عىل الوثائــق وجلبها من خالل 

الزاحف، يتم تخزينها يف منطقة مؤقتة ملفهرس الوثيقة وذلك الســتخراجها ومعالجتها.  ويكون 

مفهرس الوثيقة مســؤواًل عن معالجــة الوثائق )صفحات الويب أو ملفــات الوثائق( ووضعها 

يف قاعدة بيانات خاصة بها.  ولتحويل الوثائق / الصفحات إىل التنســيق املرغوب فيه والقابل 

للبحث عنه بسهولة، يقوم مفهرس الوثائق بتنفيذ املهام التالية:

- الخطوة 1- املعالجة املسبقة للوثائق:  نظرًا الحتاملية ظهور الوثائق املتحصل عليها عن طريق 

الزاحف يف تنسيقات مختلفة، ولسهولة معالجتها أكرث، فسيتم يف هذه الخطوة تحويلها كلها 

إىل أحــد أنــواع التمثيل القيايس.  فمثاًل يتــم فصل املحتويات املختلفة عــن بعضها البعض 

ومــن ثم تنســيقها )إذا لزم األمر(، وتخزينها يف مكان مــا ملزيد من املعالجة.  وتتضمن هذه 

املحتويات مثاًل )النصوص، الروابط التشعبية، الصور، إلخ(.

- الخطــوة 2- تحليل الوثائق:  وهذه الخطوة هي أساًســا تطبيــق أدوات وتقنيات التنقيب يف 

النص )أي اللغويات الحاســوبية، ومعالجة اللغة الطبيعيــة NLP( إىل مجموعة من الوثائق 

/ الصفحــات.  ويف هــذه الخطــوة، يتم أواًل تحليــل الوثائق القياســية إىل مكونات لتحديد 
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الكلامت / املصطلحات الجديرة بالفهرســة، ثم بعد ذلك - وباستخدام مجموعة من القوانني 

- تتم فهرســة الكلامت / املصطلحات.  وبشــكل أكرث تحديًدا - وباستخدام قواعد التحويل - 

يتم اســتخراج الكلامت / املصطلحات / الكيانات مــن الجمل املوجودة يف هذه الوثائق، ثم 

باســتخدام معاجم خاصة، يتم تصحيح األخطاء اإلمالئية واألخطاء األخرى يف هذه الكلامت 

/ املصطلحات، مع مالحظة عدم كون كل املصطلحات من أدوات التمييز.  كام يتم اســتبعاد 
الكلــامت / املصطلحات غري التمييزية )واملعروفة أيًضا باســم كلــامت التوقف( من القامئة 
الجديرة بالفهرســة.  ونظرًا الحتامل ظهور نفس الكلمة / املصطلح بصيغ متعددة ومختلفة، 
فيتــم اتخاذ بعض اإلجراءات التي تعمل عىل تقليل عدد الكلامت / املصطلحات ووضعها يف 
صورها األصلية.  ومرًة أخرى، يتم اســتخدام املعاجم وموارد أخرى خاصة بلغة معينة )مثل 
WordNet(، كــام يتم تحديد املرادفات واملجانســات اللفظية، ملعالجة مجموعة الكلامت / 

املصطلحات قبل االنتقال إىل مرحلة الفهرسة.

  :Term-by-document الوثيقــة“  بحســب  ”املصطلــح  مصفوفــة  إنشــاء   -3 الخطــوة   -
يف هذه الخطــوة، يتم تحديد العالقات بــني الكلامت / املصطلحــات والوثائق / الصفحات.  
وميكن أن يكون الوزن بســيطًا كتخصيص )1( للحضــور أو )0( للغياب يف الوثيقة / الصفحة.  
وعادًة ما يتم استخدام مخططات الوزن األكرث تطوًرا.  وعىل سبيل املثال، يف تعارض ثنايئ، قد 
يتــم تخصيص التكرار كوزن )أي عدد مرات وجود نفس الكلمة / املصطلح يف الوثيقة(.  وكام 
رأينا ســابًقا يف هذا الفصل، فقد أشــارت األبحاث واملامرسات املتعلقة بالتنقيب عن النصوص 
بوضوح أن أفضل ترجيح قد يأيت من اســتخدام مصطلح التكرار مقســوًما عىل تكرار العكيس 
الوثيقة )TF / IDF(.  تقيس هذه الخوارزمية تكرار حدوث كل كلمة / مصطلح يف وثيقة ما 
ثم تقارن ذلك التكرار يف مقابل تكرار حدوثه يف مجموعة الوثائق.  وكام نعلم جميًعا، ال تعترب 
كل الكلــامت / املصطلحــات ذات التكرار العايل عوامل متييز جيــدة للوثيقة، وأيًضا فإن أحد 
العنــارص الجيدة لتمييز الوثيقــة يف مجال ما قد ال يكون جيًدا يف مجال آخر.  ومبجرد تحديد 

مخطط الوزن، يتم حساب األوزان ويتم إنشاء ملف فهرس «املصطلح بحسب الوثيقة».

2- دورة االستجابة:

يعترب املكونان الرئيســان لدورة اإلســتجابة هام محلل االستعالم query analyzer وُمطابق / 

.document matcher/ranker مصنف الوثيقة

- محلل االســتعالم query analyzer:  يكون محلل االســتعالم مســؤواًل عــن تلقي طلب البحث 

من املســتخدم )عرب واجهــة خادم الويب ملحرك البحــث( وتحويله إىل هيــكل بيانات قيايس، 
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بحيث ميكن اســتجوابه / مطابقته بســهولة يف مقابل اإلدخاالت يف قاعــدة بيانات الوثيقة.  إن 

كيفية قيام محلل االســتعالم مبا يفرتض عمله تشــابه متاًما ما يقوم به مفهرس الوثيقة )كام تم 

توضيحه منذ قليل(؛ حيث يقوم محلل االستعالم بتوزيع جملة البحث إىل كلامت / مصطلحات 

فردية باســتخدام سلسلة من املهام التي تشمل التحويل، وإزالة كلامت التوقف، وتطبيق بعض 

اإلجــراءات، وتوضيح الكلمة / املصطلح )أي تحديد األخطاء اإلمالئية، واملرتادفات واملجانســات 

اللفظية(.  إن التشــابه الوثيق بني محلل االستعالم ومفهرس الوثيقة ليس من قبيل الصدفة.  يف 

الواقع، إن هذا التشابه منطقي متاًما نظرًا ألن كليهام يعمل خارج قاعدة بيانات الوثائق؛ فأحدها 

يضع الوثائق / الصفحات باســتخدام هيكل فهرس محدد، واآلخر يقوم بتحويل سلسلة استعالم 

إىل نفس الهيكل بحيث ميكن استخدامها لتحديد موقع الوثائق / الصفحات ذات الصلة برسعة.

- ُمطابق / مصنف الوثيقة document matcher/ranker:  وهنا تتم مطابقة بيانات االســتعالم 

املهيكلــة مع قاعدة بيانات الوثيقة للعثور عىل الوثائق / الصفحات األكرث مالءمة وترتيبها أيًضا 

حســب ترتيب وثاقة الصلة باملوضوع / األهمية.  ورمبــا يكون إتقان هذه الخطوة هو املكون 

األكرث أهمية عند مقارنة محركات البحث املختلفة مع بعضها البعض.  وميتلك كل محرك بحث 

خوارزمية خاصة به )وغالبًا تكون ملكية مرخصة( يستخدمها لتنفيذ هذه الخطوة املهمة.

اســتخدمت محركات البحث يف بداية ظهورها تطابًقا بســيطًا للكلمــة املفتاحية مع قاعدة 

بيانــات الوثائق وأعادت قامئــة الوثائق / الصفحات املرتبة، حيــث كان يعترب تحديد الطلب هو 

إحدى الوظائف التي استخدمت عدد الكلامت / املصطلحات املتطابقة بني االستعالم والوثيقة إىل 

جانــب أوزان تلك الكلــامت / املصطلحات.  مل تكن جودة وفائدة نتائج البحث كلها جيدة.  بعد 

  .Page Rank إىل خوارزمية جديدة تسمى Google ذلك، وتحديًدا يف عام 1997، توصل منشــئو

وكام يشري االســم، يعترب Page Rank طريقة حسابية لرتتيب الوثائق / الصفحات بناًء عىل مدى 

مالءمتها وقيمتها / أهميتها.  وعىل الرغم من كون Page Rank طريقة مبتكرة لتصنيف الوثائق 

/ الصفحات، إال أنه يعد زيادًة يف عملية اسرتجاع الوثائق ذات الصلة من قاعدة البيانات وترتيبها 

بنــاًء عىل أوزان الكلامت / املصطلحات.  تقوم Google بكل ذلك بشــكل جامعي بغرض إعداد 

أفضل قامئة وثائق / صفحات من حيث الصلة بطلب البحث املعطَى.  ومبجرد إنشاء قامئة مرتبة 

من الوثائق / الصفحات، يتم إعادتها مرًة أخرى إىل املستخدم بتنسيق سهل االستيعاب.  يف هذه 

املرحلة، قد يختار املستخدم أي وثيقة من الوثائق املوجودة يف القامئة والنقر عليها، وقد ال تكون 

هذه الوثيقة هي األوىل يف أعىل القامئة.  وإذا حدث هذا وتم اختيار وثيقة / صفحة غري املوجود 

يف أعــىل القامئة، فهل ميكننا أن نفرتض أن محرك البحــث مل يقم برتتيبهم ترتيبًا جيًدا؟  قد تكون 
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اإلجابة نعم، حيث تقوم محركات البحث الرائدة مثل Google مبراقبة أداء نتائج البحث الخاصة 

بها من خالل التقاط وتســجيل وتحليل إجراءات وتجارب ما بعد تســليم املســتخدمني.  وغالبًا 

مــا تؤدي هذه التحليــالت إىل املزيد واملزيد من القواعد بهدف زيادة تحســني ترتيب الوثائق / 

الصفحات بحيث تكون الروابط يف األعىل هي األكرث تفضياًل للمستخدمني النهائيني.

تحسين محرك البحث:

إن تحســني محرك البحث )SEO( هي مامرســة يقصد منها التأثري عــىل رؤية موقع التجارة 
اإللكرتونية أو موقع الويب يف نتائج البحث الطبيعية )غري املدفوعة أو األساســية( ملحرك البحث.  
وبشــكل عام، كلــام ارتفعت الرتبة يف صفحة نتائــج البحث، وكلام تكرر ظهــور املوقع يف قامئة 
نتائج البحث، ازداد عدد الزوار الذين ســيحصلون عليه من مســتخدمي محرك البحث.  وكإحدى 
إســرتاتيجيات التســويق عرب اإلنرتنت، تضع SEO يف اعتبارها كيفية عمــل محركات البحث، وما 
يبحث عنه األشــخاص، واملصطلحات الحقيقية للبحث أو الكلامت املفتاحية التي تتم كتابتها يف 
محركات البحث، ومحركات البحث التي يفضلها الجمهور املستهدف.  وقد ينطوي تحسني موقع 
الويب عىل تعديل محتواه وHTML والتشــفري املرتبط به لزيادة مدى مالءمته لكلامت رئيســة 
محددة وإلزالة الحواجز أمام أنشطة الفهرسة ملحركات البحث.  كام يعد الرتويج ملوقع ما بغرض 

زيادة عدد الروابط الخلفية أو الداخلية، أحد األساليب األخرى لتحسني محركات البحث.

يف الســابق، وليك تتم الفهرســة، كان عىل كل مرشيف املواقع إرســال عنوان صفحة، أو  عنوان 
URL، إىل مختلف املحركات، والتي ســتقوم بعد ذلك بإرسال ”عنكبوت“ ليك يقوم بـ ”الزحف“ 
تجاه تلك الصفحة، ومن ثم يستخرج منها الروابط إىل صفحات، ثم يقوم بإرجاع املعلومات التي 
تم العثور عليها عىل الصفحة إىل الخادم لتتم الفهرسة.  وكام تم التوضيح من قبل، تتضمن هذه 
العمليــة قيام عنكبوت محرك بحــث بتنزيل صفحة وتخزينها عىل الخادم الخاص مبحرك البحث، 
حيث يقوم برنامج آخر - يعرف باسم املفهرس - باستخالص معلومات متنوعة عن تلك الصفحة، 
مثل الكلامت التي تحتويها ومواقع تلك الكلامت بالتحديد، باإلضافة إىل أي وزن لكلامت محددة، 
وكل الروابــط التي تحتوي عليها الصفحة، والتي تتم جدولتها بعد ذلك بغرض القيام بالزحف يف 

URL وقــت الحق.  أما اآلن، فلم تعد محركات البحث تعتمد عىل تقديم مرشيف املواقع عناوين
)عىل الرغم من قدرتهم عىل فعل ذلك حتى اآلن(؛ ولكنهم ميارســون الزحف الحثيث واملســتمر 

عىل الويب إليجاد وجلب وفهرسة كل يشء يتعلق بالبحث.

إن إجراء الفهرســة بواســطة محركات بحــث مثــل Google وBing وYahoo ليس جيًدا مبا 
فيه الكفاية لألنشــطة التجارية، حيث إن اكتســاب ترتيب عىل محركات البحث األكرث استخداًما 
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والحصــول عىل مرتبة أعىل من منافســيك هو ما يصنــع الفرق )انظر الفكــرة التطبيقية )3-5( 
للحصــول عىل قامئة محركات البحث األكرث اســتخداًما(.  وميكن رفــع ترتيب صفحة ويب داخل 
نتائج البحث باســتخدام مجموعة متنوعة من األســاليب.  كام أن االرتباط املتبادل بني صفحات 
نفس موقع الويب يوفر مزيًدا من الروابط إىل الصفحات األكرث أهمية مام يزيد من فرص رؤيتها 
ضمن نتائج البحث.  وســتؤدي كتابة املحتوى الذي يتضمن عبارات الكلامت املفتاحية التي يتم 
البحث عنها بشــكل متكرر - بحيث تكون ذات صلة مبجموعة كبرية من استعالمات البحث - إىل 
زيــادة عدد الزيارات.  كام أن تحديــث املحتوى بغرض الحفاظ عىل الزحف إىل محركات البحث 
بشكل متكرر يضفي عىل املوقع زيادة يف الوزن.  وكذلك تؤدي إضافة كلامت رئيسة ذات صلة إىل 
البيانات الوصفية لصفحة الويب - مبا يف ذلك عالمة العنوان والوصف الدقيق - إىل تحسني مدى 
مالءمــة قوائم البحث الخاصة باملوقع، وبالتايل زيادة عدد الزيارات.  وميكن أن تســاعد تســوية 
عناوين URL لصفحات الويب - بحيث ميكن الوصول إليها عرب عناوين URL متعددة واستخدام 
عنارص ربط العناوين األساسية واالتجاهات - يف التأكد من أن جميع الروابط املؤدية إىل إصدارات 

مختلفة من عنوان URL يتم احتسابها يف جميع أنحاء نقاط انتشار رابط الصفحة.

رؤية فنية ٥-٣:

أعىل 1٥ محرك بحث األكرث انتشاًرا (أغسطس 2016)

نعــرض فيــام ييل أعىل 15 محــركًا من محــركات البحث األكرث انتشــاًرا ومصدرها 

 ،)zmba.com/articles/search-ngines األعــامل  ذكاء   ebizMBA Rank( مــن:  

وهو متوسط يتم تحديثه باســتمرار لكل من موقع Alexa Global Tra�c Rank، و

.Quantcastو Compete من كل من U.S.Tra�c Rank

التقدير الشهري لعدد الزوارمحرك البحثالرتتيب

1Google1600000000

2bing400000000

3Yahoo Search300000000

4Ask245000000

5AOL Search125000000

6Wow100000000

7WebCrawler65000000
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التقدير الشهري لعدد الزوارمحرك البحثالرتتيب

8MyWebSearch60000000

9Infospace24000000

10Info13500000

11DuckDuckGo11000000

12Contenko10500000

13Dogpile7500000

14Alhea4000000

15ixQuick1000000

طرق تحسين محركات البحث:

بشكل عام، ميكن تصنيف تقنيات تحسني محركات البحث إىل فئتني رئيستني:

1- التقنيات التي تويص بها محركات البحث كجزء من التصميم الجيد للموقع.

2- التقنيات التي ال تقبلها محركات البحث.

spamdexing تحــاول محركات البحث تقليــل تأثري النوع الثــاين - والذي غالبًا ما يســمى

)ويُعــرف أيًضا باســم البحث غري املرغوب فيــه search spam، أو محرك بحث غري مرغوب فيه 

search engine spam، أو تسمم محرك البحث search engine poisoning(.  وقد تم تصنيف 

هذه األساليب واملامرسني لها إىل قسمني:  أدوات SEO ذات قبعة بيضاء وأدوات SEO ذات قبعة 

ســوداء )Goodman, 2005(؛ حيث متيل القبعات البيضاء إىل إفراز نتائج تدوم لفرتة طويلة، يف 

حني تتوقع القبعات الســوداء حظر مواقعها يف نهاية املطاف إما بشكل مؤقت أو دائم مبجرد أن 

تكتشف محركات البحث ما تفعله.

تعترب تقنية تحســني محركات البحث )SEO( قبعة بيضاء إذا كانت متوافقة مع إرشادات محرك 

البحث وال تحتوي عىل أي خداع.  ونظرًا ألن إرشادات محرك البحث ال تُكتب كسلسلة من القواعد 

أو الوصايا، فإن هذا متييز مهم يجب مالحظته.  وال يقترص دور SEO ذات القبعة البيضاء عىل اتباع 

اإلرشادات فحسب، بل ميتد إىل ضامن أن املحتوى الذي يفهرسه محرك البحث ثم يصنف الحًقا هو 
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نفس املحتوى الذي سرياه أي مستخدم.  وعادًة ما يتم تلخيص نصيحة القبعة البيضاء عىل أنها إنشاء 

محتوى للمســتخدمني، وليس ملحركات البحث، ثم تسهيل الوصول لهذا املحتوى بواسطة العناكب، 

بــداًل من محاولة خداع الخوارزمية مــن الغرض املراد منها.  كام يعترب SEO ذو القبعة البيضاء أحد 

األوجه العديدة املشابهة لتطوير الويب الذي يدعم إمكانية الوصول، عىل الرغم من تطابقهام.

يحاول SEO ذو القبعة الســوداء تحســني الرتتيــب بطرق غري مقبولة مــن جانب محركات 

البحث، أو بأساليب تنطوي عىل يشء من الخداع.  تستخدم تقنية القبعة السوداء النص املخفي، 

إمــا بتلوينه بنفــس لون الخلفية أو بعالمة ”div“ غري مرئية أو بوضعه خارج الشاشــة.  وتعطي 

طريقــة أخرى صفحة مختلفة اعتامًدا عىل كون الصفحة مطلوبة ســواء بواســطة زائر برشي أو 

محرك بحث، وهي تقنية تُعرف باسم إخفاء الهوية أو التغطية cloaking.  كام قد تعمد محركات 

البحث إىل معاقبة املواقع التي تكتشفها باستخدام أساليب القبعة السوداء، إما عن طريق تقليل 

ترتيبها أو إزالة قوامئها من قواعد بياناتها متاًما.  وميكن توقيع هذه العقوبات إما تلقائيًّا من خالل 

خوارزميــات محركات البحث أو من خــالل مراجعة يدوية للموقع.  ومــن األمثلة عىل ذلك، ما 

قامت به رشكة Google يف فرباير 2006 عندما قامت بإزالة كل من BMW أملانيا وRicoh أملانيا 

لقيامهام مبامرســات غري معتمدة )Cutts, 2006(.  ومع ذلك، سارعت الرشكتان بتقديم االعتذار 

.Google وتصحيح مامرساتهام، ومن ثم متت إعادتهام إىل قامئة

بالنســبة لبعض األنشطة التجارية، قد يحقق SEO عائًدا كبريًا عىل االستثامر.  ومع ذلك، يجب 

األخــذ يف االعتبار أن محــركات البحث غري مدفوعة لحركة البحث املجــاين، وأن خوارزمياتها تتغري 

باســتمرار، وال توجد ضامنات الســتمرار اإلحاالت.  وبســبب هذه الحالة من عدم اليقني أو عدم 

االستقرار، فقد تتكبد األعامل التجارية التي تعتمد بشكل كبري عىل زيارات محركات البحث خسائر 

Eric Schmidt كبرية إذا قرر محرك البحث تغيري خوارزمياته والتوقف عن اســتقبال الزوار.  يقول

الرئيــس التنفيذي لرشكة Google:  ”أجــرت Google يف عام 2010 أكرث من 500 تغيري خوارزمية، 

أي مــا يقرب من 1٫5 تغيري يف اليــوم الواحد“.  ونظرًا لصعوبة مواكبة قواعد محرك البحث املتغرية 

باستمرار، فإن الرشكات التي تعتمد عىل حركة البحث متارس واحًدا أو أكرث من اإلجراءات التالية:

1- استئجار رشكة متخصصة يف تحسني محركات البحث )والتي يتوافر عدد كبري منها يف هذه األيام( 

وذلك لتحسني جاذبية املوقع الخاص بها باستمرار لتغيري مامرسات محركات البحث.

2- تشجيع رشكات محركات البحث إلدارج أسامئهم يف أقسام الجهات الراعية املدفوعة.

3- النظر يف التحرر من االعتامد عىل حركة محرك البحث.
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إن أهــم مــا مييز أي مواقع تجــارة إلكرتونية - ســواء كانت معتمدة عىل محــركات البحث 

)بعضوية أو بدون( أو قادمة من مواقع وأماكن أخرى - هو زيادة احتاملية معامالت العمالء إىل 

أقىص حد.  وال يعترب وجود عدد كبري من الزائرين دون مبيعات هو ما تم تصميمه ملوقع التجارة 

اإللكرتونية النموذجي.  وتتعلق الحالة العملية )5-7( مبركز تسوق كبري يعتمد عىل اإلنرتنت حيث 

يتم استخدام تحليل مفصل لسلوك العميل )باستخدام نقرات ومصادر البيانات األخرى( لتحسني 

معدل التحويل بشكل ملحوظ.

حالة عملية ٥-٧

فْهم ملاذا يؤدي التنازل عن عربات التسوق إىل زيادة مبيعات مبقدار 10 مليون دوالر

قــام مركــز Lotte.com، وهو مركز تســوق اإلنرتنت الرائد يف كوريــا والذي يضم 

SAS 13 مليــون عميل، بتطوير نظام متكامل لتحليل حركة زيارات الويب باســتخدام

لتحليالت تجربة العمالء.  ونتيجة لذلك، متكن Lotte.com من تحسني تجربة اإلنرتنت 

لعمالئها، فضاًل عن تحقيق عوائد أفضل من حمالتها التسويقية.  واآلن، ميكن للمديرين 

التنفيذيــني لـ Lotte.com تأكيد النتائج يف أي مــكان ويف أي وقت، باإلضافة إىل إجراء 

تغيريات فورية.

ومع ما يقرب من مليون زائر ملوقع الويب كل يوم، كان Lotte.com بحاجة إىل معرفة 

عدد الزوار الذين يقومون بالرشاء وما هي القنوات التي تجلب الزيارات األكرث قيمة.  بعد 

استعراض العديد من الحلول واألســاليب املتنوعة، قدم Lotte.com نظاًما متكاماًل خاًصا 

به لتحليل حركة زيارات الويب باستخدام حل SAS لتحليل تجارب العمالء، وهذا هو أول 

نظام للتحليل السلو� عىل اإلنرتنت يطبق يف كوريا.

وباســتخدام هذا النظام، ميكن ملركز Lotte.com قياس وتحليل كل من أعداد زوار 

موقع الويب بدقة، والحالة الراهنة لعرض الصفحة أمام زوار املوقع ومربمي الصفقات، 

وشــعبية كل فئة من فئات املنتجات وكذلك شــعبية املنتجات نفســها، والنقرات عىل 

التفضيــالت الخاصة بــكل صفحة، وفعاليــة الحمالت، وغري ذلك الكثــري.  أي أن هذه 

املعلومات متكِّن Lotte.com من فهم العمالء وســلوكهم عىل اإلنرتنت بشــكل أفضل، 

وإجراء التسويق املستهدف املتطور والفعال من حيث التكلفة.

وتعليًقــا عــىل هذا النظــام، قال Jung Hyo-hoon مســاعد املديــر العام بفريق 

تخطيط التســويق ملوقع Lotte.com:  ”نتيجًة إلدخال نظام تحليل SAS، تم اكتشــاف 

العديد من”الحقائق الجديدة“حول سلوك العمالء، وبعضها كانت «حقائق غري مريحة» 
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وأضاف:  ”يف الواقع كان لبعض أنشــطة تخطيط املوقع التي تم االضطالع بها مع توقع 

نتائــج معينــة رد فعل ضعيف من جانب العمالء، واحتاج مخططــو املوقع وقتًا طوياًل 

للتعرف عىل هذه النتائج“.

فوائد:

Lotte. لتحليل تجربة العمالء إىل تحويل موقع الويب SAS وقد أدى تقديم حلول

com بشــكل كامــل.  ونتيجة لذلك، متكــن Lotte.com من تحســني تجربة اإلنرتنت 

SAS لعمالئــه باإلضافة إىل تحقيق عوائد أفضل من حمالته التســويقية.  ومنذ تطبيق

لتحليالت تجربة العمالء، جنى Lotte.com العديد من الفوائد، منها:

قفزة يف والء العمالء:

ميكن جمع كمية كبرية من معلومات النشــاط املتطــورة يف إطار بيئة الزائر، مبا يف 

ذلــك جودة الزيــارات.  وقال Jung:  ”إنه من خالل تحليــل الزيارات الصالحة الفعلية 

والبحــث يف صفحة أو صفحتني فقط، ميكننا تنظيم حمالت لرفع مســتوى الوالء، ومن 

ثــم تحديد نطاق معني من التأثري.  وباإلضافة لذلك، من املمكن تصنيف وتأكيد معدل 

الطلب لكل قناة ومعرفة أي القنوات تحتوي عىل أكرب عدد من الزائرين“.

تحليل كفاءة التسويق األمثل:

ال يقترص النظام عىل مجرد تحليل أرقام الزائرين فقط، بل يســتطيع تحليل معدل 

التحويل )عربة التســوق، الرشاء الفوري، قامئــة الرغبات، إمتام الصفقة( مقارنًة بالزوار 

الفعليني لكل نوع من أنواع الحمالت )االنتساب أو الربيد اإللكرتوين، الالفتات، الكلامت 

املفتاحيــة، وغريها(، لذلــك ميكنه أيًضا إجراء تحليل مفصل لفعاليــة القناة.  باإلضافة 

إىل ذلــك، ميكنه التأكد من كلامت البحث األكرث اســتخداًما من جانب الزوار لكل نوع 

 “the page overlay” حملة واملوقع واملنتجات املشــرتاة.  كام ميكنه عــن طريق دالة

قيــاس عــدد النقرات وعدد الزوار لكل عنرص يف أي صفحــة لقياس قيمة كل موقع يف 

الصفحة.  متكن هذه اإلمكانية Lotte.com من االستبدال أو التجديد الفوري للعنارص 

ذات الزيارات القليلة.

رضا العمالء املحّسن وتجاربهم يؤديان إىل ارتفاع املبيعات:

قام Lotte.com بإنشــاء قاعدة بيانات تحليل ســلوك العمالء التي تقيس كل زائر، 

والصفحات التي تتم زيارتها، وكيف يتنقل الزوار يف املوقع، واألنشطة التي يتم تنفيذها 

لتمكــني التحليل املتنوع وتحســني كفاءة املوقــع.  باإلضافة إىل ذلــك، تحتفظ قاعدة 
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البيانــات مبعلومات عن التوزيعات الســكانية للعمالء وحجم عربة التســوق ومعدل 

التحويل وعدد الطلبات وعدد املحاوالت.

وبتحليل مراحل عمليــة الطلب وتحديد املرحلة التي تعيق معظم العمالء ومن ثم 

تثبيــت هذه املراحل، ميكن زيادة معدالت التحويل.  يف الســابق، تم التحليل فقط عىل 

الطلبــات املوضوعــة.  ومن خالل تحليل منــط حركة الزوار قبل الطلــب، وعند النقطة 

التي يحدث فيها االنفصال، ميكن توقع ســلوك العمالء كام ميكن القيام بأنشطة تسويق 

متطــورة.  ومن خالل تحليل منــط الزائرين، ميكن أن تتأثر عمليات الرشاء بشــكل أكرث 

فاعليــة وبالتــايل ينعكس طلب العمالء بشــكل فوري لضامن الحصول عىل اســتجابات 

أرسع.  وقــد حدث تحســن يف رضا العمــالء لوجود فكرة أفضل لــدى Lotte.com عن 

سلوكيات واحتياجات واهتاممات كل عميل.

ويف تقييمــه للنظام، علق Jung قائاًل:  ”ميكن تحديد تحســينات يف خدمة العمالء 

ومواضيع التسويق املســتهدفة من خالل معرفة كيفية تحرك كل مجموعة من العمالء 

عىل أساس البيانات،مام ساعد عىل نجاح عدد من الحمالت“.

ومــع ذلك، فإن الفائدة األكرث أهمية من هذا النظام هي اكتســاب نظرة ثاقبة عن 

العمالء األفراد ومجموعــات العمالء املختلفة.  ومن خالل فهم التوقيت الذي يربم فيه 

العمــالء صفقات الرشاء وأســلوبهم يف التنقــل عرب صفحة الويب، ميكــن اآلن تحقيق 

التسويق املستهدف للقنوات وتحسني تجربة العمالء.

باإلضافة إىل ذلك، فقد أدى تنفيذ SAS لتحليالت تجربة العمالء من ِقبل أكرب موزع 

عــرب البحار ملركز Lotte.com إىل زيادة يف مبيعات الســنة األوىل بقيمة 8 ماليني يورو 

)أي ما يعادل 10 ماليني دوالر أمرييك( من خالل تحديد أسباب هجر عربة التسوق.

أسئلة للمناقشة:

1- كيف استخدم Lotte.com التحليالت لتحسني املبيعات؟

2- ما هي التحديات والحل املقرتح والنتائج التي تم الحصول عليها؟

3- هــل تعتقــد أن رشكات التجارة اإللكرتونية تعترب يف وضع أفضل لالســتفادة من 

فوائد التحليالت؟  وملاذا؟  وكيف؟

Sources: From Heightening customer loyalty and optimizing channels, SAS, 

Customer Success Stories.sas.com/success/lotte.html )accessed March 2013(. 

Copyright © 2016 SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. Reprinted with permission. 

All rights reserved.
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 أسئلة مراجعة على القسم ٥-٨:

5- ما هو محرك البحث؟  وملاذا تهتم الرشكات اليوم مبحركات البحث؟

6- ما هو زاحف الويب Web crawler؟  وفيم يُستخدم؟  وكيف يعمل؟

7- ما هو ”تحسني محرك البحث؟“ ومن الذي يستفيد منه؟

8- ما هي األشياء التي ميكن أن تساعد صفحات الويب عىل احتالل ترتيب أعىل يف نتائج محرك البحث؟

٥-٩ التنقيب في استخدام الويب (تحليالت الويب):

التنقيب يف اســتخدام الويب )ويســمى أيًضا تحليالت الويب( هو استخراج معلومات مفيدة 
من البيانات التي يتم إنشــاؤها من خالل زيارات صفحة الويب واملعامالت.  وميكن أن يســاعدنا 
تحليل املعلومات التي يتم جمعها بواسطة خوادم الويب عىل فهم سلوك املستخدم بشكل أفضل.  
وغالبًا ما يطلق عىل تحليل هذه البيانات تحليل مسار النقر.  وقد تتمكن الرشكة من متييز أمناط 
مثرية لالهتامم من مسار النقر، وذلك من خالل استخدام تقنيات التنقيب يف البيانات والنصوص.  
فعــىل ســبيل املثال، قد تعلم أن 60٪ من الزائرين الذين بحثوا عــن ”فنادق يف مأوى“ قد بحثوا 
يف وقت ســابق عن ”رحالت جوية إىل مأوى“.  هذه املعلومات قد تكون مفيدة يف تحديد مكان 
وضــع اإلعالنات عرب اإلنرتنت.  كام أن تحليل مســار النقر قد يكون مفيــًدا أيًضا يف معرفة وقت 
وصــول الزائرين إىل املوقع.  فمثاًل، إذا كانت إحدى الرشكات تعرف أن 70٪ من تنزيالت الربامج 
من موقعها عىل الويب قد حدثت بني الســاعة الســابعة والحادية عرشة مساًء، فإنها قد تخطط 
للوصول إىل دعم أفضل للعمالء وِســعة تحميلية أعىل للشــبكة أثناء تلك الفرتة.  ويعرض الشكل 
)5-13( عملية استخراج املعرفة من بيانات مسار النقر وكيف يتم استخدام تلك املعرفة لتحسني 

كل من العملية وموقع الويب، واألكرث أهمية هو رفع قيمة العميل.
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تقنيات تحليالت الويب:

هناك العديد من األدوات والتقنيات لتحليالت الويب يف السوق.  وتزداد شعبية أدوات تحليل 

بيانات اإلنرتنت، نظرًا لقدرتها عىل قياس بيانات اإلنرتنت وجمعها وتحليلها لفهم االستخدام األمثل 

للويب وتحســينه.  وتبرش تحليالت الويب بإحداث ثورة يف كيفية إنجاز األعامل عىل الويب، كام 

ميكن استخدامها كأداة لألعامل التجارية اإللكرتونية وأبحاث السوق ولتقييم وتحسني فعالية مواقع 

الويب الخاصة بالتجارة اإللكرتونية.  وميكن لتطبيقات تحليالت الويب أيًضا مســاعدة الرشكات يف 

قياس نتائج الحمالت اإلعالنية املطبوعة أو اإلذاعية التقليدية.  وباإلضافة إىل ذلك، فإنه ميكنها أن 

تســاعد يف تقدير كيفية تغري حركة املرور إىل موقع ويــب بعد إطالق حملة إعالنية جديدة.  كام 

توفر تحليالت الويب معلومات حول عدد الزائرين ملوقع الويب وعدد مشاهدات الصفحة، فضاًل 

عن مساعدتها يف قياس اتجاهات الحركة والرواج، والتي ميكن استخدامها يف أبحاث السوق.

وهنــاك فئتان رئيســتان لتحليالت الويب وهام:  خارج املوقع، ويف املوقع.  وتشــري تحليالت 

الويب خارج املوقع إىل قياس الويب والتحليالت عنك وعن منتجاتك التي تتم خارج موقع الويب 

الخاص بك، وهو يشمل قياس نسبة املتابعني املحتملني ملوقع الويب )احتامل أو فرصة(، ومشاركة 

الصوت )الرؤية أو الكالم الشفهي(، والضجيج )التعليقات أو اآلراء( الذي يحدث عىل اإلنرتنت.

وقد كانت تحليالت الويب يف املوقع هي األكرث شيوًعا.  فمن الناحية التاريخية، أشارت تحليالت 

الويب إىل قياس نسبة زائري املوقع.  ومع ذلك، فقد تضاءل هذا األمر يف السنوات األخرية، ويرجع 

ذلك بشــكل أســايس إىل أن املوردين ينتجون أدوات متتد لتشــمل كل الطبقات.  وتقيس تحليالت 

الويب يف املوقع ســلوك الزائرين عندما يكونون عىل موقع الويب الخاص بك، ويشــمل ذلك برامج 

التشــغيل والتحويالت -مثل درجة ارتباط الصفحات املقصودة املختلفة، باملشــرتيات عرب اإلنرتنت.  

كام تقوم تحليالت الويب املوجودة يف املوقع بقياس أداء موقع الويب الخاص بك يف سياق تجاري، 

ثم تتم مقارنة البيانات املجمعة عىل موقع الويب مبؤرشات األداء الرئيســة لألداء واســتخدامها يف 

Google Analytics تحسني استجابة الجمهور ملوقع الويب أو حملة التسويق.  وعىل الرغم من أن

هي خدمة تحليالت الويب األكرث استخداًما عىل نطاق واسع، إال أن خدمة Yahoo ومايكروسوفت، 

واألدوات الجديدة واألفضل التي تظهر باستمرار، توفر طبقات إضافية من املعلومات.

وبالنســبة إىل تحليــالت الويب يف املوقع، فهنــاك طريقتان تقنيتان لجمــع البيانات.  وتتمثل 

الطريقــة األوىل واألكرث تقليدية يف تحليل ملف ســجل الخادم، حيث يقوم خادم الويب بتســجيل 

طلبــات امللفــات التي تقدمها املتصفحات.  وأمــا الطريقة الثانية فتتمثــل يف وضع العالمات عىل 

الصفحات، والتي تســتخدم JavaScript مضمًنا يف شــفرة صفحة املوقع لتقديم طلبات الصور إىل 
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خــادم مخصص للتحليالت تابع لجهة خارجية كلام تم عــرض صفحة من خالل متصفح الويب )أو 

عنــد حدوث نقرة ماوس(.  وإلنتاج تقارير املرور عىل شــبكة اإلنرتنت، ميكن معالجة كل من جمع 

البيانات فضاًل عن هذين املســارين الرئيســني،  كام ميكن أيًضا إضافة مصادر بيانات أخرى لزيادة 

بيانات ســلوك موقع الويب.  وقد تتضمن هــذه املصادر األخرى الربيد اإللكرتوين، أو بيانات حملة 

الربيد املبارش، أو املبيعات، أو تاريخ القيادة، أو البيانات التي نشأت عرب وسائل التواصل االجتامعي.

مقاييس تحليالت الويب:

توفر برامج تحليالت الويب الوصول إىل الكثري من البيانات التسويقية القيّمة، والتي ميكن االستفادة 

منها للحصول عىل إحصاءات أفضل لتنمية أعاملك وتوثيق عائد االستثامر )ROI( بشكل أفضل، وذلك 

باســتخدام مجموعة متنوعــة من مصادر البيانات.  وميكن اســتخدام البصرية والذكاء املكتســبة من 

تحليالت الويب إلدارة الجهود التســويقية للمؤسســة ومختلف منتجاتها أو خدماتها بفعالية.  وتوفر 

برامج تحليالت الويب بيانات بشكل فوري تقريبًا، والتي ميكنها توثيق نجاحات حمالتك التسويقية، أو 

متكينك من إجراء تعديالت يف الوقت املناسب عىل إسرتاتيجيات التسويق الحالية.

ويف حــني أن تحليالت الويب توفر نطاقًا واســًعا من املقاييس، فهنــاك أربع فئات من املقاييس قابلة 

  .)�e Westover Group, 2013( للتطبيق بشكل عام وميكن أن تؤثر بشكل مبارش عىل أهداف أعاملك

وتشمل هذه الفئات ما ييل:

- سهولة استخدام موقع الويب:  كيف كانوا يستخدمون املوقع الخاص يب عىل الويب؟

- مصادر الزيارات:  من أين أتوا؟

- مالمح الزوار:  كيف يبدو زوار موقعي؟

- إحصائيات التحويل:  ماذا يعني كل هذا لألعامل؟

قابلية استخدام موقع الويب:

بدايــة من موقع الويب الخاص بك، دعنــا نلقي نظرة عىل مدى نجاحه مع زوارك.  فهذا هو 

املكان الذي ميكنك من خالله معرفة مدى «ســهولة اســتخدامه» بالفعل أو ما إذا كان املحتوى 

الذي يقدمه مناسبًا أم ال.

1- استعراضات الصفحة:  وهو أبسط القياسات، ويتم تقديم هذا املقياس عادًة عىل أنه ”متوسط   

عدد مشاهدات الصفحة لكل زائر“.  فإذا جاء األشخاص إىل موقعك عىل الويب ومل يشاهدوا 

العديد من الصفحات، فقد يواجه موقعك اإللكرتوين مشــكالت يف تصميمه أو بنيته.  وهناك 
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تفســري آخر النخفاض عدد مشاهدات الصفحة وهو قطع الرسائل التسويقية التي جلبتها إىل 

املوقع واملحتوى املتاح بالفعل.

2- الوقت عىل املوقع:  ويشــبه مرات مشــاهدة الصفحة، فهو مقياس أســايس لتفاعل الزائر مع 

موقع الويب الخاص بك.  وبشــكل عام، فكلام زاد إنفاق الشــخص عىل موقع الويب الخاص 

به، كان ذلك أفضل.  وقد يعني ذلك أنهم يراجعون املحتوى الخاص بك بعناية، مســتخدمني 

املكونــات التفاعلية املتوفرة لديك، والبناء للوصول إىل قرار مســتنري للرشاء أو االســتجابة أو 

اتخــاذ الخطــوة التالية التي قدمتها.  وعىل العكس من ذلك، فإنــه يجب أيًضا فحص الوقت 

املســتغرق يف املوقع مقابل عدد الصفحات التي تم عرضها للتأكد من أن الزائر ال يقيض وقته 

يف محاولة العثور عىل محتوى يسهل الوصول إليه.

3- التنزيــالت:  يتضمن ذلك ملفات PDF ومقاطع الفيديو واملوارد األخرى التي توفرها لزائريك.  

وال بد أن تضع يف اعتبارك مدى ســهولة الوصول إىل هــذه العنارص وكذلك مدى الرتويج لها.  

فمثاًل، إذا كانت إحصائيات الويب الخاصة بك تكشــف أن 60٪ من األفراد الذين يشــاهدون 

فيديو تجريبي يقومون أيًضا بعملية رشاء، فحينئٍذ ســرتغب يف وضع إسرتاتيجية لزيادة نسبة 

املشاهدة لهذا الفيديو.

4- خريطة النقر:  ميكن ملعظم برامج التحليالت عرض النســبة املئوية للنقرات التي حصل عليها 

كل عنــرص عىل صفحة الويب الخاصة بك.  ويتضمن هذا صوًرا قابلة للنقر، وروابط نصية يف 

نسختك، وتنزيالت، وبالطبع أيًضا أي تنقل قد يكون لديك عىل الصفحة.  هل يقومون بالنقر 

عىل العنارص األكرث أهمية؟

5- مســارات النقر:  عىل الرغم من أن تقييم مســارات النقر ينطوي عىل مزيد من املشــاركة، إال 

أنه ميكنه الكشــف برسعة أين ميكن أن تفقد الزوار يف عملية محددة.  ويســتخدم موقع ويب 

املصمم بشكل جيد مزيًجا من بنية الرسومات واملعلومات لتشجيع الزائرين عىل اتباع املسارات 

”املحددة مســبًقا“ من خالل موقع الويب الخاص بك.  وهذه املســارات ليســت صلبة ولكنها 

خطوات بديهية تتوافق مع مختلف العمليات التي قمت بإنشائها يف موقع الويب.  وقد تكون 

إحــدى هذه العمليات هي ”تعليم“ الزائر الذي لديه أد� فهم ملنتجك أو خدمتك.  وقد تكون 

األخــرى عملية ”تحفيــز“ للزائر الذي يعيد النظــر مرة أخرى يف تحديث أو إعــادة رشاء.  أما 

العملية الثالثة فقد يتم تنظيمها حول العنارص التي تسوقها عرب اإلنرتنت.  وسوف يكون لديك 

العديد من مسارات العمليات يف موقع الويب الخاص بك كام يكون لديك الجامهري املستهدفة 

واملنتجات والخدمات، وميكن قياس كل منها من خالل تحليالت الويب لتحديد مدى فعاليتها.
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مصادر الزيارات:

برنامج تحليالت الويب الخاص بك هو أداة ال تصدق لتحديد مكان الزيارات الخاصة بك عىل 

الويب.  ويتم تصنيف الفئات األساســية مثل محركات البحث ومواقع الويب املرجعية والزيارات 

من الصفحات التي تم وضع إشــارة عليها )مثل:  املبارشة( مع القليل من مشــاركة املسوق.  كام 

ميكنــك أيًضا تحديد زيارات الويب التي تم إنشــاؤها بواســطة حمالتــك اإلعالنية املتعددة غري 

املتصلة أو عرب اإلنرتنت، بقليل من الجهد.

1- مواقــع الويــب التي تقوم بإحالة الزائرين إىل موقع الويــب الخاص بك Referral:  إن مواقع 

الويــب التي تحتوي عىل روابط تقوم بإرســال الزائرين مبــارشًة إىل موقع الويب الخاص بك، 

تعتــرب مواقع ويب مرجعية، وســيقوم برنامج التحليالت الخاص بــك بتحديد كل موقع يتم 

إرســال الزيارة لك منه، كام يوجد تحليل أعمق سيســاعدك عىل تحديد اإلحاالت التي تنتج 

الحجم األكرب، والتحويالت األعىل، والزوار األحدث، وما إىل ذلك.

2- محــركات البحث:  يتم تقســيم البيانــات يف فئة محركات البحث بــني البحث مدفوع الثمن 

والبحث األسايس )أو الطبيعي(.  وميكنك مراجعة أهم الكلامت املفتاحية التي أنتجت الزيارة 

إىل موقعــك ومعرفــة ما إذا كانت هــذه الكلامت متثل منتجاتك وخدماتــك أم ال.  واعتامًدا 

عــىل عملك قد ترغب يف الحصول عىل مئات )أو آالف( الكلامت املفتاحية التي تحدد مالمح 

العمالء املحتملني.  وحتى أبســط بحث عن املنتج ميكن أن يكون مبتغريات تعتمد عىل شكل 

العبارات الفردية يف طلب البحث.

3- املبارشة:  وتُنســب عمليات البحث املبارشة إىل مصدرين.  يتمثل األول يف الشــخص الذي يضع 

إشــارة مرجعية عىل إحدى صفحات الويب الخاصة بك يف صفحاته املفضلة ويضغط عىل هذا 

URL الرابط، فيتم تسجيله كبحث مبارش.  أما املصدر الثاين فيتمثل يف كتابة شخص ما لعنوان

الخاص بك مبارشة يف متصفحه.  ويحدث هذا عندما يسرتد شخص ما عنوان URL الخاص بك 

من بطاقة أعامل أو كتيب أو إعالن مطبوع أو إعالن راديو وما إىل ذلك، وهذا هو الســبب يف 

كونها إسرتاتيجية جيدة الستخدام عناوين URL املشفرة.

4- حمالت ليســت عرب اإلنرتنت:  إذا كنت تســتخدم خيارات اإلعالن إىل جانب الحمالت القامئة 

عىل الويب، فيمكن لربنامج تحليالت الويب الخاص بك التقاط بيانات األداء إذا قمت بتضمني 

آليــة إلرســالها إىل موقع الويب الخاص بــك.  وعادًة ما يكون هــذا العنوان URL املخصص 

 )“www. mycompany. com / o�er50”  :الذي قمت بتضمينه يف اإلعالن الخــاص بك )مثل
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هــو العنوان الذي يقدم هــؤالء الزوار لصفحة معينة، ويصبح لديــك اآلن بيانات حول عدد 

املستجيبني لذلك اإلعالن عن طريق زيارة موقع الويب الخاص بك.

5- حمالت عرب اإلنرتنت:  إذا كنت تعتمد عىل الالفتات اإلعالنية، أو إعالنات عىل محرك بحثي، أو 

حتى حملة بريد إلكرتوين، فيمكنك قياس فعالية تلك الحمالت الفردية مبجرد استخدام عنوان 

URL مخصص مشابه إلسرتاتيجية الحملة التي ال تعتمد عىل اإلنرتنت.

الملفات الشخصية للزوار:

وهي إحدى الطرق التي ميكنك من خاللها االستفادة من تحليالت الويب الخاصة بك وتحويلها 

إىل أداة تسويقية حقيقية وذلك من خالل التقسيم إىل رشائح.  ومن خالل مزج البيانات من تقارير 

التحليالت املختلفة، ستبدأ يف مشاهدة مجموعة متنوعة من امللفات الشخصية للمستخدمني.

1- الكلــامت املفتاحية:  فمن خالل تقرير التحليالت الخاص بك، ميكنك معرفة الكلامت املفتاحية 

التي يستخدمها الزوار يف محركات البحث لتحديد موقع الويب الخاص بك.  فإذا قمت بتجميع 

كلامتك الرئيســة بسامت مشــابهة، فإنك ستبدأ يف رؤية مجموعات مميزة من الزوار تستخدم 

موقع الويب الخاص بك.  فمثاًل،  ميكن أن تشري عبارة البحث املحددة التي تم استخدامها إىل 

مدى فهمهم ملنتجك أو فوائده.  وإذا استخدموا الكلامت التي تعكس وصف املنتج أو الخدمة 

الخاصة بك، فهذا يعني أنهم قد يكونون بالفعل عىل علم بالعروض الخاصة بك من اإلعالنات 

الفعالة والكتيبات وما إىل ذلك.  وإذا كانت الرشوط أكرث عمومية بطبيعتها، فإن زائرك يبحث 

عن حل ملشكلة ما وقد حصل عىل موقع الويب الخاص بك.  وإذا كانت هذه املجموعة الثانية 

من الباحثني كبرية الحجم، فإنك ستحتاج إىل التأكد من أن موقعك يحتوي عىل مكون تعليمي 

قوي إلقناعهم بأنهم قد وجدوا إجابتهم ومن ثم نقلهم إىل قناة مبيعاتك.

2- تجمعات املحتوى:  فمن خالل االعتامد عىل كيفية تجميع املحتوى الخاص بك، قد تتمكن من 

تحليل أقسام موقع الويب الخاص بك والتي تتوافق مع منتجات وخدمات وحمالت وأساليب 

تســويقية أخــرى.  فإذا كنت تدير الكثري مــن املعارض التجاريــة وزادت الزيارات إىل موقع 

الويب الخاص بك بحثًا عن املنشــورات الخاصة مبنتج معني، فإن تحليالت الويب الخاصة بك 

سوف تقوم بتسليط الضوء عىل النشاط يف ذلك القسم.

3- الجغرافيا:  حيث تســمح لــك التحليالت مبعرفة املكان الذي تنبع منــه الزيارات جغرافيًّا، مبا يف 

ذلك البلد والوالية واملدينة.  وقد يكون هذا مفيًدا بالنسبة لك خاصًة إذا كنت تستخدم حمالت 

تستهدف مواقع جغرافية معينة أو كنت تريد قياس مشاهداتك يف منطقٍة ما.
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4- فرتات اليوم:  فعادًة ما تصل زيارات الويب إىل ذروتها يف بداية يوم العمل وخالل وقت الغداء 

ويف نهاية يوم العمل.  ومع ذلك، وليس من املعتاد إيجاد زيارة قوية إىل موقع الويب الخاص 

بك يف وقت متأخر من املساء.  وميكنك تحليل هذه البيانات لتحديد مواعيد تصفح الناس يف 

مقابل الرشاء وأيًضا اتخاذ القرارات بشأن الساعات التي يجب أن تقدم فيها خدمة العمالء.

5- خصائــص صفحــات مطلوبة للبحث:  فــإذا قمت بتنظيم حمالتك اإلعالنية املختلفة بشــكل 

صحيــح، فإنــه ميكنك توجيه كل مجموعة مــن مجموعاتك املســتهدفة إىل صفحة مقصودة 

مختلفة، والتي ستقوم تحليالت الويب الخاصة بك بالتقاطها وقياسها.  ومن خالل الجمع بني 

هذه األرقام والتوزيعات الســكانية لوسائل الحملة الخاصة بك، ميكنك معرفة النسبة املئوية 

للزوار التي تناسب كل فئة سكانية.

إحصائيات التحويل:

ســوف تقوم كل منظمة بتعريف «التحويل» وفًقا لألهداف التســويقية الخاصة بها.  وتستخدم 

بعض برامج التحليالت مصطلح هدف )goal( لقياس أهداف موقع ويب معني، سواء كان ذلك عدًدا 

معيًنا من الزائرين لصفحة ما أو منوذج تسجيل تام أو عملية رشاء عرب اإلنرتنت.

1- الزوار الجدد:  فإذا كنت تعمل عىل زيادة مســتوى الرؤية، فإنك ستحتاج إىل دراسة املؤرشات 

يف بيانات الزائرين الجدد، حيث يصنف برنامج التحليالت جميع الزوار عىل أنهم إما ُجدد أو 

مرتددين عىل املوقع.

2- رجوع الزوار:  فإذا كنت تشارك يف برامج الوالء أو تقدم منتًجا يحتوي عىل دورة رشاء طويلة، 

فستساعدك بيانات زوارك العائدين يف قياس التقدم يف هذا املجال.

3- القيادات:  فبمجرد تقديم منوذج وتوليد صفحة شكر، فإنك بذلك قد تكون جذبت قائد، حيث 

تسمح لك تحليالت الويب بحساب معدل اإلكامل )أو معدل التخيل( عن طريق قسمة عدد 

النــامذج املكتملة عىل عدد زائري الويب الذين جاءوا إىل صفحتك.  وتشــري النســبة املئوية 

لإلكامل املنخفض إىل أن الصفحة تحتاج إىل االهتامم.

4- املبيعــات / التحويــالت:  اعتامًدا عىل هدف موقع الويب الخاص بــك، ميكنك تحديد ”البيع“ من 

خالل صفقة عرب اإلنرتنت، أو تسجيل مكتمل، أو تقديم عرب اإلنرتنت، أو أي عدد من أنشطة الويب 

األخرى.  ومراقبة هذه األرقام سوف تنبهك إىل أي تغيريات )أو نجاحات!( تحدث يف مراحل أعىل.

5- معــدالت املغادرة / الخروج:  وهي ال تقل أهمية عن معدالت التحرك من موقع الويب الخاص 

بــك، ويقصد بها معدالت األشــخاص الذين بدأو عملية التحــرك يف املوقع ثم قاموا بإنهائها، أو 
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وصلوا إىل موقع الويب الخاص بك وتركوه بعد صفحة أو اثنتني.  ففي الحالة األوىل، ســتحتاج 

إىل تحليــل املكان الذي أنهى فيه الزائر العملية ومــا إذا كان هناك عدد من الزائرين يغادرون 

يف املكان نفســه، ومن ثَم التحقيق يف الوضع من أجل اتخاذ القرار.  ويف الحالة األخرية، يشــري 

معدل الخروج املرتفع من موقع ويب أو صفحة ما بشكل عام إىل وجود مشكلة يف التوقعات.  

ويقوم الزائرون بالنقر عىل موقع الويب الخاص بك استناًدا إىل بعض الرسائل الواردة يف اإلعالن، 

والعرض التقدميي، وما إىل ذلك، ومن املتوقع استمرار هذه الرسالة بعض الوقت.  وينبغي عليك 

أن تتأكد من أنك تعلن الرسالة التي يستطيع موقعك عىل الويب أن يعززها ويسلمها.

ويتضمن كل بند من هذه العنارص مقاييس ميكن إنشــاؤها ملؤسســتك.  كام ميكنك إنشــاء 

لوحــة معلومات أســبوعية تتضمن أرقاًما أو نســبًا محددة تشــري إىل املكان الــذي تنجح فيه - 

أو تســلط الضوء عىل التحدي التســويقي الواجب معالجته.  وعندما يتــم تقييم هذه املقاييس 

باســتمرار واستخدامها مرتبطًة ببيانات تســويقية أخرى متاحة، فمن املمكن أن يقودك ذلك إىل 

برنامج تسويق كمي للغاية.  ويعرض الشكل )5-14( لوحة تحكم يف تحليالت الويب تم إنشاؤها 

باستخدام أدوات Google Analytics املتاحة مجانًا.

شكل ٥-14: عينة لوحة معلومات لتحليالت الويب
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أسئلة مراجعة على القسم ٥-٩:

1- ما هي األنواع الثالثة للبيانات التي يتم توليدها من خالل زيارات صفحة الويب؟

2- ما هو تحليل مسار النقر؟  وفيم يستخدم؟

3- ما هي التطبيقات الرئيسة للتنقيب يف الويب؟

4- ما هي مقاييس تحليالت الويب شائعة االستخدام؟  وما أهمية املقاييس؟

٥-10 التحليالت االجتماعية:

يتفــاوت معنى التحليالت االجتامعية من شــخص آلخر، وفقاً لنظرتــه إىل العامل، وإىل مجال 

دراسته.  فعىل سبيل املثال، يشري تعريف القاموس للتحليالت االجتامعية إىل وجهة نظر فلسفية 

وضعها املؤرخ والفيلســوف الدمنــار� Lars-Henrik Schmidt يف �انينيــات القرن العرشين.  

ويعد الهدف النظري من وجهة النظر هذه هو socius، وهو نوع من ”الشــمولية“ التي ال متثل 

حسابًا عامليًّا وال مشاركة مجتمعية بني كل عضو يف كيان ما )Schmidt، 1996(.  وهكذا، تختلف 

التحليالت االجتامعية عن كل من الفلسفة التقليدية وعلم االجتامع، والتي قد ينظر إليها عىل أنها 

املحاوالت الرامية إىل توضيح الخالف بني الفلسفة وعلم االجتامع.

ويختلف تعريفنا للتحليالت االجتامعية إىل حد ما.  فبداًل من الرتكيز عىل الجزء «االجتامعي» 

)كام هو الحال يف التعريف الفلسفي له(، فنحن نهتم أكرث بجزء «التحليالت» يف املصطلح.  وقد 

قامت رشكة Gartner )وهي رشكة استشارية عاملية معروفة يف مجال تقنية املعلومات( بتعريف 

التحليالت االجتامعية عىل أنها «رصد وتحليل وضبط وتفســري التفاعالت الرقمية والعالقات بني 

  .)gartner. com / it - glossary /social-analytics/( «األشــخاص واملواضيع واألفكار واملحتوى

وتشــمل التحليالت االجتامعية التنقيب يف محتوى النص الذي تم إنشــاؤه يف وســائل التواصل 

االجتامعي )مثل تحليل املشاعر، ومعالجة اللغات الطبيعية NLP( وتحليل الشبكات االجتامعية 

)مثل تحديد املؤثر، والتنميط، والتنبؤ( وذلك بغرض الحصول عىل إحصاءات حول الســلوكيات 

الحالية واملســتقبلية للعمالء الحاليني واملحتملني، وحول شــعورهم باإلعجاب أو عدم اإلعجاب 

تجاه منتجات وخدمات الرشكة.  واستناًدا إىل هذا التعريف واملامرسات الحالية، ميكن تصنيف 

التحليــالت االجتامعية إىل فرعــني مختلفني - غري أنه ليس بالــرضورة أن يكون هذين الفرعني 

حرصيني - وهام:  تحليل الشبكات االجتامعية )SNA( وتحليالت وسائل التواصل االجتامعي.
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تحليل الشبكة االجتماعية:

تعترب الشــبكة االجتامعية هيــكل اجتامعي يتكون من أفراد / أشــخاص )أو مجموعات من 

األفــراد أو املنظامت( ترتبــط ببعضها البعض بنوع من الروابــط / العالقات؛ حيث يقدم منظور 

الشــبكة االجتامعية طريقة شــاملة لتحليل بنية وديناميكيات الكيانات االجتامعية.  وتَســتخدم 

دراسة هذه الهياكل نظام الحسابات القومية لتحديد األمناط املحلية والعاملية، وتحديد الكيانات 
املؤثرة، ودراســة ديناميكية الشــبكة.  والجدير بالذكر أن الشــبكات االجتامعية وتحليلها هي يف 
األســاس مجال متعدد التخصصات نشأ من علم النفس االجتامعي، وعلم االجتامع، واإلحصاءات، 
ونظرية الرســم البياين.  ويعود تاريخ تطوير وإضفاء الطابع الرســمي عىل املدى الريايض لنظام 
الحســابات القومية إىل الخمســينيات، يف حني أن تاريخ تطوير النظريات واألســاليب األساســية 
للشــبكات االجتامعية يعود إىل �انينيات القرن العرشين)Scott & Davis, 2003(.  ويُعد نظام 
الحســابات القومية اآلن واحداً من النامذج الرئيســة يف تحليالت األعامل، وذكاء املستهلك، وعلم 

االجتامع املعارص، كام يستخدم أيًضا يف عدد من العلوم االجتامعية والرسمية األخرى.

إن الشــبكة االجتامعيــة هي بنيان نظــري مفيد يف العلوم االجتامعية لدراســة العالقات بني 
األفــراد والجامعات واملنظامت، أو حتى مجتمعات بأكملها )الوحدات االجتامعية(.  ويســتخدم 
املصطلــح لوصف البنية االجتامعية التــي تحددها مثل هذه التفاعالت، حيث متثل الروابط التي 
ترتبــط بها أي وحدة اجتامعية معينة تقارب مختلف جهــات التواصل االجتامعي لتلك الوحدة.  
وبشكل عام، فإن الشبكات االجتامعية ذاتية التنظيم، ناشئة ومعقدة، بحيث يظهر منط متامسك 

عامليًّا من التفاعل املحيل للعنارص )األفراد ومجموعات األفراد( التي تشكل النظام.

وفيام ييل بعض أنواع الشبكات االجتامعية النموذجية املرتبطة بأنشطة األعامل:

- شــبكات االتصاالت:  تُعترب دراســات االتصــال يف الغالب جزًءا من كلٍّ مــن العلوم االجتامعية 

واإلنســانية، وتعتمد إىل حد كبري عىل مجاالت مثل علم االجتامع وعلم النفس وعلم اإلنســان 
)األنرثوبولوجــي( وعلم املعلومات واألحياء )البيولوجي( والعلوم السياســية واالقتصاد.  وتفيد 

العديد من مفاهيم االتصاالت يف وصف عملية نقل املعلومات من مصدر إىل آخر وبالتايل ميكن 
متثيلها كشــبكة اجتامعية، حيث تستفيد رشكات االتصاالت من هذا املصدر الغني باملعلومات 

لتحسني مامرسات األعامل الخاصة بها وكذلك تحسني عالقات العمالء.

- شبكات املجتمع:  يشري مصطلح املجتمع تقليديًّا إىل موقع جغرايف معني، وكانت دراسات العالقات 

املجتمعية تتعلق مبن تحدثوا، وترابطوا، وتاجروا، وحرضوا نشاطات اجتامعية مع بعضهم البعض.  
ومــع ذلك، هناك اليوم مجتمعات ”إلكرتونية“ موســعة تم تطويرها مــن خالل أدوات التواصل 
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االجتامعــي وأجهــزة االتصاالت.  مثل هــذه األدوات واألجهزة تنتج باســتمرار كميات كبرية من 

البيانات، والتي ميكن استخدامها من قبل الرشكات الكتشاف معلومات نفيسة وقابلة للتطبيق.

- الشــبكات اإلجرامية:  يف علم الجرمية وعلم االجتامع املدين، تم توجيه اهتامم كبري للشــبكات 

االجتامعيــة من بــني املمثلني اإلجراميــني.  فمثاًل، قد تؤدي دراســة جرائم القتــل التي تقوم 

بها العصابات واألنشــطة غري القانونية األخرى - باعتبارها سلســلة مــن عمليات التناوب بني 
العصابات - إىل فهم أفضل لهذه األنشــطة اإلجرامية ومــن ثم العمل عىل منعها.  واآلن وبعد 
أن أصبحنــا نعيش يف عامل مرتابط إىل حد كبري )بفضــل اإلنرتنت(، تقوم وكاالت األمن مبراقبة / 
متابعة الكثري من تشكيالت الشبكات اإلجرامية وأنشطتها باستخدام أدوات وتكتيكات اإلنرتنت 
الحديثة.  وعىل الرغم من أن اإلنرتنت قد غرّي شكل شبكات اإلجرام والوكاالت املنوطة بتطبيق 

القانون، إال أن النظريات االجتامعية والفلسفية التقليدية ال تزال تطبق إىل حد كبري.

- شــبكات االبتكار:  تركز دراســات األعامل عىل نرش األفكار واالبتكارات يف بيئة الشبكات عىل انتشار 
األفكار واستخدامها بني أعضاء الشبكة االجتامعية.  وتكمن الفكرة يف فهم سبب كون بعض الشبكات 
أكــرث إبداًعــا، وملاذا تتبنَّى بعض املجتمعات تلك األفكار واالبتكارات يف وقت مبكر )مثل دراســة أثر 

هيكل الشبكة االجتامعية يف التأثري عىل انتشار االبتكار والسلوك اإلبداعي(.

مقاييس تحليل الشبكة االجتماعية:

إن نظام تحليل الشبكة االجتامعية SNA هو الفحص املنتظم للشبكات االجتامعية.  وينظر نظام 
تحليل الشــبكة االجتامعية إىل العالقات االجتامعية من حيث نظرية الشــبكة، والتي تتكون من ُعقد 
nodes )متثــل األفراد أو املنظامت داخل الشــبكة( والعالقات / االتصاالت )التــي متثل العالقات بني 
األفراد أو املنظامت، مثل الصداقة أو القرابة أو الوضع التنظيمي(.  وغالبًا ما يتم متثيل هذه الشبكات 
باستخدام الرسوم البيانية للشبكة االجتامعية، حيث يتم متثيل الُعقد )نقاط االلتقاء( كنقاط ويتم متثيل 

الروابط كخطوط.  وتقدم الحالة العملية )5-8( مثااًل مثريًا للتحليالت االجتامعية متعددة القنوات.

حالة عملية ٥-٨

فودكا تيتو تؤسس الوالء للعالمة التجارية بإسرتاتيجية اجتامعية حقيقية

إذا كان عــىل الفودكا املصنوعة يدويًّا من تيتو Tito تحديد مقياس واحد لوســائل 

التواصــل االجتامعي يعكس مهمتها بدقة أكرب، فرمبا يكون املشــاركة.  إن التواصل مع 

محبي الفودكا بطريقة شــاملة وأصيلة هو أمر تأخذه تيتو Tito بجدية بالغة، وتعكس 

اإلسرتاتيجية االجتامعية للعالمة التجارية تلك الرؤية.
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وقد كان تأسيســها منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، وقد ســاعد ظهور وسائل 

التواصــل االجتامعــي يف تعزيز العالمة التجارية من خالل لعب دور أســايس يف إرشاك 

الجمهــور وزيــادة الوعــي بالعالمة التجاريــة.  ويف مقابلة مع صاحــب املرشوع، ذكر 

أن Bert Beveridge مؤســس رشكة تيتو «Tito“، قد نســب الفضل لوســائل التواصل 

االجتامعي لتمكينه من التنافس عىل مســاحة العرض عىل الرفوف مع عالمات تجارية 

أخرى للخمور أكرث شــهرة، حيث قال Beveridge لصاحب املرشوع:  ”وسائل التواصل 

االجتامعــي هي منصة كبــرية للرتويج لعالمة تجارية من خالل الكلمة الشــفوية، ألنها 

ليست فقط ملن لديه أكرب مكرب للصوت“.

ومع نضج رشكة تيتو Tito ظل الفريق االجتامعي مخلًصا للقيم التأسيسية للعالمة 

التجارية ويســتخدم كاًل من Twitter وInstagram بنشــاط إلجــراء محادثات فردية 

وتواصل مع املتحمســني للعالمة التجارية.  وقالت Katy Gelhausen، منســقة شبكة 

اإلنرتنت ووســائل التواصل االجتامعي:  ”نحن مل ننظر أبًدا لوسائل التواصل االجتامعي 

عىل اعتبار أنها وســيلة أخرى لإلعالن“.  وتابعت:  ”نحن موجودون عىل هذه الوســائل 

االجتامعية حتى يتمكن عمالئنا من التحدث إلينا“.

وللوصول لهذه النهاية تســتخدم تيتو Tito وســائل التواصــل االجتامعي الحديثة 

لفهم جو الصناعة، وتطوير عالمة تجارية اجتامعية متسقة، وإنشاء حوار مع جمهورها.  

Twitter بتنمية مجتمعاتهــا عضويًّا عىل كل من Tito ونتيجــة لذلك، فقد قامت تيتو

بنسبة 43٫5٪ وInstagram بنسبة 12٫6٪، وذلك يف غضون 4 أشهر.

اإلخبار بإسرتاتيجية التسويق املوسمية املتكاملة:

ميثل برنامج كوكتيل الربع ســنوي لتيتو Tito جزًءا رئيًســا من إسرتاتيجية التسويق 

املتكاملة للعالمة التجارية؛ حيث يتم تطوير وصفة كوكتيل يف كل ربع ســنة وتوزيعها 

.Tito من خالل مبادرات التسويق عرب اإلنرتنت يف تيتو
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ومن املهم بالنسبة لتيتو Tito ضامن توافق الوصفة مع تركيز العالمة التجارية فضاًل 

عن االتجاه إىل صناعة أكرب.  ولذلك، تســتخدم Gelhausen الكلامت املفتاحية لعالمة 

  :Gelhausen ملراقبة اتجاهات الصناعة وملفات تعريف نكهة الكوكتيل.  تقول Sprout

”لقد كان جهاز Sprout أداة مهمة جًدا للرصد االجتامعي.  ويُعد Inbox طريقة جيدة 

لالحتفاظ بأعىل عالمات التصنيف واالطالع عىل املؤرشات العامة يف جدول واحد“.

ويتم تقديم هذه الدروس إىل فريق عمل املزيج الداخيل يف تيتو Tito واستخدامها لضامن 

توصيل نفس الوصفة الربع ســنوية إىل فريق مبيعات العالمة التجارية وعرب قنوات التسويق.  

تقول Gelhausen:  ”ســواء كنت ترشب تيتو Tito يف البار أو تشــرتيه من متجر لبيع الخمور 

أو تتابعنا عىل مواقع التواصل االجتامعي فإنك تحصل عىل نفس الكوكتيل الربع سنوي“.

يضمن الربنامج حصول الشــخص عىل تجربة متســقة للعالمة التجارية، يف كل نقطة 

اتصال للمســتهلك، وهذا االتساق أمر حيوي.  ويف الواقع، فإنه وفًقا لدراسة أجرتها رشكة 

Infosys حــول تجربة التســوق التي توفرها omnichannel، فإن 34٪ من املســتهلكني 

يرون أن االتســاق بني القنوات هو ســبب إنفاقهم أكرث مع عالمة تجارية.  وعىل الجانب 

اآلخر ذكر 39٪ أن التناقض يُعد سببًا كافيًا إلنفاق مبالغ أقل.

Twitter مبراقبة اجتامعية عــىل Tito ويبــدأ جمع رؤى الصناعــة يف رشكة تيتــو

و Instagram من خالل Sprout.  غري أن اإلســرتاتيجية االجتامعية للعالمة التجارية ال 

تتوقف عند هذا الحد، حيث تستخدم تيتو Tito النظام األسايس بشكل يومي للتواصل 

فعليًّا مع عمالئها، مع الحفاظ عىل جذورها.

Instagramو Twitter بعرض حســابات Sprout ويقوم صندوق الربيــد الذ� يف

الخاصة بتيتو Tito يف خالصة واحدة ومتامســكة، مام يســاعد Gelhausen عىل إدارة 

الرسائل الواردة والتحديد بشكل رسيع أي منها يتطلب استجابة.

يقــول Gelhausen:  ”يتيح لنــا برنامج Sprout البقاء عىل اتصال دائم باملحادثات 

التي نجريها مع متابعينا.  وأنا أحب إمكانية التفاعل بسهولة مع املحتوى من حسابات 

متعددة يف مكان واحد“.

انتشار الكلمة عىل تويرت:

وتُعــد الطريقــة التي تتبعهــا تيتو Tito عىل تويرت بســيطة، حيــث إنها تتمثل يف 

االنخراط يف محادثات شــخصية فردية مع املعجبني.  ويعــد الحوار قوة دافعة للعالمة 
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التجارية، وعىل مدار 4 أشــهر، كانت نســبة 88٪ من التغريدات التي تم إرســالها متثل 

ردوًدا عىل الرسائل الواردة.

وقد أدى استخدام Twitter كخط اتصال بني تيتو Tito ومعجبيها إىل زيادة التفاعل 

بنســبة 162٫2٪، باإلضافة إىل زيادة املتابعني بنســبة 43٫5٪.  وما يثري اإلعجاب أكرث هو 

إنهاء تيتو Tito هذا الربع الســنوي بواقع 538٫306 انطباًعا من األعضاء - وهو ارتفاع 

بنســبة 81٪.  كام يتم تطبيق إسرتاتيجية مشــابهة عىل Instagram، حيث تستخدمها 

تيتــو Tito لتعزيز وتقويــة العالقة مع املعجبني وذلك من خــالل نرش الصور ومقاطع 

الفيديو ألفكار الوصفات الجديدة وأحداث العالمة التجارية واملبادرات.

:Instagram االستيالء عىل الحفل عىل

تقوم تيتو Tito يف األســاس بنــرش محتوى منط الحياة عىل Instagram وتشــجع 

املتابعني لدمج العالمة التجارية يف املناســبات اليومية.  كام تســتخدم تيتو Tito أيًضا 

النظام األســايس للرتويج لجهودها التســويقية وإلخبار قصة عالمتهــا التجارية.  ويعرث 

الفريــق عىل قيمــة يف تقريــر Instagram الخاص بـ Sprout، والتي تســاعدهم عىل 

تحديد أكرث األشــياء التي تحظى باملشــاركة عىل وســائل التواصل وتلقي أكرب قدر من 

التفاعل وتحليل تركيبة الجمهور ومدى زيادتهم، والغوص يف أمناط النرش بشكل أعمق، 

وتقييم أداء الوســم )hashtag( الصادر.  ويف هذا الصدد يقول Gelhausen:  ”يف ضوء 

الخالصة املخصصة الجديدة يف Instagram، من املهم أن ننتبه ملا يحدث بالفعل“.

وقــد متكنت تيتو Tito باســتخدام تقريــر Instagram من قياس أثر إســرتاتيجيتها 

التســويقية Instagram وتعديــل مقاربتها وفًقا لذلك.  ومن خالل اســتخدام الشــبكة 

كطريقة أخرى للتفاعل مع املعجبني، مَنَت عالمتها التجارية بشكل مطرد مع منو جمهورها.  

ويف غضون 4 أشــهر شــهدت @TitosVodka زيادة يف املتابعني بنسبة 12٫6٪، وزيادة يف 

التفاعل بنســبة 37٫1٪.  كام حصل كل محتوى منشــور عىل متوسط 534 تفاعاًل، كام منا 

الوسم )hashtag( الخاص بالعالمة التجارية #titoshandmadevodka بنسبة ٪33.

من هنا يؤدي إىل أين؟

تعد وســائل التواصل االجتامعي استثامًرا متواصاًل يف الوقت واالهتامم.  وستواصل 

تيتــو Tito النشــاط الذي شــهدته عالمتها التجارية من خالل تقســيم كل ربع ســنة 

يف حملتهــا الخاصــة.  يقــول Gelhausen:  ”نحــن دامئًــا نصبح أكــرث ذكاًء من خالل 
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إسرتاتيجياتنا االجتامعية ونحرص عىل أن يكون ما ننرشه مالمئًا ونتلقى صداه“.  وسيظل 

اســتخدام التواصل االجتامعي مع املعجبني بطريقة ثابتة وأصلية وال تنىس حجر الزاوية 

يف جهود التسويق الرقمي للعالمة التجارية.  وستواصل تيتو Tito تعزيز مجتمع محبيها 

.Sprout باستخدام مجموعة أدوات إدارة وسائل التواصل االجتامعي يف ،loyalists

مالحظات:

.Twitter توجد زيادة بنسبة 162٪ يف التفاعل األسايس عىل -

.Twitter وزيادة بنسبة 81٪ يف االنطباعات األساسية عىل -

.Instagram وزيادة بنسبة 37٪ يف التفاعل عىل -

أسئلة للمناقشة:

1- كيف ميكن اســتخدام تحليالت وســائل التواصل االجتامعي يف صناعة املنتجات 

االستهالكية؟

2- ما هي يف رأيك التحديات الرئيســة والحلول والنتائج املحتملة لتطبيق تحليالت 

وسائل التواصل االجتامعي عىل املنتجات االستهالكية ورشكات الخدمات؟

Source: SproutSocial Case Study, “Tito’s Vodka Establishes Brand insights/case-

studies/titos/)accessed July 2016(.

ومبرور األعوام، تم تطوير مقاييس )أو قياسات( مختلفة لتحليل هياكل الشبكات االجتامعية 

مــن وجهــات نظر مختلفــة.  وغالبًا ما يتم تجميــع هذه املقاييس ضمن ثالث فئــات:  الروابط 

والتوزيعات والتقسيم إىل قطاعات.
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الروابط:
حب األشــياء املتشــابهة:  وهو مدى قيام الجهات الفاعلة بتشــكيل روابط مع آخرين بينهم 

تشــابه مع غريهم ممن يختلفون عنهم.  وميكن تعريف التشــابه حســب الجنس أو النسب أو 

العمر أو املهنة أو التحصيل العلمي أو الحالة أو القيم أو أي سمة بارزة أخرى.

التعدد:  وهو عدد من مناذج املحتوى املضمنة يف رابط، مثل:  شخصني من الناس، وهام صديقان، 

باإلضافة إىل أنهام يعمالن مًعا مجموعة متعددة من اثنني.  يرتبط التعدد بقوة العالقة.

تبادل العواطف / املعاملة باملثل:  هو مدى قيام اثنني من املمثلني بتبادل عالقات الصداقة أو 

غريها من التفاعالت بني كل منهام.

إغالق الشــبكة:  وهو مقياس إلكامل العالقات الثالثية، حيث إن افرتاض الفرد إلغالق الشبكة 

)أي أن أصدقاء أصدقائه هم أصدقاؤه أيًضا( يســمى التعدي Transitivity.  والتعدي هو نتيجة 

للخاصية الفردية أو الظرفية للحاجة إىل اإلغالق اإلدرا�.

التجاور:  وهو امليل للحصول عىل مزيد من الروابط مع اآلخرين ذوي املوقع الجغرايف املقرب.

التوزيعات:
الجرس:  وهو الشــخص الذي ميأل فجوة هيكلية عن طريق روابطه الضعيفة، وهو الذي يوفر 

الرابط الوحيد بني فردين أو مجموعة.  كام يتضمن أيًضا أقرص الطرق عندما يكون املدى األطول 

غري ممكن بسبب وجود خطر كبري لتشويه الرسائل أو فشل التسليم.

املركزية:  وتشري إىل مجموعة من املقاييس التي تهدف إىل تحديد أهمية أو تأثري )يف مجموعة 

متنوعــة من الحواس( عقــدة معينة )أو مجموعة( داخل الشــبكة.  ويوجد عــدة طرق لقياس 

املركزيــة من أشــهرها املركزية البينية، ومركزية التقارب، ومركزية القيمــة الذاتية، ومركزية ألفا، 

باإلضافة إىل مركزية الدرجة.

الكثافة:  وهي نسبة الروابط املبارشة يف الشبكة بالنسبة إىل العدد اإلجاميل املمكن.

املسافة:  وهي الحد األد� لعدد الروابط املطلوبة لربط جهتني محددتني.

الثقــوب الهيكلية:  وهــي غياب الروابط بني جزئني من الشــبكة، حيث إن العثور عىل ثقب 

هيكيل واســتغالله من املمكن أن يؤدي إىل منح صاحب املرشوع ميزة تنافســية.  وقد تم تطوير 

هذا املفهوم من قبل عامل االجتامع Ronald Burt ويشــار إليه أحيانًا عىل أنه مفهوم بديل لرأس 

املال االجتامعي.
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قــوة الربط:  وتعرف بأنها مزيج خطي من الوقت، والكثافة العاطفية، والحميمية، واملعاملة 

باملثــل )أي التبادليــة(.  وترتابــط العالقات القوية بكل من حب األشــياء املتشــابهة، والتجاور، 

والتعدي، يف حني ترتابط العالقات الضعيفة مع الجسور.

التقسيم إلى قطاعات:
الزَُمــر والدوائر االجتامعية:  ويتم تعريف املجموعات عــىل أنها زمر إذا كان كل فرد مرتبطًا 

بشــكل مبارش بجميع الدوائر الفردية أو االجتامعية األخرى مع مســتوى رصامة أقل من االتصال 

املبارش، وهذا تعريف غري دقيق، أو تعرف عىل أنها مجموعات متامســكة هيكليًّا يف حالة الرغبة 

يف مستوى دقة أكرب.

معامل التجميع )Clustering Coe�cient(:  وهو مقياس الحتامل كون عضوين من العقدة 

مرتبطني.  ويشري معامل التجميع األعىل إىل درجة أكرب من الطائفية.

التامســك:  وهو مــدى ارتباط املمثلني مبارشة ببعضهم البعض عن طريق روابط متامســكة.  

ويشري التامسك الهيكيل إىل الحد األد� لعدد األعضاء الذين إذا متت إزالتهم من مجموعة ما فإن 

ذلك من شأنه أن يؤدي إىل فك املجموعة.  

تحليالت وسائل التواصل االجتماعي:
تشــري وســائل التواصل االجتامعي إىل التقنيات املواتية للتفاعالت االجتامعية بني األشــخاص 

الذين يقومون بإنشــاء ومشــاركة وتبــادل املعلومات واألفكار واآلراء يف املجتمعات والشــبكات 

االفرتاضيــة، وهــي عبارة عن مجموعة من تطبيقات الربامج املســتندة إىل اإلنرتنت والتي تعتمد 

عىل األســس األيديولوجية والتقنية للويب 2٫0 والتي تسمح بإنشاء وتبادل املحتوى الذي ينشئه 

املســتخدم )Kaplan & Haenlein, 2010(.  وتعتمد وســائل التواصــل االجتامعي عىل تقنيات 

املحمــول وغريهــا من التقنيات القامئة عىل الويب إلنشــاء منصات تفاعلية بشــكل قوي لألفراد 

واملجتمعات ملشــاركة املحتوى الذي ينشئه املســتخدم وإنشاء املحتوى ومناقشته وتعديله.  كام 

أنها تقدم تغيريات كبرية يف التواصل بني املنظامت واملجتمعات واألفراد.

ومنذ ظهورها يف أوائل التســعينيات شهدت تقنيات الشبكات االجتامعية القامئة عىل الويب 

تحســًنا كبريًا يف كل من الجــودة والكمية.  وتتخذ هذه التقنيات العديد من األشــكال املختلفة، 

مبا يف ذلك املجــالت عرب اإلنرتنت، ومنتديات اإلنرتنت، وســجالت الويب، واملدونات االجتامعية، 

واملدونــات الصغرية، والوييك، والشــبكات االجتامعية، والحلقات الصوتيــة podcasts، والصور، 

والفيديو، وتقييامت / تصنيفات املنتجات / الخدمات.  ومن خالل تطبيق مجموعة من النظريات 
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يف مجال أبحاث وسائل التواصل )الحضور االجتامعي، ثراء وسائل التواصل( والعمليات االجتامعية 
)2010( نظام تصنيف  Haenleinو Kaplan التقديــم الذايت، واإلفصاح الذايت(، أنشــأ كل مــن(
لوسائل التواصل االجتامعي بست أنواع مختلفة منها :  )1( املشاريع التعاونية )مثل ويكيبيديا(، 
)2( مدونــات واملدونــات الصغرية )مثل تويــرت(، )3( مجتمعات املحتوى )مثــل:  يوتيوب(، )4( 
World of  :5( عــامل األلعاب االفرتاضية )مثل( ،)Facebook مواقع الشــبكات االجتامعية )مثل

.)Second Life  :6( عوامل اجتامعية افرتاضية )مثل( ،)Warcra�

وتختلف وسائل التواصل االجتامعي القامئة عىل الويب عن وسائل التواصل التقليدية / الصناعية، 
مثل الجرائد، والتلفاز، واألفالم، حيث إنها رخيصة نســبيًّا وميكن الوصول إليها لتمكني أي شــخص 
)حتى األفراد العاديني( من نرش أو الوصول إىل / اســتهالك املعلومات.  وتتطلب وســائل التواصل 
الصناعيــة عموًمــا موارد مهمــة لنرش املعلومات، حيــث إن املقاالت )أو الكتــب( متر يف معظم 
الحاالت بالعديد من التنقيحات قبل نرشها.  وفيام ييل بعض الخصائص األكرث انتشاًرا التي تساعد 

:)Morgan, Jones, & Hodges, 2010( عىل التمييز بني وسائل التواصل االجتامعي والصناعي

- الجــودة:  ففي مجال النرش الصناعي - بواســطة نارش - فإن النطــاق النموذجي للجودة يكون 
أضيق بشكل جوهري من األسواق املتخصصة غري املغطاة.  ويتمثل التحدي الرئيس الذي ميثله 
املحتوى يف مواقع الشــبكات االجتامعية يف حقيقة أن توزيع الجودة له تباين كبري:  من عنارص 

عالية الجودة إىل محتوى منخفض الجودة، وأحيانًا ُميسء.

- الوصول:  توفر كل من تقنيات وســائل التواصل الصناعي واالجتامعي نطاقًا واســًعا وقادًرا عىل 
الوصول إىل جمهور عاملي.  ومع ذلك، فعادًة ما تستخدم وسائل التواصل الصناعي إطاًرا مركزيًّا 
للتنظيم واإلنتاج والنرش، يف حني أن وســائل التواصل الجتامعــي بطبيعتها أكرث المركزية وأقل 

تسلساًل ومتيزًا بنقاط متعددة لإلنتاج واملنفعة.

- التكرار:  حيث إن تحديث وإعادة النرش عىل منصات وســائل التواصل االجتامعي يُعد أســهل 
وأرسع وأرخص، وذلك باملقارنة مع وســائل التواصل الصناعية وبالتايل فإنه ميارس بشــكل أكرث 

تكراًرا، مام يؤدي إىل الحصول عىل محتوى أعذب.

- إمكانية الوصول:  عادًة ما تكون وسائل اإلنتاج الخاصة بوسائل التواصل الصناعية حكومية و / 
أو رشكات )مملوكة ملكية خاصة( ومكلفة، يف حني أن أدوات وسائل التواصل االجتامعي متاحة 

للجمهور بشكل عام بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة.

- ســهولة االستخدام:  يتطلب إنتاج وســائل التواصل الصناعية عادًة مهارات متخصصة وتدريب.  

وعــىل العكس من ذلك، فإن معظم إنتاج وســائل التواصل االجتامعي ال يتطلب ســوى إعادة 
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تفســري متواضع للمهارات القامئة؛ ومن الناحية النظرية، فإن أي شخص لديه إمكانية، يستطيع 
تشغيل وسائل إنتاج وسائل التواصل االجتامعي.

- فوريــة:  قد يكــون الفارق الزمني بني االتصاالت التي تنتجها وســائل التواصل الصناعية طوياًل 
)أســابيع أو شهور أو حتى سنوات( مقارنًة بوســائل التواصل االجتامعي )التي ميكن أن تكون 

قادرة عىل االستجابة بصورة فورية تقريبًا(.

- قابلية التحديث:  ال ميكن تغيري وســائل التواصل الصناعية مبجرد إنشــائها )مبجرد طباعة مقالة 
املجلة وتوزيعها، وال ميكن إجراء تغيريات عىل نفس املقالة(، يف حني ميكن تغيري وسائل التواصل 

االجتامعي عىل الفور تقريبًا من خالل التعليقات أو التحرير.

كيف يستخدم الناس وسائل التواصل االجتماعي؟

ال يقترص منو مواقع الشــبكات االجتامعية عىل عددها فحســب، بل تنمو أيًضا درجة ارتباطها 
بالقناة.  وقد قدم كل من Brogan وBastone )2011( نتائج بحث تقسم املستخدمني حسب مدى 
نشاطهم يف استخدام وســائل التواصل االجتامعي والتطور املتتبع لهذه القطاعات من املستخدمني 

مبرور الوقت.  وقد أدرجوا ستة مستويات مشاركة مختلفة )الشكل 15-5(.

شكل ٥-1٥:  تطور مشاركة مستخدم وسائل التواصل االجتامعي

ووفًقا لنتائج البحث، فقد كان مجتمع املستخدمني عرب اإلنرتنت يتحول بشكل متزايد باتجاه 

املشــاركة هرمية الشكل.  والتغري امللحوظ بشدة هو الحادث فيام بني غري النشطني،  حيث تضم 

هذه الفئة 44٪ من مستخدمي اإلنرتنت.  وبعد ذلك بعامني، قفز أكرث من نصف هؤالء الخاملني 

إىل وســائل التواصل االجتامعي بشــكل أو بآخر.  وقد أشــار Bastone إىل أن:  ”اآلن حوايل ٪82 

من مســتخدمي اإلنرتنــت البالغني ضمن واحدة من الفئات العليا، لقد وصلت وســائل التواصل 

االجتامعي إىل حالة من التبنِّي الجامعي“.
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وقال Bastone:  ”تشــري وســائل التواصل االجتامعي إىل الطرق املنهجية والعلمية الستهالك 

الكمية الهائلة من املحتوى الذي أنشأته وسائل التواصل االجتامعي عىل شبكة اإلنرتنت، واألدوات 

والتقنيات من أجل تحســني قدرة املؤسسة عىل املنافسة.  وقد أصبحت تحليالت وسائل التواصل 

االجتامعــي قــوة جديدة يف املنظامت حول العامل بشــكل رسيع، مام يســمح لهــا بالوصول إىل 

املســتهلكني وفهمهم كام مل يحدث من قبل.  وباإلضافة إىل ذلك، فقد أصبحت وســائل التواصل 

االجتامعي يف العديد من الرشكات، أداة لإلسرتاتيجيات املتكاملة للتسويق واالتصاالت.

يوفــر النمو الهائــل لوســائل التواصل االجتامعــي، مــن املدونــات، وFacebook، وتويرت، 

إىل LinkedIn، ويوتيوب، وأدوات التحليالت التي تســتفيد من هــذه املصادر الغنية بالبيانات، 

للمنظــامت فرصة الدخول يف محادثات مع ماليني العمالء حول العامل كل يوم.  وهذه امليزة هي 

السبب يف أن ما يقرب من ثلثي الرشكات الـ 1200 التي شاركت يف دراسة استقصائية حديثة - أجرتها 

 )Harvard Business Review Analytic Services( هارفارد بيزنس ريفيو أناليتيكس سريفيسز

- قالوا إنهم إما يســتخدمون حاليًا قنوات وســائل التواصل االجتامعي أو لديهم خطط وســائل 

التواصــل االجتامعي يف األعــامل )Harvard Business Review, 2010(، ولكن ما زال الكثريون 

يقولون إن وســائل التواصل االجتامعي هي تجربة، حيث يحاولون فهم كيفية االســتخدام األمثل 

للقنوات املختلفة، وقياس فعاليتها، ودمج وسائل التواصل االجتامعي يف إسرتاتيجيتهم.

قياس تأثير وسائل التواصل االجتماعي:

بالنســبة للمؤسســات - ســواء كانت صغرية أو كبرية - فهناك إحصاءات قيّمة مخفية داخل 

املحتوى الذي أنشــأه املســتخدم عىل مواقع التواصل االجتامعي، ولكــن كيف ميكنك أن تربزها 

مــن بني عرشات مواقــع املراجعة وآالف املدونــات واملاليني من مشــاركات Facebook وماليني 

التغريدات؟  وإذا أمكنك القيام بذلك، فكيف تقيس تأثري جهودك؟  وهذه األسئلة ميكن معالجتها 

مــن خالل متديد التحليالت لتقنيات وســائل التواصل االجتامعــي.  ومبجرد أن تحدد هدفك من 

وســائل التواصل االجتامعي )مــا تريد تحقيقه(، فإن هناك العديد من األدوات ملســاعدتك عىل 

الوصول إىل هذا الهدف، وهذه األدوات التحليلية تقع عادًة يف ثالث فئات واسعة:

- التحليالت الوصفية:  تســتخدم إحصائيات بســيطة لتحديد خصائص واتجاهات النشــاط، مثل 

عــدد املتابعني لديك، وعدد املراجعات التي تم إنشــاؤها عىل Facebook، والقنوات التي يتم 

استخدامها يف أغلب األحيان.
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- تحليل الشــبكات االجتامعية:  تتبع الروابط بني األصدقــاء واملعجبني واملتابعني لتحديد روابط 

التأثري باإلضافة إىل أكرب مصادر التأثري.

- التحليــالت املتقدمــة:  تتضمن تحليالت تنبؤيــة وتحليالت النصوص التي تــدرس املحتوى يف 

املحادثات عرب اإلنرتنت لتحديد املواضيع واملشــاعر واالرتباطات التي لن يتم الكشف عنها من 

خالل املراقبة العرضية.

وتســتخدم األدوات والحلــول املتطورة لتحليالت وســائل التواصل االجتامعــي جميع فئات 

التحليالت الثالث )أي:  وصفية، تنبؤية، وقائية( بطريقة تدريجية إىل حد ما.

أفضل الممارسات في تحليالت وسائل التواصل االجتماعي:

باعتبارها أداة ناشــئة، فإن تحليالت وســائل التواصل االجتامعي مُتارس مــن قبل الرشكات بطريقة 

عشــوائية بعض اليشء.  ونظرًا لعدم وجود منهجيات راســخة، فإن الجميع يحاولون إنشــاء منهجياتهم 

الخاصة عن طريق التجربة والخطأ.  وفيام ييل بعض أفضل املامرسات التي تم اختبارها ميدانيًّا لتحليالت 

.)2012( Chaves و Paine وسائل التواصل االجتامعي التي اقرتحها كل من

االعتقــاد بأن القياس نظــام توجيه ال نظام تصويت: غالبًا ما تســتخدم القياســات للعقاب 

أو املكافــآت؛ وال ينبغــي أن تكون كذلك، بل يجب أن يكونوا عىل معرفة باألدوات واملامرســات 

األكــرث فاعلية، ومــا يجب إيقافه ألنــه ال يعمل، وما يجــب فعله أكرث ألنه يعمل بشــكل جيد.  

ونظــام التحليالت الجيد ينبغي أن يخربك أين تحتاج إىل الرتكيز.  ورمبا يكون كل هذا الرتكيز عىل 

Facebook غــري مهم ألن ذلك ليس مكان جمهورك،  حيــث إنه من املمكن أن يكونوا جميعهم 

عــىل تويرت أو العكس.  ووفًقا لـ Paine وChaves، فإن تفضيل القناة لن يكون بالرضورة بديهيًّا، 

يقــول كل منهم:  ”لقد عملنا للتو مع فندق مل يكن لديه أي نشــاط تقريبًا عىل Twitter لعالمة 

تجارية واحدة غري أن لديه الكثري من أنشطة Twitter إلحدى عالماتهم التجارية العالية“ وبدون 

أداة قياس دقيقة، فإنك لن تعرف.

تتبع الشــعور: يريد العمالء أن يأخذوا ما يســمعونه ويتعلمونه من املحادثات عرب اإلنرتنت 

ويعملــون عليه.  واملفتاح لذلك هو أن تكون دقيًقا يف اســتخراج ومتييز نواياهم من خالل قياس 

مشاعرهم.  وكام رأينا سابًقا يف هذا الفصل، فإن األدوات التحليلية النصية ميكنها تصنيف املحتوى 

عرب اإلنرتنت، وكشــف املفاهيم املرتبطة، وكشــف الشــعور يف محادثة كـ ”إيجايب“، ”سلبي“، أو 

”محايد“، استناًدا إىل الكلامت التي يستخدمها الناس.  ومن الناحية املثالية، فإنك سوف ترغب يف 
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أن تكون قادًرا عىل متييز املشاعر تجاه منتج معني، وخدمة معينة، ووحدة أعامل محددة.  وكلام 
زادت دقــة فهمك للهجة واإلدراك الذي يعرب عنه الناس، أصبحت املعلومات أكرث قابلية للتنفيذ، 
ألنك تخفف من املخاوف بشــأن التناقض املختلط.  وال يجب وضع عالمة ”محايدة“ عىل العبارة 
ذات التناقــض املختلــط، مثل:  ”فندق يف موقع رائع ولكن الحــامم ذو رائحة كريهة“ ألن لديك 
إيجابيات وسلبيات تقابل بعضها البعض.  وليك تكون قابلة للتطبيق، فإنه يجب التعامل مع هذه 
األنواع من العبارات بشــكل منفصل.  فمثاًل، عندما نقول:  ”كان الحامم كريه الرائحة“ هو يشء 
ميكن ألي شــخص أن يلمسه بنفسه ويحســن حالته.  كام ميكن تقسيم هذه املشاعر وتصنيفها، 
وإلقــاء نظرة عىل االتجاهات مبرور الوقت، ورؤية اختالفــات كبرية يف الطريقة التي يتحدث بها 
الناس بشكل إيجايب أو سلبي عنك، فضاًل عن مقارنة املشاعر حول عالمتك التجارية مع منافسيك.

تحســني دقة النص بشكل مستمر: إن استخدام حزمة تحليل نصوص خاصة مبجال الصناعة سوف 
يؤدي إىل معرفة مفردات عملك بالفعل.  وسيكون للنظام قواعد لغوية مبنية فيه، لكنه يتعلم مع مرور 
الوقــت ويصبح أفضــل وأفضل.  وبقدر متكنك من ضبط منوذج إحصايئ، بقدر حصولك عىل املزيد من 
البيانات، أو معلامت شــبكة أفضل، أو تقنيات جديدة لتقديم نتائج أفضل، فإنك ستفعل اليشء نفسه 
مع معالجة اللغات الطبيعية التي تدخل يف تحليل املشــاعر.  فإذا قمت بإعداد القواعد، والتصنيفات، 

باإلضافة إىل التنظيم، ومعا� الكلامت، شاهد كيف تبدو النتائج ثم ُعْد وكررها مرة أخرى.

النظر إىل تأثري تأرجح النتائج: يســعى الجميع للوصول إىل نتيجة رائعة عىل موقع رفيع املستوى، 
ولكن هذا ليس كل يشء، فهناك فرق بني النتيجة الرائعة التي تظهر وتختفي يف مقابل نتيجة رائعة يتم 
التغريد بها، وإعادة التغريد، والتقاطها من قبل املدونني املؤثرين.  ويجب أن توضح لك التحليالت أي 
من األنشطة املتعلقة بوسائل التواصل االجتامعي تتحول إىل ”فريوسية“ وأي منها يسكن رسيًعا، وملاذا.

النظر إىل ما وراء العالمة التجارية: إن اهتامم األشخاص بعالمتهم التجارية فقط يعد من أكرب األخطاء 
التي يرتكبونها.  وللنجاح يف تحليل واســتخدام وسائل التواصل االجتامعي، فيجب عليك تفهم كل ما يثار 
من القضايا املحيطة مبنتجك أو خدمتك.  وعادًة ال يهتم العمالء برســالة الرشكة أو عالمتها التجارية؛ فهم 

يهتمون بأنفسهم.  لذلك؛ فإنه يجب االنتباه إىل ما يتحدثون عنه، وأين يتحدثون بذلك ومع من.

التعرف عىل معظم التأثريات القوية:  تعاين املؤسســات مــن صعوبة تحديد صاحب التأثري األكرب 
عىل الرأي العام، وهذا يبني أن أهم املؤثرين ليسوا بالرضورة ممن يؤيدون عالمتك التجارية عىل وجه 
التحديد؛ ولكنهم يكونون ضمن من يؤثرون عىل نطاق املحادثة الدائرة حول موضوعك، وينبغي تفهم 
ما إذا كانوا يعطون آراًء إيجابية، أو يعربون عن دعمهم، أو ببساطة يقدمون مبالحظات أو نقد، وذلك 

من خالل فهم طبيعة محادثاتهم، ومكان عالمتي التجارية فيام يتعلق باملنافسة يف تلك املنطقة.
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النظــرة الثاقبة إىل دقة أدواتــك التحليلية: حتى وقت قريب مل تكن األدوات اآللية املعتمدة 

عىل الحاســب تتســم بدرجة الدقة التي يتمتع بها البرش يف غربلة محتوى اإلنرتنت.  وحتى اآلن 

تختلف الدقة باختالف الوســائل.  فبالنســبة ملواقع مراجعة املنتجــات ومواقع مراجعة الفنادق 

وتويرت، ميكن أن تصل إىل دقة ترتاوح بني 80٪ و90٪ وذلك نظرًا ألن السياق يكون محاًرصا بشكل 

أكرب.  وعندما تبدأ بالنظر إىل املدونات ومنتديات املناقشة، حيث تكون املحادثة واسعة النطاق، 

ميكن للربنامج أن يحقق دقة تصل إىل Paine & Chaves, 2012( ٪60(.  وســتزداد هذه األرقام 

مبرور الوقت ألن أدوات التحليالت يتم ترقيتها باســتمرار بقواعد جديدة وخوارزميات محســنة 

لتعكس التجربة امليدانية واملنتجات الجديدة وتغري ظروف السوق وأمناط الكالم الناشئة.

دمج ذكاء وسائل التواصل االجتامعي يف التخطيط: مبجرد أن يكون لديك منظور كبري للصورة 

مــع نظرة تفصيلية، يكون بإمكانك البدء يف دمج هذه املعلومات يف دورة التخطيط الخاصة بك.  

غري أن هذا كالم يصعب تنفيذه.  وقد كشــف اســتطالع رسيع للجمهور أن قليل من الناس اآلن 

Paine &( يقومــون بدمج التعلم من املحادثات عرب اإلنرتنــت يف دورات التخطيط الخاصة بهم

Chaves, 2012(.  وتعد إحدى طرق تحقيق ذلك هي إيجاد عالقات زمنية بني مقاييس وســائل 

التواصل االجتامعي وأنشــطة األعامل األخرى أو أحداث السوق.  وعادًة ما يتم اللجوء إىل وسائل 

التواصل االجتامعي إما بشــكل أســايس أو بواسطة يشء تقوم به مؤسستك.  وبالتايل، إذا الحظت 

تصاعًدا يف النشاط يف أي نقطة من الزمن، فتكون بحاجة ملعرفة أسباب ذلك.

أسئلة مراجعة على القسم ٥-10:

1- ما املقصود بالتحليالت االجتامعية؟  وملاذا تعترب مهمة؟

2- ما هي الشبكة االجتامعية؟  وما هي الحاجة لنظام الحسابات القومية؟

3- ما هي وسائل التواصل االجتامعي؟  وكيف ترتبط بـ Web 2.0؟

4- ما هي تحليالت وسائل التواصل االجتامعي؟  وما هي أسباب تزايد انتشارها؟

5- كيف ميكنك قياس تأثري تحليالت وسائل التواصل االجتامعي؟

تلخيص ألهم نقاط الفصل:

- التنقيب يف النص هو اكتشاف املعرفة من مصادر البيانات غري املهيكلة )غالبًا تستند إىل النص(.  

وحيث إن قدًرا كبريًا من املعلومات يكون يف شــكل نــص، فإن التنقيب يف النص هو واحد من 

أرسع فروع مجال ذكاء األعامل منًوا.
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- تتواجد تطبيقات التنقيب يف النص يف كل مجال من مجاالت العمل والحكومة تقريبًا، مبا يف ذلك 

التسويق والتمويل والرعاية الصحية والطب واألمن الداخيل.

- يقوم التنقيب يف النص باســتخدام معالجة اللغة الطبيعية )NLP( للحث عىل هيكلة مجموعة 

النصوص، ثم يســتخدم بعد ذلك خوارزميــات التنقيب يف البيانات مثــل التصنيف والتجميع 

واالقرتان وتسلسل االكتشاف الستخراج املعرفة منها.

- ميكن تعريف الشعور بأنه رأي ثابت يعكس مشاعر املرء.

- يتعامل تحليل املشاعر مع التمييز بني فئتني؛ إيجابية وسلبية.

- كمجال للبحث، يرتبط تحليل املشــاعر ارتباطًا وثيًقا بعلم لغات الحاســوب، والربمجة اللغوية 

العصبية، والتنقيب يف النصوص.

- يحاول تحليل املشــاعر اإلجابة عن الســؤال التايل: ”بم يشعر الناس حول موضوع معني؟“ عن 

طريق التعمق يف آراء الكثريين باستخدام مجموعة متنوعة من األدوات اآللية.

- يعتــرب صوت العميل )VOC( جزًءا ال يتجزأ من نظاَمي إدارة عالقات العمالء التحليلية وإدارة 

تجارب العمالء، وغالبًا ما يتم تشغيلها من خالل تحليل املشاعر.

- يدور صوت السوق )VOM( حول فهم اآلراء واالتجاهات الكلية عىل مستوى السوق.

- يتم تحقيق تحديد التناقض يف تحليل املشاعر إما باستخدام املعجم كمكتبة مرجعية أو باستخدام 

مجموعة من وثائق التدريب.

- WordNet هو معجم شهري لألغراض العامة تم إنشاؤه يف جامعة برينستون.

- SentiWordNet هو امتداد لـ WordNet ليك يُستخدم لتعريف املشاعر.

- تحليالت الكالم هي مجال متزايد من العلوم يسمح للمستخدمني بتحليل واستخراج املعلومات 

من املحادثات الحيّة واملُسجلة.

- ميكن تعريف التنقيب يف الويب بأنه اكتشــاف وتحليــل معلومات مثرية لالهتامم ومفيدة من 

الويب، وعن الويب، وعادًة ما تستخدم أدوات تستند إىل الويب.

- ميكن النظر إىل التنقيب عىل الويب عىل أنه يتكون من ثالثة مجاالت هي:  التنقيب يف محتوى 

الويب، والتنقيب يف هيكل الويب، والتنقيب يف استخدام الويب.

- يشري التنقيب يف محتوى الويب إىل االستخراج التلقايئ للمعلومات املفيدة من صفحات الويب، 

وميكن استخدامه لتحسني نتائج البحث التي تنتجها محركات البحث.
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- يشــري التنقيب يف هيكل الويب إىل توليد معلومات مثرية لالهتامم من الروابط املوجودة ضمن 
صفحات الويب.

- ميكن اســتخدام التنقيب يف هيكل الويب أيًضــا لتحديد أعضاء مجتمع معني، ورمبا أيًضا ألدوار 
األعضاء يف املجتمع.

- يشري تعدين استخدام الويب إىل تطوير معلومات مفيدة من خالل تحليل سجالت خادم الويب، 
وملفات تعريف املستخدمني، ومعلومات املعامالت.

- ظهر كل من التنقيب يف النصوص والتنقيب يف الويب كمكونات حيوية للجيل القادم من أدوات 
ذكاء األعامل لتمكني املنظامت من التنافس بنجاح.

- محــرك البحث هو برنامج يقوم بالبحث عن الوثائق )مواقع اإلنرتنت أو امللفات(، اســتناًدا إىل 
الكلــامت املفتاحية )كلامت فرديــة، أو مصطلحات متعددة الكلــامت، أو جملة كاملة( التي 

يقدمها املستخدمون، والتي تتعلق مبوضوع استعالماتهم.

- SEO هو النشاط املعني بالتأثري عىل رؤية أي موقع تجارة إلكرتونية أو أي موقع ويب يف نتائج 
البحث الطبيعية ملحرك البحث )غري املدفوع أو األسايس(.

- VOC هو مصطلح يستخدم عادًة لوصف العملية التحليلية اللتقاط توقعات العميل وتفضيالته 
وعدم تفضيالته.

- التحليــالت االجتامعيــة هي مراقبــة وتحليل وتفســري التفاعالت الرقمية وعالقات األشــخاص 
واملواضيع واألفكار واملحتوى.

- الشبكة االجتامعية هي بنية اجتامعية تتألف من أفراد / أشخاص )أو مجموعات من األفراد أو 
املنظامت( ترتبط فيام بينها بنوع من الروابط / العالقات.

- تشري تحليالت وسائل التواصل االجتامعي إىل الطرق املنهجية والعلمية الستهالك الكمية الهائلة 
من املحتوى الذي تم إنشــاؤه بواسطة منافذ وأدوات وتقنيات وسائل التواصل االجتامعي عىل 

الويب من أجل تحسني القدرة التنافسية للمنظامت.

مصطلحات أساسية:

معالجة اللغة الطبيعية اقرتان.

.(NLP)

تحليالت وسائل التواصل 

االجتامعي.

البيانات غري 

املهيكلة.

صفحات 

موثوقة.

وضع عالمات عىل جزء من 

الكالم.

صوت العميل شبكة اجتامعية.

.(VOC)
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تحليالت الويب.عنكبوت.تحديد التناقض.تصنيف.

التنقيب يف محتوى االنبثاق.Polyseme.تحليل النقر.

الويب

زاحف الويب.كلامت التوقف.محرك البحث.تجمع.

مصفوفةتحليل املشاعر.جسم.

Term-Document

.(TDM)

التنقيب يف الويب.

التنقيب يف بنية التنقيب يف النص.SentiWordNet.كشف الخداع.

الويب.

التنقيب باستخدام Tokenizing.تحليل القيمة املفردة (SVD).املحاور.

الويب.

البحث عن 

موضوع ناجم 

رابط تشعبي 

.(HITS)

WordNet.تحليل النزعة.

أسئلة للمناقشة:

1- ارشح العالقة بني التنقيب يف البيانات، والتنقيب يف النص، وتحليل املشاعر.

2- عرف - بأسلوبك الخاص - التنقيب يف النص، وناقش تطبيقاته األكرث شيوًعا.

3- ماذا يعني الحث عىل هيكلة البيانات النصية؟  ناقش الطرق البديلة لهيكلة البيانات النصية.

4- ما هو دور NLP يف التنقيب يف النص؟  ناقش قدرات وقيود NLP يف سياق التنقيب يف النص.

5- ارسد وناقش ثالثة مجاالت تطبيق بارزة للتنقيب يف النص.  ما هي الفكرة الرئيسة الشائعة بني 

مجاالت التطبيق الثالثة التي اخرتتها؟

6- ما هو تحليل املشاعر؟  وكيف يرتبط بالتنقيب يف النص؟

7- ما هي التحديات الشائعة التي يتعني عىل تحليل املشاعر التعامل معها؟

8- ما هي مجاالت التطبيق األكرث شيوًعا لتحليل املشاعر؟  وملاذا؟
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9- ما هي الخطوات الرئيسة يف تنفيذ مرشوعات تحليل املشاعر؟

10- ما هام الطريقتان الشائعتان لتحديد التناقض؟  ارشح إجابتك.

11- ناقش أوجه االختالف والشبه بني التنقيب يف النص والتنقيب يف الويب.

12- بأسلوبك الخاص عرِّف التنقيب يف الويب، مع مناقشة أهميته.

13- ما هي املجاالت الرئيســة الثالثة للتنقيب يف الويب؟  ناقش أوجه االختالف والشبه بني هذه 

املجاالت الثالثة.

14- ما هو محرك البحث؟  وملاذا يعترب مهامًّ للرشكات؟

15- ما هو SEO؟  ومن الذي يستفيد منه؟  وكيف؟

16- ما هي تحليالت الويب؟  وما هي املقاييس املستخدمة فيها؟

17- عرف كاًل من التحليالت االجتامعية والشــبكة االجتامعية وتحليالت الشبكة االجتامعية.  وما 

هي العالقات فيام بينها؟

18- ما هي تحليالت وسائل التواصل االجتامعي؟  وكيف تتم؟  ومن الذي يقوم بها؟  وماذا يخرج منها؟

تمارين - شبكة جامعة تيراداتا (TUN) وغيرها من التمارين اليدوية:

1- قــم بزيــارة teradatauniversitynetwork.com.  حدد الحاالت عــن التنقيب يف النص.  قم 

بوصف التطورات األخرية يف هذا املجال.  إذا مل تســتطع إيجاد حاالت كافية عىل موقع شبكة 

جامعة ترياداتا عىل الويب، قم بتوسيع بحثك إىل موارد أخرى تستند إىل الويب.

2- انتقــل إىل teradatauniversitynetwork.com أو حدد مكان األوراق البيضاء والندوات عىل 

الويــب واملواد األخرى املتعلقــة بالتنقيب يف النصوص.  قم بتجميــع النتائج الخاصة بك يف 

تقرير قصري مكتوب.

3- اذهب إىل teradatauniversitynetwork.com وقم بإيجاد دراســة الحالة التي تحمل اســم 

”eBay Analytics“.  اقرأ الحالة بعناية، وافهمها جيًدا من خالل البحث يف اإلنرتنت للحصول 

عىل معلومات إضافية، واإلجابة عن أسئلة الحالة.

4- انتقل إىل teradatauniversitynetwork.com وابحث عن حالة تحليل املشــاعر التي تحمل 

اســم ”?How Do We Fix an App Like �at“ اقرأ الوصف، واتبع اإلرشــادات لتنزيل 

بيانات وأداة تنفيذ التمرين.
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5- قــم بزيــارة teradatauniversitynetwork.com.  حدد الحاالت عــن التنقيب يف الويب.  قم 

بوصف التطورات األخرية يف هذا املجال.  إذا مل تســتطع إيجاد حاالت كافية عىل موقع شبكة 

جامعة ترياداتا عىل الويب، قم بتوسيع بحثك إىل موارد أخرى تستند إىل الويب.

6- تصفح الويب وقواعد البيانات الرقمية الخاصة مبكتبتك لتحديد املقاالت التي تصنع الرابط بني 

التنقيب يف النصوص / الويب واألنظمة املعارصة لذكاء األعامل.

مشروعات مهام الفريق ولعب األدوار:

1- افحص كيفية التقاط البيانات النصية تلقائيًّا باستخدام تقنيات الويب.  وفور التقاطها، ما هي 

األمناط املحتملة التي ميكنك استخراجها من هذه املصادر غري املهيكلة للبيانات؟

2- قم مبقابلة املســؤولني يف كليتك أو املســؤولني التنفيذيني يف مؤسستك لتحديد كيف ميكن أن 

يساعدهم التنقيب يف النصوص والتنقيب يف الويب يف عملهم.  اكتب اقرتاًحا يصف نتائجك، 

ثم أعدَّ تقريرًا يتضمن تقديرات التكلفة والفوائد.

3- انتقــل إىل مــوارد مكتبتك عىل اإلنرتنــت.  تعلم كيفية تنزيل ســامت مجموعة من األدبيات 

)مقاالت الدوريات( يف موضوع محدد، ثم قم بتنزيل البيانات ومعالجتها باســتخدام منهجية 

مشابهة لتلك التي تم رشحها يف الحالة العملية )5-5(.

4- ابحث عن مجموعة بيانات نص املشاعر املتاحة بسهولة )انظر الرؤية الفنية )5-3(للحصول عىل 

قامئة مبجموعات البيانات الشائعة( وقم بتنزيلها إىل جهاز الحاسب الخاص بك.  إن كان لديك 

أداة تحليليــة قادرة عىل التنقيب يف النصوص، فاســتخدمها.  وإن مل يكن، قم بتنزيل وتثبيت 

Text Analytics قم أيًضا بتثبيت الوظيفة اإلضافية  .RapidMiner )http://rapid-i.com(

لربنامج RapidMiner.  قم مبعالجة البيانات التي تم تنزيلها باستخدام أداة التنقيب يف النص 

)أي تحويل البيانات إىل منوذج منظم(، ثم قم ببناء النامذج وتقييم دقة الكشــف عن املشاعر 

يف العديد من مناذج التصنيف )مثل: آلة املتجهات الداعمة، أشجار القرار، الشبكات العصبية، 

االنحدار اللوجستي(.  اكتب تقريرًا تفصيليًّا ترشح فيه نتائجك وخرباتك.

5- افحص كيفية التقاط البيانات املســتندة إىل الويب تلقائيًّا باســتخدام أحدث التقنيات.  وفور 

التقاطها، ما هي األمناط املحتملة التي ميكنك استخراجها من هذه املصادر الغنية باملحتوى 

للبيانات، والتي تكون يف معظمها غري منظمة؟



التحليالت التنبؤية (2):  تحليالت النص والويب ووسائل التواصل االجتامعي

٥2٧ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

تمارين اإلنترنت:

1- قــم بإيجاد حاالت حديثة لتطبيقــات ناجحة عن التنقيب يف النصــوص والتنقيب يف الويب.  

جرِّب موردي ورشكات االستشارات لربامج التنقيب يف النصوص والويب وابحث عن حاالت أو 

قصص نجاح، ثم قم بإعداد تقرير يلخص خمس دراسات حالة جديدة.

2- انتقــل إىل statso�.com.  اخرت Downloads، وقــم بتنزيل ثالث صفحات بيضاء عىل األقل 

حــول التطبيقات.  أي من هذه التطبيقات اســتخدم تقنيات التنقيــب يف البيانات / النص / 

الويب التي متت مناقشتها يف هذا الفصل؟

3- انتقــل إىل sas.com، وقــم بتنزيل ثالث صفحات بيضاء عــىل األقل حول التطبيقات.  أي من 

هذه التطبيقات اســتخدم تقنيات التنقيب يف البيانات / النص / الويب التي متت مناقشــتها 

يف هذا الفصل؟

4- انتقــل إىل ibm.com، وقم بتنزيل ثــالث صفحات بيضاء عىل األقل حول التطبيقات.  أي من 

هذه التطبيقات اســتخدم تقنيات التنقيب يف البيانات / النص / الويب التي متت مناقشــتها 

يف هذا الفصل؟

5- انتقــل إىل teradata.com، وقم بتنزيل ثالث صفحات بيضاء عىل األقل حول التطبيقات.  أي 

من هذه التطبيقات استخدم تقنيات التنقيب يف البيانات / النص / الويب التي متت مناقشتها 

يف هذا الفصل؟

6- انتقــل إىل clarabridge.com، وقم بتنزيل ثالث صفحات بيضاء عىل األقل حول التطبيقات.  

أي من هذه التطبيقات استخدم تقنيات التنقيب يف النص بطريقة مبتكرة؟

7- انتقل إىل kdnuggets.com، قم باستكشــاف األقســام حول التطبيقــات وكذلك الربامج.  قم 

بإيجاد أسامء ثالث حزم إضافية عىل األقل للتنقيب يف البيانات والتنقيب يف النصوص.

8- قم مبســح بعض أدوات وموردي التنقيــب يف الويب.  حدد بعض منتجات التنقيب يف الويب 

ومقدمي الخدمات غري املذكورة يف هذا الفصل.

9- انتقــل إىل attensity.com، وقم بتنزيل ثالث صفحات بيضاء عىل األقل حول التطبيقات.  أي 

من هذه التطبيقات استخدم تقنيات التنقيب يف البيانات / النص / الويب التي متت مناقشتها 

يف هذا الفصل؟
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الفصل السادس
التحليالت التوجيهية: التحسين والمحاكاة

أهداف التعلم:

- فهم تطبيقات تقنيات التحليالت التوجيهية باالشرتاك مع إعداد التقارير والتحليالت التنبؤية.

- استيعاب املفاهيم األساسية لنمذجة القرارات التحليلية.

- اســتيعاب مفاهيم النامذج التحليلية ملشاكل القرار املختارة، مبا يف ذلك الربمجة الخطية ومناذج 
املحاكاة لدعم القرار.

- وصف كيفية استخدام جداول البيانات بالنسبة لكل من النمذجة التحليلية والحلول التحليلية.

- رشح املفاهيم األساسية للتحسني وتوقيت استخدامها.

- وصف كيفية هيكلة منوذج برمجة خطية.

- رشح املقصود بتحليل الحساسية، وتحليل «ماذا - لو»، والبحث عن الهدف.

- استيعاب مفاهيم وتطبيقات أنواع املحاكاة املختلفة.

- فهم التطبيقات املحتملة ملحاكاة األحداث املنفصلة.

يعد هذا الفصل إضافة جديدة إىل هذا الكتاب، حيث يتخطى مرحلة تطبيقات التحليالت وصواًل 

إىل مــا بعد إعداد التقارير والتحليالت التنبؤية.  ويغطي هــذا الفصل التقنيات املختارة التي ميكن 

توظيفهــا جنبًا إىل جنب مع النامذج التنبؤية للمســاعدة يف دعم القــرار.  ونركز هنا عىل التقنيات 

التي يسهل تنفيذها نسبيًّا سواء باستخدام أدوات جداول البيانات أو باستخدام أدوات برمجية قامئة 

بذاتهــا.  وبالطبع، يوجد الكثري من التفاصيل اإلضافية ليتــم تعلمها حول مناذج علوم اإلدارة، ولكن 

الهدف من هذا الفصل هو فقط توضيح ما هو ممكن وكيفية تنفيذه ضمن إعدادات حقيقية.

ونعرض فيام ييل تقدميًا لهذه املادة مع مالحظة الحذر:  قد تشــكل النمذجة موضوًعا صعبًا، 

كــام تعــد فنًّا بجانب كونها علاًم.  وليس بالرضورة أن تكون الغاية من هذا الفصل أن تصبح خبريًا 

باملوضوعات التي تتعلق بالنمذجة والتحليل، ولكن تُســتخَدم املادة الكتســاب املعرفة باملفاهيم 

املهمة من حيث صلتها بالتحليالت التوجيهية واستخدامها يف صنع القرار.  ومن املهم أن ندرك أن 

النمذجــة التي نحن بصدد الحديث عنها هنا ترتبط فقط بشــكل رسيع مبفاهيم منذجة البيانات، 
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فيجب عدم الخلط بينهام.  إننا نتحرك عرب بعض املفاهيم والتعاريف الرئيسة لنمذجة القرار، ونقدم 

بعد ذلك فكرة النمذجة بشــكل مبارش يف جداول البيانات، ثم بعد ذلك نناقش الهيكل والتطبيق 

لنــامذج ومنهجيات برهنت عىل نجاحها عرب الزمن:  الربمجــة الخطية ومحاكاة الحدث املنفصل.  

وكام ذُكَِر سابًقا، من املمكن الحصول عىل دورات متعددة - تحديًدا - يف هذين املوضوعني، ولكن 

هدفنا هو منحك إحساس مبا هو ممكن، وذلك من خالل األقسام املتنوعة لهذا الفصل.

6-1 مقال افتتاحي:  منطقة فيالديلفيا التعليمية تستخدم التحليالت التوجيهية 

إليجاد حٍل أمثل إلبرام عقود خطوط سير الحافالت:

خلفية:

يعــد اختيار أفضل املوردين للعمل مهمة مرهقة بل وذات أهمية كبرية للرشكات واملنظامت 

الحكومية.  فبعد تقديم كل مورد لعطائه بخصوص مهمة معينة من خالل عملية املناقصة، تقوم 

الرشكة أو املنظمة بتقييم كل اقرتاح ومن ثم اتخاذ قرار بشأن اختيار املورد األنسب الحتياجاتهم.  

وعــادًة، تضطر الحكومات الســتخدام عملية تقديم العطاءات للمفاضلة بــني املوردين ومن ثم 

االختيار من بينهم.  كانت منطقة فيالديلفيا التعليمية تســعى لالســتعانة مبصادر خارجية لبعض 

خطوط الحافالت الخاصة بهم؛ إذ ال متتلك املقاطعة إال عدًدا قلياًل من حافالت املدارس، ال يكفي 

لخدمــة الطــالب القاطنني بها، فكانوا يخدمــون بحافالتهم الخاصة مــن 30٪ إىل 40٪ فقط من 

الطرق، فقرروا االســتعانة مبوردي خدمة الحافالت الخاصة كمصدر خارجي لتغطية بقية الطرق.  

تم تكليف تشــارلز لويتز )Charles Lowitz(، املنسق املايل ملكتب النقل، بتحديد كيفية تعظيم 

العائد عىل االستثامر وتحسني طريقة إبرام العقود مع مختلف املوردين.

يف املــايض، كانت عملية اختيار موردي خدمة الحافالت الذين يتم التعاقد معهم وفًقا للقيود 

املاليــة والزمنية عملية مرهقــة إذ كانت تتم يدويًّا.  باإلضافة إىل ذلك، كانت املتغريات والعوامل 

املختلفــة التي يجب مراعاتها تزيد األمر تعقيًدا.  فقد كانت عملية تقييم املوردين لهذه الخدمة 

تتم بناًء عىل خمســة متغريات وهي:  التكلفة، والقدرات، واألمانة، واالســتقرار املايل، والفراســة.  

قــام كل مــورد بتقديم عطاءه بســعر مختلف للطرق املختلفة.  وضع بعــض املوردين حًدا أد� 

Lowitz لعدد خطوط السري، ويف حالة عدم مقابلة هذا العدد للمطلوب، فستزيد التكلفة.  وكان

بحاجــة ملعرفة كيفية دمج املعلومــات لكل عطاء تم تقدميه، وذلك لتوزيع خطوط الســري عىل 

املوردين بحيث تتم تغطية كل الطرق بأقل تكلفة.
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الحل:

بحث Lowitz يف البداية عن برنامج يســتطيع اســتخدامه جنبًــا إىل جنب مع منوذج العقد 

Frontline من رشكــة Premium Solver فبدأ باســتخدام برنامــج  .Excel الخــاص بــه عــىل

Systems، مام مكنه من تحديد أفضل املوردين ماليًّا وتشــغيليًّا، وقام بإنشــاء منوذج أمثل يأخذ 

يف الحســبان املتغريات الخمسة ســالفة الذكر املتعلقة بكل مورد.  وقد تضمن النموذج متغريات 

ثنائية صحيحة )نعم / ال( لكل خط من خطوط السري ليتم منحها للموردين الذين تقدموا لتغطية 

خط ســري معــني بتكلفة معينة.  وقد بلغت هذه املتغــريات ذات )نعم / ال( ما يقرب من 1600

متغري.  كام تضمن النموذج أيًضا قيوًدا تشــري إىل أنه ســيتم تخصيص مورد واحد فقط لكل خط 

ســري، وبالطبع ال بد من تغطية كل خطوط الســري.  وتم وضع حد أد� لعدد خطوط السري التي 

يخدمهــا أي مــورد، كام تم وضع قيود لبعــض التفاصيل األخرى.  وميكن كتابــة كل هذه القيود 

كمعادالت وإدخالها يف منوذج برمجة خطية تامة.  وتجدر اإلشارة إىل أن هناك العديد من أدوات 

الربامج تستطيع صياغة مثل هذه النامذج وحلها، غري أن استخدام Microso� Excel يجعل فهم 

النموذج أمرًا أكرث سهولة.  فتم تضمني برنامج Solver الخاص برشكة Frontline Systems داخل 

أدوات Microso� Excel للقيام بحل املشــاكل الصغرية مجانًا.  أما النامذج األكرب حجاًم واألكرث 

.Lowitz تعقيًدا فيمكن حلها عن طريق رشاء إصدار أكرب.  وهذا ما فعله

الفوائد:

ســاعد النموذج يف تطوير حجم كل عقد من العقود، فضاًل عن تحديد عدد املوردين الواجب 

التعاقد معهم.  حيث يتفاوت حجم العقود من مورد آلخر وذلك ما بني 4-97 خط ســري للمورد 

الواحد.  ويف النهاية، متكنت منطقة فيالديلفيا التعليمية من وضع خطة تحتوي عىل العدد األمثل 

لــرشكات توريد الحافالت باســتخدام برنامــج Excel بداًل من العملية اليدويــة.  وهكذا متكنت 

Premium Solver املقاطعة من توفري الوقت واملال وذلك باســتخدام األدوات التحليلية لربنامج

إلنشاء منوذج أمثل باملتغريات املختلفة.

ماذا يمكننا أن نتعلم من هذه المقالة القصيرة:

تواجه معظم املنظامت مشــكلة صنع القرارات حني يلزم اختيار واحد من عدة خيارات.  إذ 

يكــون لكل خيار تكلفة وإمكانية يرتبطان بــه.  وتهدف مثل هذه النامذج إىل اختيار توليفة من 

الخيــارات تلبــي جميع املتطلبات بجانــب تدنية التكاليف.  كام يجب مالحظــة أنه يتم تطبيق 
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التحليالت التوجيهية بشكل خاص عىل مثل هذه املشكلة املتعلقة بالقرارات.  ووجود أدوات مثل 
Premium Solver املتاح داخل Excel يجعل من السهولة مبكان تطبيق مثل هذه التقنيات.

أسئلة مراجعة على المقالة االفتتاحية:

1- ما هو القرار املتخذ يف هذه املقالة اإلفتتاحية؟

2- ما هي البيانات )الوصفية أو التنبؤية( التي قد يتم االحتياج إليها لعمل أفضل التوزيعات يف هذا السيناريو؟

3- ما هي التكاليف أو القيود األخرى الواجب مراعاتها عند إبرام مثل هذه العقود املتعلقة بخطوط السري؟

4- ما هي املواقف األخرى التي ميكن تطبيق مثل هذه النامذج عليها؟

6-2 اتخاذ القرار بناًء على النموذج:

إن اتخاذ القرارات باستخدام أحد أنواع النموذج التحلييل هو ما نسميه التحليالت التوجيهية، 
وذلــك كــام تبني من املقالة القصرية الســابقة.  وقد تعلمنا يف العديد من الفصول الســابقة قيمة 
وعمليــة معرفة تاريخ ما يجري واســتخدام هذه املعلومات أيًضا من أجــل التنبؤ باألمور املُرجح 
حدوثهــا.  وعىل أية حال، فإننا ســنحاول من خالل هذا التمريــن تحديد ما ينبغي عمله فيام هو 
آٍت.  وقــد يرتتــب عىل ذلك تحديد العمــالء املُرجح قيامهم بالرشاء منــا وتقديم عرض أو إعطاء 
ســعر يزيد من احتاملية قيامهم بالــرشاء، وبالتايل فإن ذلك ســيؤدي إىل تعظيم األرباح إىل الحد 
األمثــل.  وعــىل العكس من ذلك، فقد ينطوي األمر عىل القدرة عــىل التنبؤ بالعميل الذي يحتمل 
اتجاهــه إىل مكان آخر والقيــام بتقديم عرض ُمغري له لالحتفاظ به كأحــد العمالء ورفع قيمتنا 
لديه.  وللتأكد من تغطية جميع احتياجاتنا وتقليل التكلفة إىل أد� حد ممكن فإننا قد نحتاج إىل 
اتخــاذ بعض القرارات بخصوص منح العقود للمورديــن.  ومن املمكن أن نواجه وضًعا ما يتطلب 
تحديــد أي العمالء املحتملني ينبغي حصوله عــىل مواد الحملة الرتويجية بحيث ال تكون تكاليف 
الرتويــج التــي نتحملها باهظة، ونقوم بزيادة معدل االســتجابة إىل أقىص حد ممكن مبا ال يتعدى 
حدود امليزانية.  وقد نتخذ قراًرا بشــأن ما يجب دفعه مقابل كلامت البحث الرئيســة غري املجانية 
لرفع عائد االستثامر مليزانية اإلعالنات الخاصة بنا إىل أقىص حد ممكن.  وعىل صعيد آخر، فإننا قد 
نضطر إىل دراســة تاريخ أمناط وصول عمالئنا واســتخدام تلك املعلومات من أجل التنبؤ مبعدالت 
الوصول املستقبلية، وتطبيق ذلك لجدولة عدد مناسب من موظفي املتجر لرفع استجابات العمالء 
إىل أقىص حد باإلضافة إىل تحسني تكاليف العاملة لدينا.  وميكننا من خالل االعتامد عىل تحليالتنا 

Source: Adapted with permission from “Optimizing Vendor Contract Awards Gets an A+,” http:// www.
solver.com/news/optimizing-vendor-contract-awards-gets, 2016 )accessed July 2016(.
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وتوقعاتنا للطلب عىل منتجاتنا وتكاليف سلســلة التوريد، اتخاذ قرارات بشأن املواقع التي سنقوم 
فيها بإنشاء مستودعاتنا.  باإلضافة إىل أن املعلومات الخاصة بأحجام املنتجات التي سيتم تسليمها 
يف مواقع مختلفة وتكاليف التسليم وتوافر سيارة للنقل تسمح لنا بتحديد طرق التسليم اليومية.  
ويستطيع الشخص الحصول عىل مئات األمثلة الخاصة بالحاالت التي تكون فيها القرارات املستندة 
إىل البيانــات ذات قيمــة.  ويف الواقع، فإن القدرة عىل اســتخدام رؤى وصفية وتنبؤية ملســاعدة 
صانــع القــرار عىل اتخاذ قرارات أفضل تُعــد أكرب فرصة متاحة ملهنة التحليــالت املتنامية.  وعىل 
الرغــم مــن وجود حاالت يتم اتخاذ القــرارات فيها من خالل االعتامد عــىل الخربة والحدس، غري 
أن األرجــح أن القرارات التي يدعمها منوذج ما ستســاعد صانع القرار عــىل اتخاذ قرارات أفضل.  
وباإلضافة إىل ذلك أيًضا، فإن هذه القرارات التي يدعمها منوذج ما ســتوفر لصانعي القرار مربرات 
للتوصيات التي يقدمونها.  وهكذا برزت التحليالت التوجيهية باعتبارها أقىص ما انتهى إليه العلم 
يف مجال التحليالت ليتم تطبيقه الحًقا، وهي تنطوي بشــكل أســايس عىل استخدام منوذج تحلييل 
للمســاعدة يف توجيه صانع القرار يف اتخاذ القرار، أو جعــل عملية اتخاذ القرار عملية آلية وذلك 
حتــى يتمكن النموذج من تقديم توصيات أو قــرارات.  ونظرًا ألن التحليالت التوجيهية تركز عىل 
تقديم التوصيات أو اتخاذ القرارات، فإن البعض يُسمي هذه الفئة من التحليالت بتحليالت القرار.

وتتضمن جميع منشورات INFORMS مثل Interfaces وORMS TODAY ومجلة التحليالت 
Analytics، القصــص التــي توضــح التطبيقات الناجحة لنــامذج القرار يف اإلعــدادات الحقيقية.  
ويشتمل هذا الفصل عىل العديد من األمثلة عىل مثل هذه التطبيقات التحليلية اإلرشادية.  وتجدر 
بنا اإلشارة إىل أن تطبيق مناذج لحاالت واقعية ميكنها أن توفر ماليني الدوالرات أو تدر عائًدا مباليني 
الدوالرات.  وقد وصف كل من Christiansen وآخرون )2009( تطبيقات هذه النامذج يف عمليات 
رشكة الشــحن باستخدام TurboRouter، بأنها نظام دعم القرار )DSS( لتوجيه السفن والجدولة، 
وهم يدعون أن الرشكة اســتخدمت هذا النموذج عىل مدى ثالثة أســابيع لتحســني االستفادة من 
أســطولها، األمــر الذي أدى إىل تحقيق ربح إضايف يرتاوح من مليــون إىل مليوين دوالر يف مثل هذه 

الفرتة الزمنية القصرية.  ويف الحالة العملية )6-1( نقدم مثااًل آخر لتطبيق منوذج.

حالة عملية 1-6

ExxonMobil لرشكة إكسون موبيل Downstream النقل األمثل للبيانات من الخادم

DSS من خالل نظام دعم القرار

رشكة إكســون موبيل هي رشكة برتول وغاز طبيعــي، وتعمل يف العديد من البلدان 

يف جميــع أنحاء العــامل، وتوفر الرشكة املنتجــات البرتولية املختلفة، مبــا يف ذلك الوقود 
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النظيــف، ومواد التشــحيم، واملنتجات ذات القيمــة العالية باإلضافــة إىل املواد الخام 

للعديد من العمالء.  ويتم اســتكامل ذلك من خالل سلســلة توريد معقدة بني مصافيها 

وعمالئها.  ويُعد زيت غاز التفريغ )vacuum )VGO هو أحد املنتجات الرئيسة لرشكة 

ExxonMobil الناقلة transports.  وتقوم رشكة إكســون موبيل ExxonMobil بنقل 

العديد من السفن املُحملة بشحنات shiploads زيت غاز التفريغ VGO من أوروبا إىل 

الواليات املتحدة.  وتشــري التقديرات إىل أن إكسون موبيل تقوم بنقل حوايل من 70-60

سفينة محملة بزيت غاز التفريغ VGO عرب املحيط األطليس، يف العام الواحد.  وقد كان 

مــن املقرر حتى اآلن أن تتم عملية نقل زيت غــاز التفريغ VGO عرب املحيط األطليس 

من خالل عملية نقل يدوية مرهقة ســواء تم هذا النقل من خالل الســفن التي تديرها 

رشكة إكسون موبيل أو سفن طرف ثالث third-party عىل حد سواء.  وتتطلب العملية 

برمتها تعاون العديد من االفراد عرب منظمة سلســلة التوريد.  ولتحديد الجدول الزمني 

للنقل الخاص بالســفن فإنه يتم اســتخدام العديد من جــداول البيانات املخصصة ذات 

القيود واملتطلبات الخاصة واملقايضات االقتصادية.  وقد شملت بعض القيود ما ييل:

1- تفاوت توقعات اإلنتاج والطلب بصفة دامئة.

2- قيود الحد األد� والحد األقىص من املخزون.

3- مجموعة من السفن املتنوعة )مثل:  السفن ذات الرسعات املتفاوتة وحجم البضائع(.

4- السفن التي يتم تنزيلها وتفريغها يف منافذ متعددة.

5- كل من إكسون موبيل املُدارة ومستلزمات الطرف الثالث واملنافذ.

6- تكلفة النقل املعقدة والتي تتضمن تغطية زيادة التكاليف وغرامات التأخري.

7- حجم السفينة وحدود املسارات للموانئ املختلفة.

ويتعذر عىل العملية اليدوية القيام بتحديد املسارات الفعلية للسفن، وتوقيت كل 

ســفينة، وكمية زيت غاز التفريغ VGO املحملــة أو املفرغة.  وباإلضافة إىل ذلك، فإن 

بيانات اإلنتاج واالستهالك يف عدة مواقع جعلت العملية اليدوية مرهقة وغري فعالة.

املنهجية / الحل:

وقــد تم تطوير أداة دعم القرار التي تســاعد املُجدولني عــىل التخطيط لجدول زمني 

مثايل للسفن لتنزيل، ونقل، وتفريغ زيت غاز التفريغ VGO من وإىل عدة مواقع.  وقد تم 

صياغة املشــكلة كمشــكلة الربمجة الخطية العددية.  وقد كان من الرضوري أن يلبي الحل 
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املتطلبات الخاصة بالتوجيه، والنقل، والجدولة، وإدارة املخزون إزاء تباينات اإلنتاج والطلب 

املختلفة.  وقد اســتُخِدَمت لغة الربمجة الرياضية GAMS لصياغة املشــكلة، كام استُخِدم 

مايكروسوفت إكسل Microso� Excel كواجهة املستخدم.  وعندما يتم تشغيل آلة الحل 

)ILOG CPLEX( فإنه يتم التوصل إىل حل أمثل يف نقطة تتوقف فيها القيمة املوضوعية 

للحل الحايل عن التحسن، حيث يتم تحديد معيار التوقف خالل كل برنامج تشغيل.

النتائج / الفوائد:

ومن املتوقع أن يؤدي استخدام منوذج التحسني إىل خفض تكاليف الشحن باإلضافة 

إىل خفض النفقات الخاصة بغرامات التأخري.  ونظرًا ألن األداة ســتكون قادرة عىل دعم 

Panamax  :اســتخدام الســفن بطريقة أفضل كام أنها تســاعد يف اختيار السفن )مثل

مقابــل Afamax( وتصميم جداول التوجيه األمثل، فإن ذلك من شــأنه تحقيق هدف 

خفض تكاليف الشــحن باإلضافة إىل خفض النفقــات الخاصة بغرامات التأخري.  وينوي 

الباحثون مواصلة البحث عن طريق استكشــاف أســاليب رياضية أخرى بديلة من أجل 

حل مشكلة الجدولة.  كام أنهم يعتزمون أيًضا منح أداة أنظمة دعم القرار القدرَة عىل 

النظر يف منتجات متعددة ملجموعة من السفن.

أسئلة للمناقشة:

ل  1- اذكر ثالث طرق توضح كيف ميكن أن تؤدي الجدولة اليدوية للسفن إىل تحمُّ

املزيد من التكاليف التشغيلية مقارنًة باألداة التي تم تطويرها.

2- كيف ميكن لرشكة إكســون موبيل االستفادة بطرق أخرى من أدوات دعم القرار 

التي تم تطويرها من أجل توسيع وتحسني عملياتها التجارية األخرى؟

3- مــا هي بعض القرارات اإلســرتاتيجية التي ميكن اتخاذها مــن ِقبل صناع القرار 

باستخدام األداة التي تم تطويرها؟

Source: Adapted from Furman, K. C., Song, J. H., Kocis, G. R., McDonald, M. K., 

& Warrick, P. H. )2011(. Feedstock routing in the ExxonMobil downstream sector. 

Interfaces, 41)2(, 149163-.

أمثلة نموذج تحليالت توجيهية:

تعتمــد التحليالت التوجيهية عىل النمذجة كعنرص أســايس.  ويف األمثلــة التي ذكرناها آنًفا يف 
حاالت التقديم والتطبيق ينبغي عىل الفرد استخدام منوذج ريايض حتى يتمكن من التوصية بقرار 



الفصل السادس

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري٥٣٨

ألي مشكلة واقعية.  فعىل سبيل املثال، نجد أن تحديد العميل )من بني ماليني العمالء املحتملني( 
الذي سوف يتلقى عرًضا بغرض تعظيم قيمة االستجابة اإلجاملية مع التقيد بحدود امليزانية، ليس 
باألمــر الــذي ميكنك القيام به يدويًّا.  وبناء منوذج زيادة االســتجابة إىل الحد األقىص املســتند إىل 
االحتاملية مع التقيد بحدود امليزانية، من شأنه أن يوفر لنا املعلومات التي ننشدها.  واستناًدا إىل 
املشــكلة التي نتناولها، فإن هناك فئات عديدة من النامذج، باإلضافة إىل أنه غالبًا ما يكون هناك 
العديد من التقنيات املتخصصة لحل كل مشكلة منها.  ويف هذا الفصل سوف نتعرف عىل اثنني من 
أســاليب النمذجة املختلفة.  ومن الجدير بالذكــر أن معظم الجامعات لديها العديد من الدورات 
التدريبية التي تغطي هذه املوضوعات تحت عناوين مختلفة مثل بحوث العمليات، وعلوم اإلدارة، 
ونُظم دعم القرار، واملحاكاة التي ميكنها مســاعدتك يف بناء املزيد من الخربات يف هذه املواضيع.  
ونظرًا ألن التحليالت التوجيهية تنطوي عادًة عىل تطبيق مناذج رياضية، فإن مصطلح علم البيانات 
أحيانًا يرتبط بتطبيق مثل هذه النامذج الرياضية بشــكل أكرث انتشاًرا.  وقبل أن نتعرف عىل دعم 

النمذجة الرياضية يف التحليالت التوجيهية، دعونا نفهم أواًل بعض مشاكل النامذج.

تحديد المشكلة والتحليل البيئي:

ال يتــم اتخاذ القرارات من فراغ بل البد من تحليــل نطاق املجال وقوى وديناميكيات البيئة، 
حيــث يحتاج صانع القرار إىل تحديد الثقافة التنظيميــة وعمليات صنع القرار يف الرشكات )عىل 
ســبيل املثال:  من يقوم باتخاذ القرارات، ودرجة املركزية(.  فمن الوارد أن يكون ظهور املشــكلة 
الحالية ســببه العوامل البيئية، وهذا قد يسمى بشكل رسمي املسح والتحليل البيئي، ويقصد به 
رصد املعلومات املجمعة ومســحها وتفســريها.  وميكن ألدوات ذكاء األعامل / تحليالت األعامل 
)BI/BA( أن تســاعد يف تحديد املشــاكل عن طريق القيام بعملية مســح لها.  وينبغي أن تكون 
املشــكلة مفهومة جيًدا، كام يجب أن يشــارك الجميع نفس إطار الفهم نظرًا ألن املشكلة سوف 
يتم متثيلها يف النهاية بالنموذج بشكل أو بآخر.  وبغري ذلك، فإن النموذج لن يساعد صانع القرار.   

تحديد املتغري:  يُعد تحديد متغريات النموذج )مثل:  القرار، والنتيجة، وعدم التحكم فيهام(، 
باإلضافــة إىل العالقــات بني املتغريات، أمرًا بالغ األهمية.  وميكن أن يكون لتأثري الرســوم البيانية 
-والتي تُعد مناذج تخطيطية للنامذج الرياضية - دور يف تســهيل عملية التحديد.  كام قد يساعد 
شــكل أكرث عمومية لرســم بياين مؤثر، وخريطة معرفية، صانع القرار عىل تطوير فهم املشــكلة 

بشكل أفضل، السيام املتغريات وتفاعالتها.

التنبــؤ )تحليالت توجيهية(:  وكام ذكرنا ســابًقا، فإن معرفة ما حدث وما هو محتمل حدوثه 

ا للتحليالت التوضيحية.  ويُعترب هذا النوع من التحليالت التنبؤية رضوريًّا  يُعد رشطًا أساســيًّا هامًّ
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لبنــاء النــامذج ومعالجتها نظرًا ألن النتائج املرتتبة عىل تنفيذ القرار عادًة ما تظهر يف املســتقبل.  
وليس هناك جدوى من إجراء تحليل ملعرفة مدى )االستجابة( عىل ما وقع يف املايض ألن القرارات 
التي ســيتم اتخاذها يف ذلك الوقت لن تُجدي نفًعا يف املســتقبل.  وتتطلب التجارة عرب اإلنرتنت 
واالتصاالت التنبؤ مبا قد يحدث وتوافر املعلومات املتاحة من أجل أدائها.  وهذه األنشطة تحدث 
برسعة، بعد جمع املعلومات حول املشــرتيات والتي ينبغي تحليلها للوصول إىل التوقعات، حيث 
ينطوي جزء من التحليل ببساطة عىل التنبؤ بالطلب؛ ومع ذلك فإن منوذج التنبؤ ميكنه استخدام 
احتياجات دورة حياة املنتج واملعلومات التي تتعلق بالسوق واملستهلكني لتحليل الوضع بأكمله، 

مام يؤدي إىل زيادة مبيعات املنتجات والخدمات بشكل مثايل.

ويف الحالة العملية )6-2( سوف نقدم وصًفا ملثال فعال ملثل هذه التنبؤات واستخدامها يف صنع القرار.

حالة عملية 2-6

اســتخدام تطبيقات ذكاء األعامل من ِقبل رشكة إنجرام مايكرو Ingram Micro من 

أجل اتخاذ قرارات التسعري

تُعد رشكــة إنجرام مايكرو Ingram Micro هي أكرب موزع ثنايئ املســتوى ملنتجات 

التقنية يف العامل.  وتقوم الرشكة يف نظام التوزيع ذي الشقني، برشاء املنتجات من الرشكات 

املصنعة لها ومن ثَم تقوم ببيعها لتجار التجزئة الذين يقومون بدورهم ببيع هذه املنتجات 

للمســتخدمني النهائيــني.  فمثاًل، ميكــن رشاء حزمــة Microso� O�ce 365 من رشكة 

  .)Microso�( بداًل من رشائها مبارشة من مايكروسوفت Ingram Micro إنجرام مايكرو

وترتبــط رشكة إنجــرام بالعديد من الرشاكات مع رشكات مثــل Best Buy، وBu�alo، و

Google، وHoneywell، باإلضافــة إىل Libratone، وSharper Image.  وتقوم الرشكة 

بتسليم منتجاتها إىل 200000 مزود حلول يف جميع أنحاء العامل، وبالتايل فإن الرشكة لديها 

حجــم كبري من بيانــات املعامالت.  ولتحديد فرص البيع املتقاطع وتحديد األســعار التي 

يتــم تقدميها لعمالء محددين بالتزامن مع حزم املنتجات، أرادت رشكة إنجرام اســتخدام 

اإلحصــاءات من هذه البيانات، مام يتطلب إنشــاء مركز ذكاء األعــامل )BIC( من أجل 

  .BIC تجميع وتحليل البيانات.  وقد واجهت رشكة إنجرام العديد من املشاكل يف إعداد

1- واجهت رشكة إنجرام مشــاكل عديدة يف عملية التقاط البيانات الخاصة بهم، مثل 

نقص بيانات الخسائر، وضامن دقة معلومات املستخدم النهايئ، وربط االقتباسات باألوامر.

 )CRM( 2- أيًضا واجهت رشكة إنجرام مشاكل يف تنفيذ نظام إدارة عالقات العمالء

بحيث يكون قادًرا مبا يكفي للتعامل مع عملياته يف جميع أنحاء العامل.
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3- باإلضافة إىل ما ســبق، فقد واجهت الرشكة تصدي لفكرة تسعري الطلب )تحديد 

السعر وفًقا لإلقبال عىل املنتج(.  

املنهجية / الحل:

استكشفت رشكة إنجرام الربيد اإللكرتوين واستخدمته يف التواصل املبارش مع عمالئها 

)البائعــني( وقدمت لهــم خصومات عــىل رشاء التقنيات الداعمــة املتعلقة باملنتجات 

املطلوبة.  ومن خالل تحليل ســلة السوق املجزأة اســتطاعوا تحديد هذه الفرص ومن 

ثَم طوروا تطبيقات ذكاء األعامل التالية التي ســاعدت يف تحديد األســعار املُثىل.  كام 

قامت إنجرام بتطوير أداة جديدة لتحســني األسعار وتُعرف باسم IMPRIME، وهذه 

األداة ميكنها تحديد األسعار القامئة عىل البيانات باإلضافة إىل قدرتها عىل توفري إرشادات 

التفاوض املســتندة إىل البيانات، حيث تحدد IMPRIME الســعر األمثل لكل مستوى 

من مستويات التسلسل الهرمي للمنتج )مثل:  مستوى العميل، ومستوى البائع-العميل، 

ومستوى رشيحة العميل، ومستوى رشيحة البائع-العميل(.  وهي تقوم بفعل ذلك من 

خالل مراعاة املفاضلة بني إشارة الطلب والتسعري عند ذلك املستوى.

 ،Intelligence INGRAM كام قامت الرشكة بتطوير برنامج تسويق رقمي يُعرف باسم

حيــث يســتخدم هــذا الربنامج التســجيل اإلرشــادي التنبــؤي )PLS(، والــذي يحدد 

املســتخدمني النهائيني املُستَهَدفني بربامج تســويقية محددة.  ويُعد )PLS( هو نظامهم 

الذي يُســتخدم لتســجيل اإلرشــادات التنبؤية للرشكات التي ليس لها عالقة مبارشة مع 

املســتخدمني النهائيني.  كام يُستخدم برنامج Intelligence INGRAM لتشغيل برامج 

الفضاء األبيض، مام يُشــجع املورِّد عىل رشاء املنتجات املرتبطة ببعضها من خالل تقديم 

خصومات.  فعىل ســبيل املثال، إذا كان املَُورِّد يشــرتي خادًما من إنجرام، فعندئٍذ تقوم 

إنجــرام بتقديم خصومات عىل وحدات تخزين األقراص نظرًا للرتابط بني املنتجني، حيث 

Intelligence INGRAM إنهام مطلوبان للعمل مًعا.  وباملثل، فإنه يتم استخدام تقنية

من أجل تطوير الحمالت التحفيزيــة )وذلك من خالل تقديم مكافآت نقدية للموردين 

عىل تجاوز أهداف اإلنفاق الربع سنوية(، وحمالت البيع املتبادل )إرسال الربيد اإللكرتوين 

للمستخدمني بخصوص املنتجات املرتبطة باملنتج الذي تم رشاؤه مؤخرًا(.

النتائج / الفوائد:

وتُســتخدم منهجية قياس الرفع لقياس األرباح الناتجة وذلك عن طريق اســتخدام 

أداة IMPRIME؛ حيث تقوم هذه املنهجية )منهجية قياس الرفع( مبقارنة الفرتات قبل 
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وبعد تغيري األســعار كام تقوم مبقارنة مجموعات االختبــار مقابل مجموعات التحكم.  

ويتــم إجراء قياس الرفع عىل متوســط املبيعات اليومية، والهامــش اإلجاميل، وهامش 

املاكينة.  وقد أدى استخدام أداة IMPRIME إىل منو يف اإليرادات بلغ 757 مليون دوالر 

وزيادة يف إجاميل األرباح بلغت 18٫8 مليون دوالر.

أسئلة للمناقشة:

1- ما هي أهم التحديات التي واجهتها إنجرام مايكرو Ingram Micro يف تطوير BIC؟

2- اذكر جميع حلول ذكاء األعامل التي طورتها رشكة إنجرام لتحسني أسعار منتجاتها 

وللتعرف عىل عمالئها.

3- ما هي الفوائد التي حصلت عليها إنجرام بعد اســتخدام تطبيقات ذكاء األعامل 

املطورة حديثًا؟

ما الذي ميكن أن نتعلمه من هذه الحالة العملية؟

تستطيع الرشكة أن تبدأ بفهم خطوط منتجاتها، وعمالئها، باإلضافة إىل أمناط الرشاء 

الخاصة بهم بشكل أفضل، من خالل بناء BIC ألول مرة.  وتُستَمد هذه البصرية من ما 

نسميه بالتحليالت الوصفية والتنبؤية.  وباإلضافة إىل ذلك، فإن القيمة من هذا تُستََمد 

من خالل تحسني األسعار، وهو أحد مجاالت التحليالت التوجيهية.  

Sources: Mookherjee, R., Martineau, J., Xu, L., Gullo, M., Zhou, K., Hazlewood, 

A., Zhang, X., Griarte, F., & Li, N. )2016(. End-to-end predictive analytics and 

optimization in Ingram Micro’s two-tier distribution business. Interfaces, 46)1(, 4973-; 

ingrammicrocommerce.com, “CUSTOMERS,” https://www.ingrammicrocommerce.

com/customers/)accessed July 2016(.

فئات النموذج:

يصنف الجدول )6-1( بعض مناذج القرارات إىل ســبع مجموعات ويرسد العديد من التقنيات 

املمثلــة لــكل فئة من الفئات؛ حيث ميكن تطبيق كل تقنية إما عىل منوذج ثابت أو منوذج حر�، 

والذي ميكن بناؤه يف بيئات مفرتضة من التأكد، أو عدم التأكد، أو الخطر.  وميكن استخدام أنظمة 

تحليل القرارات الخاصة والتي يحتوي تصميمها عىل لغات وإمكانيات منذجة مدمجة فيها، بغرض 

ترسيــع عملية البناء النموذجية، ويشــمل ذلك جداول البيانات، وأنظمــة التنقيب يف البيانات، 

وأنظمة املعالجة التحليلية عرب اإلنرتنت )OLAP(، ولغات النمذجة التي تساعد املحلل عىل بناء 
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منوذج.  وسوف نتناول أحد هذه األنظمة الحًقا يف هذا الفصل.

إدارة النموذج:  وللحفاظ عىل ســالمة النامذج، وبالتــايل قابليتها للتطبيق فإنه ينبغي أن تتم 

إدارة النامذج، مثل البيانات؛ حيث تتم هذه اإلدارة مبســاعدة أنظمة اإلدارة القامئة عىل النامذج، 

.)DBMS( والتي تشبه أنظمة إدارة قواعد البيانات

النمذجة املســتندة إىل املعرفة:  تســتخدم أنظمة دعم القرار النامذج الكمية يف الغالب، يف حني 

تستخدم النظم الخبرية مناذج نوعية تعتمد عىل املعرفة يف تطبيقاتها.  الجدير بالذكر أن بعض املعرفة 

تكون رضورية لبناء مناذج قابلة للحل )وبالتايل فإنها تكون قابلة لالستخدام(.  ولبناء مناذج قامئة عىل 

املعرفة، فإنه ميكن استخدام العديد من تقنيات التحليالت التنبؤية، مثل:  التصنيف والتجميع.

جدول 6-1:  فئات النامذج

التقنيات املمثلةالعملية والهدفالفئة

البحث عن الحل األمثل للمشاكل 

من خالل بعض البدائل القليلة.

البحث عــن أفضل حــل من بني 

عدد قليل من البدائل.

وأشــجار  القــرارات،  جــداول 

القرار، وعملية التسلسل الهرمي 

التحلييل.

البحــث عــن الحــل األمثل عن 

طريق خوارزمية.

البحث عــن أفضل حــل من بني 

عدد كبري من البدائل، باســتخدام 

عملية التحسني خطوة بخطوة.

مناذج الربمجة الخطية والرياضية 

األخرى، ومناذج الشبكات.

البحــث عــن الحــل األمثل من 

خالل صيغة تحليلية.

البحــث عن أفضــل الحلــول يف 

خطوة واحدة باستخدام صيغة ما.

بعض مناذج املخزون.

البحث عن حل جيد بدرجة كافية املحاكاة.

أو الحل األفضل مــن بني البدائل 

التي تــم فحصها، وذلك من خالل 

استخدام التجريب.

عدة أنواع من املُحاكاة.

العثور عىل حل جيد بدرجة كافية، االستدالل.

عن طريق استخدام القواعد.

برمجة إرشادية، وأنظمة خبرية.
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التقنيات املمثلةالعملية والهدفالفئة

التنبؤ باملستقبل بالنسبة لسيناريو مناذج تنبؤية.

معني.

التنبــؤ، وتحليل ماركوف  مناذج 

.Markof

وضع حــل يف حالة ”مــاذا - لو“، مناذج أخرى.

باستخدام صيغة ما.

وخطــوط  املاليــة،  النمذجــة 

االنتظار.

االتجاهات الحالية يف النمذجة:  ينطوى أحد االتجاهات الحديثة يف النمذجة عىل تطوير مكتبات 

منوذجية ومكتبات تقنية الحل.  وبعض هذه الرموز ميكن تشغيلها مبارشًة عىل خادم الويب الخاص 

باملالك مجانًا، والبعض اآلخر ميكن تنزيله وتشــغيله عىل جهاز حاســب محيل، حيث إن توافر هذه 

الرموز يعني أن حزم التحســني واملحاكاة القوية متاحة لصانعي القرار الذين من املمكن أن يقوموا 

باختبار هذه األدوات فقط من منظور مشــاكل الفصل الدرايس.  فعىل ســبيل املثال، يحتفظ قســم 

 )Argonne, Illinois( Argonne Nationalالرياضيات وعلوم الحاســب يف مخترب أرغــون الوطني

بخادم NEOS من أجل التحســني عىل موقع https://neos-server.org/neos/index.html.  كام 

ميكنــك العثور عىل روابــط ملواقع أخرى عن طريق النقر عىل رابط املــوارد يف املوقع. Org، املوقع 

اإللكرتوين ملعهد بحوث العمليات وعلوم اإلدارة )INFORMS(، حيث يوفر INFORMS معلومات 

غزيــرة حول النمذجة والحلــول.  وميثل موقع OR/MS Today املوقع اإللكرتوين ألحد منشــورات 

shortly كام يتضمن  .http://www.ormstoday.org/ormsmain  :وهو متاح عىل ،INFORMS

روابط للعديد من فئات برامج النمذجة.  وسوف نتناول بعًضا منها قريبًا.

وهنــاك اتجاه واضح نحو تطوير واســتخدام أدوات وبرامج تســمى cloud-based من أجل 

الوصول إىل الربامج وحتى تشغيلها من أجل أداء النمذجة والتحسني واملحاكاة وما إىل ذلك.  وهذا 

يبسط تطبيق العديد من النامذج ملشاكل العامل الحقيقي بطرق عديدة.  ومع ذلك، فمن الرضوري 

اكتساب الخربة جيًدا من خالل تطوير الحلول البسيطة، وذلك من أجل استخدام النامذج وتقنيات 

الحلول بفاعلية.  وغالبًا ما يتم تجاهل هذا الجانب.  فاملنظامت التي لديها ُمحللني رئيسني والذين 

يدركون بالفعل كيفية تطبيق النامذج، يطبقونها بفاعلية كبرية.  وهذا يحدث بشــكل ملحوظ يف 

منطقــة إدارة اإليرادات، والتي انتقلت من مقاطعة رشكات الطريان والفنادق وتأجري الســيارات 

إىل التجزئة والتأمني والرتفيه والعديد من املجاالت األخرى.  كام أن CRM أيًضا تســتخدم مناذج، 

غري أنها غالبًا ما تكون شــفافة للمســتخدم.  وتعترب كمية البيانات وأحجام النامذج كبرية جًدا مع 
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النامذج اإلدارية، مام يســتدعي استخدام مســتودعات البيانات لتوفري البيانات وأجهزة الحوسبة 

املتوازية للحصول عىل حلول يف إطار زمني معقول.

كام أن هناك اتجاًها مســتمرًا نحو جعل مناذج التحليــالت واضحة متاًما لصانع القرار.  فعىل 

ســبيل املثال، ينطــوي التحليل متعدد األبعاد )النمذجة( عىل تحليــل البيانات يف أبعاد متعددة.  

وتظهر البيانات بشكل عام يف التحليل متعدد األبعاد )النمذجة( عىل شكل جدول بيانات، بحيث 

يكون معظم صناع القرار عىل دراية بها.  ويســتخدم اآلن العديد من صناع القرار الذين اعتادوا 

عىل ترشيح وتقطيع مكعبات البيانات، أنظمة OLAP التي تصل إىل مستودعات البيانات.  وعىل 

الرغــم من أن هذه الطرق قد تجعل النمذجة مستســاغة، إال أنهــا أيًضا تخرج العديد من فئات 

النــامذج الهامــة والقابلة للتطبيق من االعتبار، كام أنها تقيض عىل بعض جوانب تفســري الحلول 

الهامــة والدقيقــة.  وتتضمن النمذجة ما هــو أكرث بكثري من مجرد تحليــل البيانات مع خطوط 

االتجاه وإقامة عالقات مع األساليب اإلحصائية.

وهناك أيًضا اتجاه لبناء منوذج من منوذج للمساعدة يف تحليله بحيث يكون الرسم التخطيطي 

املؤثر عبارة عن متثيل بياين لنموذج؛ وهذا هو ما يُقصد به منوذج من منوذج.  كام أن بعض حزم 

برامج الرسم التخطيطي املؤثرة تستطيع إنشاء وحل النموذج الناتج.

أسئلة مراجعة على القسم 2-6:

1- اذكر ثالثة دروس مستفادة من النمذجة.

2- اذكر مع الوصف املشاكل الرئيسة يف النمذجة.

3- ما هي األنواع الرئيسة من النامذج املستخدمة يف DSS؟

4- ملاذا ال يتم استخدام النامذج يف الصناعة بشكل متكرر كام ينبغي أو كام ميكن أن تكون؟

5- ما هي االتجاهات الحالية يف النمذجة؟

6-٣ هيكل النماذج الرياضية لدعم القرار:

يف األقسام التالية، ســوف نتناول موضوعات النامذج الرياضية التحليلية )كالنامذج الرياضية 

واملالية والهندسية(، وسوف يتضمن ذلك عنارص وهياكل النامذج.  
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مكونات النماذج الرياضية لدعم القرار:

تتكون جميع النامذج الكمية عادًة من أربعة عنارص أساســية )انظر الشكل 6-1(، وهي:  متغريات 

النتيجــة )أو الحصيلــة outcome(، ومتغــريات القرار، واملتغــريات الغري قابلة للتحكــم )أو املَْعلاَمت 

parameters(، باإلضافــة إىل متغــريات النتائج املتوســطة، حيث تقوم العالقــات الرياضية بربط هذه 

العنــارص ببعضهــا البعض.  وتكون العالقات رمزية أو نوعية يف النامذج غــري الكمية.  وبناًء عىل القرار 

املتخذ )أي:  قيم متغريات القرار(، والعوامل التي ال ميكن التحكم فيها من ِقبل صانع القرار )يف البيئة(، 

والعالقات بني املتغريات، فإنه يتم تحديد نتائج القرارات.  وتنطوي عملية النمذجة عىل تحديد املتغريات 

والعالقات فيام بينها، حيث يُحدد حل النموذج قيم هذه املتغريات ومتغري )متغريات( النتيجة.

شكل 6-1:  الهيكل العام لنموذج كمي 

 )outcome (:  تعكس متغريات النتيجــة )الحصيلةOUTCOME متغــريات النتيجة )الحصيلــة

مــدى فاعلية النظام؛ مبعنى أنها تشــري إىل مدى جــودة النظام أو تحقيق هدفــه )أهدافه(.  وهذه 

املتغــريات هــي مخرجات.  وقد وردت أمثلة ملتغــريات النتائج يف الجــدول )6-2(.  وتعترب متغريات 

النتائج متغريات تابعة.  كام تُســتخدم متغريات النتائج املتوســطة أحيانًا يف النمذجة لتحديد النتائج 

املتوسطة.  ويف حالة املتغري التابع، ينبغي أواًل وقوع حدث آخر قبل وقوع الحدث املوصوف بواسطة 

املتغري.  وتعتمد متغريات النتائج عىل حدوث متغريات القرار واملتغريات التي ال ميكن التحكم فيها.  

متغــريات القــرار:  تصف متغريات القرار مســارات بديلة للعمل.  ويتحكــم صانع القرار يف 

متغريات القرار.  فعىل ســبيل املثال، بالنسبة ملشــكلة االستثامر، فإن مبلغ االستثامر يف السندات 

هو متغري القرار.  ويف مشكلة الجدولة، فإن متغريات القرار تكون أشخاًصا وأوقاتًا وجداول.  وقد 

وردت أمثلة أخرى يف الجدول )2-6(.

املتغــريات الغري قابلة للتحكم، أو املَْعلَــاَمت parameters:  هناك عوامل تؤثر عىل متغريات 

النتائج يف أي موقف التخاذ القرار، غري أن هذه العوامل خارج نطاق سيطرة صانع القرار.  وهذه 
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العوامــل إما أن تكــون ثابتة، ويف هذه الحالة تســمى متغريات غري قابلة للتحكــم، أو َمْعلاََمت 

parameters، وإما أن تكون قابلة للتغري، ويف هذه الحالة تسمى املتغريات.  ومن أمثلة العوامل 

ســعر الفائدة األســايس ورمز املباين يف املدينة واللوائح الرضيبية وتكاليف املرافق.  ومعظم هذه 

العوامــل ال ميكن التحكــم فيها نظرًا لكونها موجودة ومحددة من ِقبــل عنارص بيئة النظام التي 

يعمل فيها صانع القرار.  كام أن بعض هذه املتغريات يَُقيِّد صانع القرار، وبالتايل فإنها تَُشــكل ما 

يُسمى بالقيود املفروضة عىل املشكلة.  

متغريات النتائج املتوســطة:  تعكس متغريات النتائج املتوسطة الحصيلة املتوسطة يف النامذج 

الرياضيــة.  فمثاًل، عند تحديد جدولة اآللة، فإن التلف يكون هو متوســط متغري الناتج، ويكون 

الربح اإلجاميل هو متغري النتيجة )أي إن التلف هو أحد العوامل املحددة إلجاميل الربح(.  ومثال 

آخر:  هو رواتب املوظفني، ويُشــكل هذا متغري قرار اإلدارة؛ إذ يحدد مدى ارتياح املوظفني )أي:  

الحصيلة املتوسطة(، والذي يحدد بدوره مستوى اإلنتاجية )أي:  النتيجة النهائية(.

جدول 6-2:  أمثلة لعنارص النامذج

متغريات النتيجةمتغريات القراراملنطقة
متغريات وَمْعلَاَمت 

غري قابلة للتحكم

بدائل االستثامر ومبالغهاالستثامر املايل

مجموع الربح، والخطر

)ROL( معدل العائد عىل االستثامر

ربحية السهم

مستوى السيولة

معدل التضخم

معدل الفائدة

املنافسة

التسويق
ميزانية اإلعالن

مكان اإلعالن

الحصة التسويقية

رضا العمالء

دْخل العميل

إجراءات املنافس

التصنيع

نوعية املنتج وكميته

مستويات املخزون

برامج التعويض

التكلفة اإلجاملية

مستوى الجودة

ارتياح املوظف

سعة املاكينة

التقنية

أسعار املواد

املحاسبة
استخدام أجهزة الحاسب

جدول التدقيق

تكلفة معالجة البيانات

نسبة الخطأ

تقنية الحاسب

معدالت الرضائب

املتطلبات القانونية
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متغريات النتيجةمتغريات القراراملنطقة
متغريات وَمْعلَاَمت 

غري قابلة للتحكم

وسائل النقل
جدول الشحنات

استخدام البطاقات الذكية

مجموع تكلفة النقل

Payment قيمة وقت الفراغ

float time

مسافة التسليم

القوانني

الطلب عىل الخدماتارتياح العمالءمستويات التوظيفالخدمات

هيكل النماذج الرياضية لدعم القرار:

ترتبط عنارص النموذج الكمي بواسطة التعبريات الرياضية )الجربية( - املعادالت أو التباين.

.P = R - C وفيام ييل منوذج مايل بسيط جًدا

حيــث P = الربــح، وR = اإليرادات، وC = التكلفة.  وتصف هذه املعادلة العالقة بني املتغريات.  
وهناك منوذج مايل آخر معروف هو منوذج التدفق النقدي البسيط للقيمة الحالية، حيث P = القيمة 
الحاليــة، وF = دفعــة واحدة مســتقبلية بالدوالر، وi = ســعر الفائدة )النســبة املئوية(، وn= عدد 
الســنوات.  وميكن مع هذا النموذج تحديد القيمة الحالية لدفع مبلغ 100٫000$ يتم ســداده بعد 5
.62,092 = 5 )0٫1 + 1( / 100,000 = P :عىل النحو التايل ،)سنوات من اليوم، مبعدل فائدة 10٪ )0٫1

وفيام ييل من أقسام سوف نقدم مناذج رياضية أكرث تشويًقا وتعقيًدا.

أسئلة مراجعة على القسم 6-٣:

1- ما هو متغري القرار؟

2- اذكر وناقش بإيجاز العنارص الرئيسة للنموذج الكمي.

3- ارشح دور متغريات النتائج املتوسطة.

6-4 التأكد، وعدم التأكد، والخطر:
تنطوي عملية اتخــاذ القرار عىل تقييم ومقارنة البدائل.  ومن الرضوري خالل هذه العملية، 
التنبؤ بالنتائج املســتقبلية لكل بديل مقرتح.  وغالبًا ما يتم تصنيف حاالت القرار عىل أســاس ما 

يعرفه )أو ما يعتقده( صانع القرار بشأن النتائج املتوقعة.  وعادًة ما نقوم بتصنيف هذه املعرفة 

إىل ثالث فئات )انظر الشكل 6-2(، بدًءا من املعرفة الكاملة إىل الجهل الكامل، وهي:
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- التأكد.                                 - عدم التأكد.                                 - الخطر.

وقــد تحــدث أي حالة من هذه الحــاالت عندما نقــوم بتطوير النامذج، ولــكل حالة أنواع 

مختلفة من النامذج تكون مناسبة لها.  وفيام ييل سوف نناقش كاًل من التعريفات األساسية لهذه 

املصطلحات وبعض قضايا النمذجة الهامة لكل حالة.

شكل 6-2:  مناطق اتخاذ القرار

اتخاذ القرار في ظل التأكد:

مــن املفرتض أن املعرفة الكاملة تكون متاحة بالنســبة لصانع القرار عند اتخاذ القرار يف ظل 

التأكد، بحيث يكون صانع القرار عىل علم تام بنتيجة كل مســار من العمل )كام لو كان يف بيئة 

حتميــة(.  وقد ال يكــون صحيًحا أن معرفة النتائج تكون بنســبة 100٪، كام ال يلزم إجراء تقييم 

حقيقي لكل النتائج، غري أنه غالبًا ما يقوم هذا االفرتاض بتبســيط النموذج ويجعله قاباًل للتتبع، 

حيث يُنظر إىل صانع القرار عىل اعتبار أنه متنبئ مثايل للمستقبل نظرًا ألنه من املفرتض أن هناك 

نتيجة واحدة فقط لكل بديل.  فعىل ســبيل املثال، بديل االســتثامر يف سندات الخزانة األمريكية 

هــو الذي تتوفر به معلومات كاملة حول عائد االســتثامر املســتقبيل إذا تــم االحتفاظ به حتى 

االســتحقاق.  وغالبًا ما تحدث حالة اتخاذ القرار يف ظل التأكد، مع مشــاكل هيكلية وآفاق زمنية 

قصرية )تصل إىل ســنة واحدة(.  وتُعد النامذج القامئة عىل التأكد سهلة نسبيًّا يف تطويرها وحلها، 

كام ميكنها تقديم الحلول املُثىل.  ويتم إنشاء العديد من النامذج املالية يف ظل تأكد مفرتض، عىل 

الرغم من أن السوق ال يقبل إال بدرجة تأكد ٪100. 

اتخاذ القرار في ظل عدم التأكد:

يف حالــة اتخاذ القرار يف ظل عدم التأكد، فإن صانع القرار يأخذ يف االعتبار الحاالت التي تكون 

فيها عدة نتائج ممكنة لكل مسار عمل.  وهذه الحالة عىل النقيض من وضع الخطر، حيث إن صانع 
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القــرار يف هــذه الحالة ال يعرف، أو ال ميكنه تقدير احتاملية حــدوث النتائج املمكنة.  ويُعد اتخاذ 

القرار يف ظل عدم التأكد أكرث صعوبة من اتخاذه يف ظل التأكد بسبب عدم توافر معلومات كافية.  

وينطوي وضع النامذج ملثل هذه الحاالت عىل تقييم موقف صانع القرار )أو املنظمة( تجاه الخطر.

ويحاول املديرون تجنب حالة عدم التأكد قدر اإلمكان، إىل الدرجة التي تجعلهم يستبعدونه 

حتــى من مجرد االفرتاض.  فهم يحاولون الحصول عىل مزيد من املعلومات بحيث ميكن التعامل 

مع املشــكلة يف ظل التأكد )ألنه قد يكون «شبه» مؤكد( أو تحت خطر محسوب )أي:  مفرتض(.  

ويف حالة عدم توفر املزيد من املعلومات، ينبغي معالجة املشــكلة تبًعا لحالة عدم التأكد، والتي 

قد تكون أقل تحديًدا من الفئات األخرى.

اتخاذ القرار في ظل الخطر (تحليل الخطر):

يُقصد بالقرار الذي يُتخذ يف ظل الخطر )املعروف أيًضا بحالة اتخاذ القرار االحتاميل أو العشوايئ( 

بأنــه القرار الذي يجب أن يأخذ فيه صانع القــرار بعني االعتبار عدة نتائج ممكنة لكل بديل، ولكل 

منهــا احتامل حــدوث معني.  ومن املفرتض أن تكون احتامالت حــدوث النتائج املحددة عىل املدى 

الطويل معروفة أو ميكن تقديرها.  ومن خالل هذه االفرتاضات، يســتطيع صانع القرار تقييم درجة 

الخطــر املرتبط بكل بديل )يســمى الخطر املحســوب(.  ومن الجدير بالذكــر أن معظم القرارات 

التجارية الرئيســة يتم اتخاذها يف ظل الخطر املفرتض.  أما تحليل الخطر )أي:  الخطر املحســوب( 

فهي طريقة صنع القرار التي تحلل الخطر )بناًء عىل االحتامالت املعروفة املفرتضة( املرتبطة بالبدائل 

املختلفة.  وميكن إجراء تحليل الخطر عن طريق حســاب القيمة املتوقعة لكل بديل واختيار البديل 

ذي القيمة املتوقعة األفضل.  وتوضح الحالة العملية )6-3( تطبيًقا واحًدا لتقليل عدم التأكد.

حالة عملية 6-٣

اســتخدام الخطــوط الجوية األمريكية منذجة التكلفة الالزمــة لتقييم عدم التأكد من 

عطاءات طرق الشحن 

تُعــد رشكة الخطوط الجوية األمريكية  AA( American Airlines, Inc(إحدى أكرب 

رشكات الطريان يف العامل.  وأما األعامل األساســية للرشكة فتتمثل يف نقل الركاب، باإلضافة 

إىل أن لديها وظائف فرعية حيوية أخرى تتضمن الشــحن الكامل للشاحنات )FTL( من 

معدات الصيانة وشــحنات بنود خدمة املســافرين والتي ميكنها إضافة ما يزيد عن مليار 

دوالر يف املخزون يف أي وقت.  وتتلقى AA عروض عديدة من املوردين استجابًة لطلبات 
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عروض األسعار  )requests for quotes )RFQs من أجل قوائم الجرد.  وقد يزيد إجاميل 

طلبات عروض األسعار RFQs لرشكة AA عن 500 طلب عرض أسعار يف أي عام.  ونتيجة 

للعدد الكبري من عروض التســعري وعملية تقديم العطاءات املعقدة الناتجة، فإن عروض 

أسعار اإلعالنات تختلف بشكل كبري.  ويف بعض األحيان، فإنه ميكن لعقد واحد االنحراف 

بنحو 200٪.  ونتيجة لهذه العملية املعقدة، فإنه من الشائع قيام املوردين إما بدفع مبالغ 

زائدة أو عدم دفعها من أجل الحصول عىل خدماتهم.  وتحقيًقا لهذه الغاية، فقد أرادت 

رشكة الخطوط األمريكية الجوية بناء منوذج رشاء من شأنه تبسيط وتقييم عروض األسعار 

من املوردين من أجل اختيار عروض أسعار عادلة لكال الطرفني ومورديهم.

املنهجية / الحل:

وقد تم اتخاذ ثالث خطوات، لتحديد التكلفة العادلة ملنتجات وخدمات املوردين، وهي:

1- استقصاء املصادر األساسية )كاملقابالت( والثانوية )كاإلنرتنت( بحثًا عن الحالة األساسية 

.FTL وبيانات املجال والتي من شأنها اإلخبار عن متغريات التكلفة التي تؤثر عىل عرض

2- اختيار متغريات التكلفة بحيث تكون حرصية تبادلية وجامعية شاملة.

3- استخدام برنامج تحليل قرار DPL لتوضيح عدم التأكد.

وعالوًة عىل ذلك، فقد اســتخدمت Swanson Megill التقريب املوســع لنمذجة 

توزيع االحتامالت للمتغريات األكرث حساســية من حيث التكلفة املســتخدمة.  وقد تم 

ذلك لحساب التقلبات العالية يف عروض األسعار يف النموذج األويل.

النتائج / الفوائد:

تم إجراء اختبار تجريبي عىل طلبات عروض األســعار التي جذبت عروض من ست 

ناقــالت FTL.  وقد كان من بني العروض الســت املقدمة خمســة عروض ضمن ثالثة 

انحرافات معيارية عن املتوسط، يف حني استُبِْعَد السادس.  وقد استخدمت AA يف وقت 

الحــق منوذج FTL للتكلفــة الالزمة ألكرث من 20 طلب ســعر RFQs من أجل تحديد 

التكلفة العادلة والدقيقة للســلع والخدمات.  ومن املتوقع أن يســاعد هذا النموذج يف 

الحد من األخطار التي تتعلق إما بالدفع الزائد أو دفع تعويضات للموردين.

أسئلة للمناقشة:

1- إىل جانب الحد من خطر الدفع الزائد أو دفع تعويضات للموردين، ما هي بعض 

املميزات األخرى التي تستطيع رشكة AA أن تستمدها من «منوذج ما ينبغي أن يكون»؟
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2- هــل ميكنك التفكري يف املجاالت األخرى التي ميكن اســتخدام هذا النموذج فيها 

إىل جانب مجال النقل الجوي؟

3- ناقش الطرق األخرى املمكنة التي تستطيع من خاللها رشكة AA أن تحل مشكلة 

دفع مبالغ زائدة ومقدار املدفوعات.

Source: Adapted from Bailey, M. J., Snapp, J., Yetur, S., Stonebraker, S., Edwards, S. 

A., Davis, A., & Cox, R. )2011(. Practice summaries: American Airlines uses should-

cost modeling to assess the uncertainty of bids for its full-truckload shipment routes. 

Interfaces, 41)2(, 194196-.

أسئلة مراجعة على القسم 4-6:

1- وضح معنى القيام بعملية اتخاذ القرار يف ظل التأكد املفرتض، والخطر، وعدم التأكد.

2- كيف ميكن التعامل مع مشاكل صنع القرار يف ظل التأكد املفرتض؟

3- كيف ميكن معالجة مشاكل صنع القرار يف ظل عدم التأكد املفرتض؟

4- كيف ميكن التعامل مع مشاكل صنع القرار يف ظل الخطر املفرتض؟

6-٥ نمذجة القرار باستخدام جداول البيانات:

ميكن تطوير النامذج وتنفيذها يف مجموعة متنوعة من لغات الربمجة واألنظمة.  ونحن نركز 

يف املقــام األول عىل جداول البيانات )مــع إضافاتهم(، ومناذج اللغات، باإلضافة إىل أدوات تحليل 

البيانــات الواضحة.  ورسعان ما تم االعرتاف بحزم جــداول البيانات باعتبارها برنامج تنفيذ ميكن 

اســتخدامه بســهولة من أجل تطوير مجموعة واسعة من التطبيقات يف مجال األعامل والهندسة 

والرياضيات والعلوم.  وتشــتمل جداول البيانات عىل اإلحصائيات والتوقعات الشــاملة، باإلضافة 

إىل التصميامت األخرى، وقدرات إدارة قواعد البيانات، واملهام، والروتني.  وقد تم تطوير الوظائف 

اإلضافيــة مع تطور حزم جــداول البيانات، وذلك من أجل هيكلة وحل فئات معينة من النامذج.  

ومــن بني الحزم املضافة، تــم تطوير العديد منها من أجل تطوير DSS.  وتتضمن هذه الوظائف 

اإلضافية املرتبطة بأنظمة دعم القرار كالً من:

.)Frontline Systems Inc., solver.com( Solver -

- What’sBest!  )إصــدار Lindo، من أنظمة لينــدو Inc., lindo.com; Lindo Systems( من 

أجل األداء الخطي والغري خطي األمثل.
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.)Jurik Research So�ware, Inc., jurikres.com( Braincel -

.)Palisade Corp., palisade.com( Neural Tools األدوات العصبية -

.arti�cial neural networks الشبكات العصبية االصطناعية -

- املُطَوِّر Palisade Corp( Evolver( للخوارزميات الجينية.

- الخطر Palisade Corp( @RISK( ألداء دراسات املحاكاة.

 وتتوفــر الوظائف اإلضافية القابلة للمقارنة مجانًــا أو بتكلفة منخفضة جًدا.  )ميكنك إجراء 

بحث عىل الويب حتى تتمكن من الوصول إليها؛ فهي مبثابة إضافة جديدة منتظمة إىل السوق(.  

ونظرًا ألن جــدول البيانات يضم العديد من الوظائف املاليــة واإلحصائية والرياضية وغريها من 

الوظائف القوية، فهو يُعد أداة النمذجة األوســع انتشــاًرا للمستخدم النهايئ.  وتستطيع جداول 

البيانات تنفيذ مهام الحلول النموذجية مثل الربمجة الخطية وتحليل االنحدار.  وقد تطور جدول 

Farasyn, Perkoz, & Van de Velde, البيانــات إىل أداة مهمة للتحليل والتخطيط والنمذجة )انظر

Hurley & Balez, 2008; Ovchinnikov & Milner, 2008 ;2008(.  وتقــدم الحالتان العمليتان )4-6( 

و)6-5( تطبيقات مثرية لالهتامم للنامذج املستندة إىل جداول البيانات يف بيئة غري ربحية.

حالة عملية 4-6

(Pennsylvania Adoption Exchange) اســتخدام بنسيلفينيا أدوبشن إكسشــانج

لنموذج جدول البيانات من أجل تحسني تطابق األطفال مع األرس

تم تأســيس )Pennsylvania Adoption Exchange )PAE يف عام 1979 من ِقبل 

والية بنسلفانيا ملساعدة املقاطعات والوكاالت غري الهادفة للربح يف العثور عىل عائالت 

محتملة لألطفال اليتامى الذين مل يقم أحد بتبنِّيهم بسبب العمر أو االحتياجات الخاصة.  

وتحتفظ PAE بسجالت مفصلة عن األطفال وتفضيالت األرس التي من املحتمل أن تقوم 

بتبنِّيهم.  كام تبحث عن عائالت لألطفال يف جميع املقاطعات الـ67 يف والية بنسلفانيا.  

وتُعد شــبكة بنسلفانيا للتبنِّي واالستدامة هي املسؤولة عىل مستوى الوالية عن إيجاد 

منازل دامئة لأليتام.  فإذا فشلت الشبكة بعد عدة محاوالت يف وضع طفل مع عائلة، فإنها 

حينئٍذ تحصل عىل مســاعدة من PAE.  وتســتخدم PAE أداة تقييم آلية لتنســيق وضع 

األطفال مع العائالت املناســبة لهــم، حيث تقدم هذه األداة توصيــات للتوفيق من خالل 

حســاب النتيجة بــني 0 و100٪ للطفل عىل 78 زوًجا من قيم ســامت الطفل والتفضيالت 
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٥٥٣ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

العائليــة.  وقد كافحت PAE لعدة ســنوات مــن أجل إعطاء توصيــات توفيق التبنِّي بني 

األطفال واألرس التي تناســبهم لألخصائيني املســؤولني عن حاالت األطفال.  غري أنهم وجدوا 

صعوبــة يف إدارة قاعــدة بيانات واســعة من األطفــال التي تم جمعها مبــرور الوقت عىل 

مســتوى جميع املقاطعات الـ67.  وقد قدمت خوارزمية البحث الرئيسة توصيات للتوفيق 

أثبتــت أنها غري مثمرة لألخصائيني املســؤولني عن الحاالت.  ونتيجــة لذلك؛ فقد زاد عدد 

األطفال الذين مل يتم تبنِّيهم زيادة هائلة، وأصبحت الحاجة ملحة إليجاد أرس لهؤالء األيتام.

املنهجية / الحل:

بدأت PAE بجمع املعلومات عن كل من األيتام والعائالت عن طريق االستطالعات 

عرب اإلنرتنت والتي تشــمل مجموعة جديدة من األسئلة؛ حيث تعمل هذه األسئلة عىل 

جمع املعلومات الخاصة بهوايات الطفل وتفضيالت األخصائيني املســؤولني عن األطفال 

للعائــالت، وفئة األطفال العمرية املفضلة من قبل العائالت.  وقد أنشــأ PAE واألطباء 

األخصائيون أداة لتوفيق جداول البيانات، وقد اشتملت هذه األداة عىل مميزات إضافية 

إذا ما قورنت باألداة اإلضافية التي استُخِدمت سابًقا.  ويستطيع األخصائيون املسؤولون 

عــن الحاالت يف هــذا النموذج تحديد أهمية الســامت من أجل اختيــار عائلة لطفل.  

فمثــاًل، إذا كانت إحدى العائالت لديها مجموعــة محدودة من التفضيالت التي تتعلق 

بنــوع الطفل، وعمــره، وعرقه، فإن هــذه العوامل ميكن أن تصبــح ذات أهمية أعىل.  

وباإلضافة إىل ذلك، فإن األخصائيني املســؤولني عن الحاالت ميكنهم أن يعطوا األفضلية 

حــول املقاطعة التي تقيم بهــا األرسة، نظرًا ألهمية عامل العالقة االجتامعية بالنســبة 

للطفل.  وتســتطيع لجنة التوفيق باســتخدام هذه األداة مقارنة الطفل واألرسة يف كل 

سمة، مام يؤدي إىل جعل قرار التوفيق بني كل من األرسة والطفل أكرث دقة.  

النتائج / الفوائد:

منذ أن بدأت PAE باســتخدام منوذج جدول البيانات الجديد من أجل التوفيق بني 

عائلة وأحد األطفال، استطاعوا اتخاذ قرارات خاصة بالتوفيق أفضل، مام أدى إىل ارتفاع 

نسبة األطفال الذين يحصلون عىل منزل دائم.

ومتثل هذه الحالة القصرية مثااًل واحًدا من العديد من األمثلة التي تستخدم جداول 

البيانــات كأداة لدعم القرار، حيث يتم إنشــاء نظام مطابقــة أفضل بني رغبات العائلة 

التي ترغب يف التبنِّي وسامت الطفل، من خالل إنشاء نظام تسجيل بسيط لرغبة العائلة 

وسمة الطفل بحيث يتم اإلبالغ عن عدد أقل من حاالت الرفض ألٍي من الجانبني.  
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أسئلة للمناقشة:

1- ما هي التحديات التي واجهتها PAE أثناء اتخاذ قرارات توفيق حاالت التبنِّي؟

2- ما هي مميزات أداة جدول البيانات الجديدة التي ساعدت PAE يف حل املشاكل 

التي تتعلق بالتوفيق بني عائلة وطفل؟

Source: Adapted from Slaugh, V. W., Akan, M., Kesten, O., & Unver, M. U. )2016(. 

�e Pennsylvania Adoption Exchange improves its matching process. Interfaces, 

46)2(, 133154-.

حالة عملية 6-٥

استخدام مؤسسة مرتو ميلز أون وييلز تريجر فايل 

(Metro Meals on Wheels Treasure Valley) لربنامج Excel من أجل البحث 

عن خطوط السري املُثىل للتسليم

اآلن  )وتـســـمى   Meals on Wheels Association of America

Meals on Wheels America( وهــي منظمــة غــري ربحيــة تقــوم بتقديــم 

مــا يقرب مــن مليــون وجبة إىل منــازل كبــار الســن املحتاجني عــرب الواليات 

املتحــدة.  ويُعــد Metro Meals on Wheels Treasure Valley فرًعــا محليًّــا 

لـ Meals on Wheels America يعمل يف إيداهو )Idaho(، حيث يحتوي هذا 

الفرع عىل فريق من الســائقني املتطوعني الذين يستخدمون سياراتهم الشخصية 

كل يــوم من أجل تقديم الوجبات إىل 800 عميل عىل طول 21 مســاًرا ويغطون 

مساحة تبلغ 2,745 كيلومرت مربع.

وقــد واجهــت منظمــة Meals on Wheels Treasure Valley العديد من 

املشاكل.  أما املشكلة األوىل، فقد متثلت يف تطلعهم إىل تقليل وقت التسليم حيث 

كان الطعام املطبوخ حساًســا لدرجة الحرارة ومن املمكن أن يفسد بسهولة.  وقد 

كانــوا يرغبون يف توصيــل الطعام املطبوخ يف غضــون 90 دقيقة من بعد مغادرة 

الســائق من أجل توصيل الطعام.  وأما املشــكلة الثانية، فقد متثلت يف استغراق 

عمليــة الجدولة وقتًــا طوياًل جًدا.  وقد قىض اثنان من املوظفني الكثري من وقتهم 

يف تطوير مســارات مجدولة من أجل التوصيل.  وقد قدم منســق خطوط الســري 

بتحديد عدد مرات التوقف وفًقا لعدد متلقي الوجبات ليوم معني.  وبعد تحديد 

نقــاط التوقف، قام املنســق بعمل سلســلة من التوقفات التــي قللت من وقت 
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ســفر املتطوعني.  وبعد ذلك يتم إدخال جدول خط الســري يف أداة عرب اإلنرتنت 

لتحويل تعليامت القيادة للسائقني.  وقد كانت عملية تحديد خطوط السري يدويًّا 

تســتغرق الكثري من الوقت اإلضايف.  وتحتاج MMW إىل أداة متكنها من تحسني 

نظــام التوصيــل الخاص بهم فضاًل عن قدرتها عىل تقديــم حلول توجيه لكل من 

اتجاهات الذهاب والعودة لتوصيل وجبات الطعام.  وميكن ألولئك الذين يقودون 

بانتظام أن يقوموا بتوصيل الطعام الدافئ أو البارد يف اليوم التايل.  أما األشــخاص 

اآلخرون الذين يقومون بقيادة الســيارات فقط يف بعض األحيان، فإنهم يحتاجون 

إىل العودة إىل املطبخ أحيانًا لتوصيل األطعمة الدافئة / املربدة.

املنهجية / الحل:

تــم تطوير أداة تعتمد عىل جدول البيانات، من أجل حل مشــكلة خط الســري.  

حيث تحتوي هذه األداة عىل واجهة إلدخال املعلومات الخاصة باملســتلم بســهولة 

مثل اســمه / اســمها ومتطلبات الوجبة، وعنوان التســليم، حيث ينبغي ملء هذه 

املعلومــات يف جــدول البيانات لكل نقطة توقف يف خط الســري، ثــم بعد ذلك تم 

اســتخدام برنامج Excel’s Visual Basic لوظيفــة التطبيقات من أجل الوصول إىل 

  .MapQuest والتي تسمى )API( واجهة برمجة تطبيقات خرائط الشبكة للمطورين

وقد تم اســتخدام هذه الواجهة الخاصة بربمجة التطبيقات API إلنشــاء مصفوفة 

سفر تقوم بحساب الوقت واملسافة الالزمة لتوصيل الوجبة، حيث تعطي هذه األداة 

معلومات عن الوقت واملسافة لـ5000 زوج من املواقع يوميًّا بدون أي تكلفة.  

وعند بدء التشــغيل يقــوم MapQuest API أواًل بالتأكد من صحة العناوين 

 )API( املدخلة ملتلقي الوجبات.  ثم يســتخدم الربنامج واجهة برمجة التطبيقات

للحصول عىل مســافة القيادة، والوقت املتوقع للقيادة، وتغيري التعليامت للقيادة 

بني جميع نقاط التوقف يف الطريق.  وبعد ذلك، تســتطيع األداة الوصول إىل 30

محطة خالل فرتة زمنية ممكنة.  

النتائج / الفوائد:

أدى اســتخدام هذه األداة، إىل انخفاض إجاميل مسافة القيادة السنوية مبقدار 

Metro 10,000 ميل، بينام قل وقت السفر مبقدار 530 ساعة.  وقد وفرت وجبات

5,800$ يف عام 2015، اعتامًدا عىل معدل  Meals on Wheels Treasure Valley
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توفري يقدر بـ 0٫58$ )لكل ســيارة سيدان متوســطة الحجم(.  كام استطاعت هذه 

األداة تقليل الوقت املستغرق يف تخطيط خط السري لتوصيل الوجبات.  كام تضمنت 

املزايا األخرى زيادة رضا املتطوعني باإلضافة إىل زيادة فرص االحتفاظ بهم.

أسئلة للمناقشة:

واجهــت  التــي  الوجبــة  بتوصيــل  املتعلقــة  التحديــات  هــي  مــا   -1

األداة  اعتامد  قبــل   Metro Meals on Wheels Treasure Valley related

املستندة إىل جدول البيانات؟

2- وضح تصميم منوذج يستند إىل جدول البيانات.

Metro Meals on Wheels 3- ما هي الفوائد غري امللموســة التي حصلت عليها

بسبب استخدام منوذج يستند إىل Excel؟

Source: Adapted from Manikas, A. S., Kroes, J. R., & Gattiker, T. F. )2016(. Metro 

Meals on Wheels Treasure Valley employs a low- cost routing tool to improve 

deliveries. Interfaces, 46)2(, 154167-.

تنطــوي املميــزات املهمة األخرى لجــدول البيانات عىل تحليالت ”ماذا - لــو“، والبحث عن 

الهدف، باإلضافة إىل إدارة البيانات، وقابلية الربمجة )أي وحدات املاكرو(.  وميكن بســهولة تغيري 

قيمة الخلية واالطالع فوًرا عىل النتيجة، باســتخدام جــدول البيانات.  كام يتم تنفيذ البحث عن 

الهدف من خالل اإلشــارة إىل خلية الهدف والقيمة املطلوبة والخلية املتغرية.  وميكن تنفيذ إدارة 

قاعدة بيانات واســعة مع مجموعات بيانات صغرية، أو أجزاء من قاعدة بيانات ميكن اســتريادها 

للتحليل )والذي هو يف األســاس كيفية عمل OLAP مع مكعبات البيانات متعددة األبعاد.  ويف 

الواقع، فإن معظم أنظمة OLAP لديها الشكل واملظهر من برامج جداول البيانات املتقدمة بعد 

.DSS تنزيل البيانات(، وتقوم قوالب ووحدات املاكرو واألدوات األخرى بتعزيز إنتاجية بناء

ونظرًا ألن حزم جداول البيانات تقرأ وتكتب بنى ملفات شــائعة وتتفاعل بسهولة مع قواعد 

البيانات واألدوات األخرى؛ فإن معظمها يوفر تكاماًل سلًسا إىل حٍد ما.  وتُعد مايكروسوفت إكسل 

هي حزمة جدول البيانات األكرث انتشــاًرا.  ويف الشــكل )6-3(، نقوم بعرض منوذج حساب قرض 

بسيط حيث تصف املربعات يف جدول البيانات محتويات الخاليا، والتي تحتوي عىل صيغ؛ حيث 

يظهــر تغيــري يف معدل الفائدة يف الخلية E7 عىل الفور يف الدفع الشــهري يف الخلية E13.  ومن 

املمكن مالحظة النتائج وتحليلها عىل الفور.  فإذا كنا بحاجة إىل دفعة شــهرية محددة، فيمكننا 

استخدام البحث عن الهدف بغرض تحديد سعر فائدة مناسب أو مبلغ قرض.  
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الجدير بالذكر أن جدول الحســابات املوضح يف الشــكل )6-3( ثابت.  وعىل الرغم من تأثري 

املشــكلة عىل املقرتض مبرور الوقت، إال أن النموذج يشــري إىل أداء شهر واحد، والذي يتم تكراره.  

وعىل النقيض، فإن النموذج الحر� ميثل الســلوك مبرور الوقت.  كام تشــري حسابات القروض يف 

جدول البيانات املوضحة يف الشكل )6-4( إىل تأثري الدفع املسبق عىل املبلغ األصيل مبرور الوقت.  

وباســتخدام مولدات رقمية عشوائية مدمجة لتطوير مناذج املحاكاة، ميكن دمج تحليل الخطر يف 

جداول البيانات )انظر الفصل التايل(.

شكل 6-٣:  مثال منوذج لجداول Excel اإلحصائية لحساب قرض بسيط مبدفوعات شهرية

شكل 6-4:  مثال منوذج دينامييك لجداول بيانات Excel لحساب قرض بسيط مبدفوعات شهرية 

وتأثريات الدفع املسبق
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ويتم اإلبالغ عن تطبيقات جداول البيانات للنامذج بانتظام.  ويف القســم التايل ســوف نتعلم 

كيفية استخدام منوذج تحسني يعتمد عىل جدول البيانات.

أسئلة مراجعة على القسم 6-٥:

1- ما هو جدول البيانات؟

2- ماذا أضاف جدول البيانات؟  وكيف تساعد هذه اإلضافة يف إنشاء واستخدام DSS؟

.DSS 3- ارشح ملاذا يؤدي جدول البيانات إىل تطوير نظام

6-6 تحسين البرمجة الرياضية:

إن الربمجــة الرياضيــة هي مجموعة مــن األدوات التي ُصممت من أجل املســاعدة يف حل 

املشــاكل اإلداريــة والتي ينبغي أن يقوم فيهــا صانع القرار بتخصيص موارد نادرة بني األنشــطة 

املتنافســة من أجل تحســني هدف قابل للقياس.  فعىل ســبيل املثال، يعترب توزيع وقت املاكينة 

)املورد( بني املنتجات املختلفة )األنشــطة( مشــكلة تخصيص منوذجية.  وتُعــد الربمجة الخطية 

)LP( أفضــل تقنية معروفة يف عائلة أدوات التحســني والتي تســمى الربمجــة الرياضية؛ حيث 

تكون كافة العالقات بني املتغريات خطية يف LP.  كام يتم اســتخدامه عىل نطاق واســع يف نظام 

الرتصد الدميوغــرايف )انظر الحالة العملية 6-6(.  وتتميز مناذج الربمجة الخطية بأن لديها العديد 

مــن التطبيقات املهمة يف املامرســة.  وتتضمن هذه التطبيقات إدارة سلســلة التوريد، وقرارات 

مــزج املنتجات، والتوجيه، وغري ذلك.  ومن املمكن اســتخدام أشــكال خاصة من النامذج ألجل 

تطبيقات محددة.  فعىل ســبيل املثال، تصف الحالة العملية )6-6( منوذج جدول البيانات الذي 

تم استخدامه إلنشاء جدول زمني لألطباء.

حالة عملية 6-6

مســاعدة منوذج الربمجة العددية املختلطة ملركز جامعة تينييس (Tennessee) الطبي 

يف وضع جدول مواعيد األطباء

إن مؤسسة األطفال حديثي الوالدة اإلقليمية Regional Neonatal Associates هي 

عبارة عن مجموعة تضم تســعة أطباء يعملون يف وحدة العناية املركزة لحديثي الوالدة 

 ،)Knoxville( يف نوكســفيل )Tennessee( يف املركــز الطبي لجامعة تينييس )NICU(

تينيــيس )Tennessee(.  كام تخدم املجموعة أيًضا اثنتني من املستشــفيات املحلية يف 
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منطقة نوكســفيل )Knoxville( ألغراض الطوارئ.  ولعدة سنوات، يقوم عضو واحد يف 

املجموعة بوضع جدول مواعيد األطباء يدويًّا لعدة سنوات، بيد أنه، مع اقرتاب تقاعده، 

كانت هناك حاجة إىل نظام أكرث تلقائية لوضع جدول مواعيد األطباء.  وقد رغب األطباء 

يف أن يكــون هــذا النظام قادًرا عىل موازنة عبء العمل الخاص بهم، حيث مل تســتطع 

الجداول الســابقة موازنة عبء العمل بينهم بشــكل مناسب.  وباإلضافة إىل ذلك، فإن 

الجدول الزمني يحتاج لضامن تواجد األطباء 24 ساعة 7 أيام يف األسبوع لتغطية وحدة 

العنايــة املركزة لحديثي الوالدة NICU من ِقبــل األطباء، وإذا أمكن، يقوم هذا النظام 

باســتيعاب التفضيالت الفردية لألطبــاء ألنواع التناوب.  وملعالجة هذه املشــكلة، قام 

.)Tennessee( األطباء باالتصال بكلية العلوم اإلدارية يف جامعة تينييس

وقد متيزت مشــكلة جدولة مواعيد األطباء إىل نوبات بأنها كانت تقوم عىل أســاس 

قيــود عــبء العمل وخيارات منــط الحياة.  وقد متثلت الخطوة األوىل لحل مشــكلة يف 

الجدولة وهي تجميع النوبات وفًقا ألنواعها )لياًل ونهاًرا(.  أما الخطوة التالية فقد متثلت 

يف تحديد قيود املشــكلة.  ويحتاج النموذج لتغطية فرتة تســعة أســابيع بتسعة أطباء، 

مــع اثنني من األطباء يعملون طوال أيام األســبوع وطبيب واحد لَيِْيل ويف عطالت نهاية 

األســبوع، باإلضافة إىل رضورة تعيني طبيب واحد فقط لتغطية 24 ســاعة يوميًّا لسبعة 

أيام يف األسبوع للمستشفيَني املحليَّني.  كام تحتاج القيود الواضحة األخرى أيًضا إىل النظر 

فيها.  فعىل سبيل املثال، ال ميكن تكليف طبيب بوردية نهارية بعد قضائه لوردية ليلية.

املنهجية / الحل:

تم صياغة املشــكلة من خالل إنشــاء منوذج تحســني عددي مختلط.  وقد قســم 

النموذج األول حجم العمل بني تسعة أطباء بالتساوي.  غري أن هذا النموذج مل يستطع 

أن يحدد عدًدا متســاويًا من النوبات الليلية والنهارية بني األطباء.  وقد نشــأ عن ذلك 

مســألة التوزيع العادل.  وباإلضافة إىل ذلــك، فقد كان لألطباء آراء مختلفة حول عبء 

العمل املحدد.  وقد أراد ســتة أطباء وضع جدول زمني يتم فيه تعيني عدٍد متســاٍو من 

النوبات النهارية والليلية لكل طبيب يف الجدول الزمني الذي يستغرق تسعة أسابيع، يف 

حــني يرغب اآلخرون بوضع جدول زمني بناًء عىل تفضيل كل فرد من األطباء للنوبات.  

ومن أجل ذلك تم تشــكيل منوذج جديد ميكنه تلبية متطلبات كال الفريقني من األطباء 

ي هذا النموذج بنموذج جدولة التفضيالت املختلطة )HPSM(.  ومن أجل تلبية  وُســمِّ

متطلبات املســاواة للســتة أطباء الذين رغبوا يف ذلك، قام النموذج أواًل بحساب حجم 
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العمل ملدة أســبوع واحد ثم قسمه ملدة تســعة أسابيع بالنسبة لهم.  وبهذه الطريقة، 

اســتطاع تقسيم العمل بالتساوي بني جميع األطباء الستة، ثم قام بتقسيم عبء العمل 

للثالثة أطباء املتبقني يف الجدول الزمني ملدة تســعة أسابيع وفًقا لتفضيالتهم.  ومن ثَم 

قام األطباء مبراجعة الجدول الزمني الناتج فوجدوه أكرث قبواًل.

النتائج / الفوائد:

استطاعت طريقة جدولة التفضيالت املختلطة HPSM أن تستوعب كاًل من متطلبات 

املســاواة ومتطلبات األفضلية الفردية لألطبــاء.  وباإلضافة إىل ذلك، فقد متكَّنت الجداول 

من هذا النموذج من تقديم أوقات راحة أفضل لألطباء مقارنًة بالجداول الزمنية السابقة، 

فضاًل عن إمكانية تلبية طلبات اإلجازات يف الجداول.  كام يســتطيع منوذج HPSM حل 

مشاكل الجدولة املشابهة التي تتطلب التفضيالت النسبية بني أنواع النوبات.

وتســتطيع بعض التقنيات من مثل مناذج الربمجة العددية املختلطة أن تقوم بإنشــاء 

الجــداول املُثىل فضــاًل عن قدرتها عىل املســاعدة يف العمليات.  وقد تم اســتخدام هذه 

التقنيات يف املؤسسات الكبرية لفرتة طويلة.  واآلن ميكن تنفيذ مثل هذه النامذج التحليلية 

التوضيحية يف جداول البيانات وغريها من الربامج املتاحة بسهولة.

أسئلة للمناقشة:

1- ما هي املشكلة التي واجهت مؤسسة األطفال حديثي الوالدة اإلقليمية؟

2- كيف استطاع منوذج HPSM تلبية جميع متطلبات األطباء؟

Source: Adapted from Bowers, M. R., Noon, C. E., Wu, W., & Bass, J. K. )2016(. 

Neonatal physician scheduling at the University of Tennessee Medical Center. 

Interfaces, 46)2(, 168182-.

وعادًة ما تُظهر مشاكل توزيع الربمجة الخطية املميزات التالية:

- هناك كمية محدودة من املوارد االقتصادية متاحة للتخصيص.

- تُستخدم املوارد يف إنتاج املنتجات أو الخدمات.

- يوجد طريقتان أو أكرث ميكن من خاللها استخدام املوارد، ويسمى كل منها حل أو برنامج.

- ينتــج عن كل نشــاط )منتج أو خدمة( والذي يتم اســتخدام املوارد فيــه، عائًدا عىل الرشوط 
الخاصة بالهدف املعلن.

- عادًة ما يكون التخصيص مقيًدا بعدة قيود ومتطلبات، تسمى القيود.
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ويعتمد منوذج تخصيص الربمجة الخطية عىل االفرتاضات االقتصادية العقالنية التالية:

- ميكن مقارنة العوائد من التخصيصات املختلفة؛ مبعنى أنه ميكن قياسها بوحدة مشرتكة )مثل:  
الدوالر، والفائدة(.

- العائد من أي تخصيص يكون مستقاًل عن التوزيعات األخرى.

- إجاميل العائد هو مجموع العوائد الناتجة عن األنشطة املختلفة.

- جميع البيانات معروفة عىل وجه التأكد.

- استخدام املوارد بطريقة أكرث اقتصاًدا.

وعادًة ما تتضمن مشــاكل التخصيص عدًدا كبريًا من الحلــول املمكنة.  واعتامًدا عىل االفرتاضات 
األساســية، فإن عدد الحلول قــد يكون ال نهايئ وقد يكون محدوًدا، وعادًة مــا تنتج الحلول املختلفة 
مكافــآت مختلفة.  ومن بني الحلول املتاحة يوجد عىل األقــل حل واحد يعترب هو األفضل، مبعنى أن 
درجــة تحقيق األهــداف املرتبطة به هي األعىل )أي إن إجاميل املكافأة هــو الحد األقىص(، وهذا ما 

يسمى الحل األمثل، وميكن العثور عليه باستخدام خوارزمية خاصة.

نموذج البرمجة الخطِّية:

يتكــون كل منوذج برمجة خطيــة LP من متغريات القرار )والتي تكــون قيمتها غري معروفة 
ويتــم البحث عنها(، ودالة موضوعية )دالة حســابية خطية تربط متغــريات القرار بالهدف، كام 
تأخذ املعايري الالزمة لتحقق األهداف، وكيفية تحسينها(، ومعامالت دالة الهدف )وحدة الربح أو 
معامالت التكلفة التي تشري إىل إسهام هدف وحدة واحدة من متغري القرار(، باإلضافة إىل القيود 
)املعرب عنها يف شــكل عدم مســاواة خطية أو مســاواة تحد من املوارد و / أو املتطلبات؛ والتي 
تقوم بربط املتغريات من خالل العالقات الخطية(، والقدرات )والتي تصف الحدود العليا وأحيانًا 
الحدود الدنيا حسب القيود واملتغريات(، ومعامالت املدخالت / املخرجات )التقنية( )والتي تشري 

إىل استخدام املوارد من أجل متغري القرار(.

دعونا نتأمل هذا املثال:  تحتاج رشكة MBI، التي تقوم بصنع أجهزة حاســب ألغراض خاصة، 
إىل اتخاذ قرار بخصوص:  كْم عدد أجهزة الحاســب التي ينبغي إنتاجها الشــهر املُقبل يف مصنع 
بوســطن؟  حيث تدرس MBI نوعني من أجهزة الحاســب:  CC-7، والتي تتطلب 300 يوم من 
العمــل و10٫000$ للخامات، وCC-8، والتي تتطلب 500 يوم عمل و15٫000$ للخامات.  وتبلغ 

0٫0008$، يف حني تبلغ املســاهمة الربحية لكل جهاز  CC-7 قيمة املســاهمة الربحية لكل جهاز

12٫000$.  وتبلغ ســعة املصنع 200٫000 يوم عمل يف الشــهر، كام تبلغ امليزانية املادية 8 CC-8

مليون دوالر شهريًّا.  ويتطلب التسويق إنتاج 100 وحدة من CC-7 عىل األقل باإلضافة إىل ما ال 
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يقل عن 200 وحدة من CC-8 كل شــهر.  وتكمن املشــكلة يف زيادة أرباح الرشكة إىل أقىص حد 

من خالل تحديد عدد وحدات CC-7 وعدد وحدات CC-8 التي ينبغي إنتاجها كل شهر.  الحظ 

أن هذا األمر قد يســتغرق شــهوًرا للحصول عىل بيانات مشــكلة معينة يف البيئة الواقعية، وأثناء 

جمع البيانات سيكشف صانع القرار بال شك الحقائق حول كيفية هيكلة النموذج املطلوب حله.

رؤية فنية 6-1: الربمجة الخطِّية

رمبا تكون الربمجة الخطية LP هي منوذج التحسني األكرث شهرة؛ حيث يتعامل هذا 

النموذج مع التخصيص األمثل للموارد بني األنشــطة املتنافسة.  وقد تم توضيح مشكلة 

التخصيص من خالل النموذج املوضح هنا.  

وتكمن املشكلة يف العثور عىل قيم متغريات القرار س1 وس2 وغريها، بهدف وصول 

قيمة متغري النتيجة Z إىل أقىص حد ممكن، مع مراعاة مجموعة من القيود الخطية التي 

تعــرب عن كل من التقنية، وظروف الســوق، باإلضافة إىل املتغريات األخرى التي ال ميكن 

التحكــم فيهــا.  أما العالقات الرياضية فهي كل املعادالت الخطيــة باإلضافة إىل التباين.  

ومن الناحية النظرية، فإن أي مشــكلة تخصيص من هذا النوع لديها العديد من الحلول 

املمكنــة التي ال حرص لها.  فمن خالل اســتخدام إجــراءات رياضية خاصة، يطبق منهج 

الربمجة الخطية LP إجراء بحث فريد يتم تنفيذها بواسطة الحاسب حيث ميكنه إيجاد 

أفضل حل )حلول( يف غضون ثواٍن،  فضاًل عن قدرته عىل توفري تحليل الحساسية التلقايئ.

النمذجة في البرمجة الخطِّية LP، مثال:

ميكــن تطوير منوذج برمجة خطية LP قيايس ملشــكلة رشكة MPI التــي ذكرناها آنًفا.  وكام 

ناقشنا يف الفكرة التقنية )6-1(، فإن منوذج الربمجة الخطية LP يحتوي عىل ثالثة مكونات، وهي:  

متغريات القرار، ومتغريات النتائج، واملتغريات التي ال ميكن التحكم فيها )القيود(.  

حيث تكون متغريات القرار كام ييل:

ويكون متغري النتيجة كام ييل:
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والهدف هو الوصول بالربح اإلجاميل إىل أقىص حد ممكن:

وتكون املتغريات )القيود( التي ال ميكن التحكم فيها كام ييل:

ويلخص الشكل )6-5( هذه املعلومات.

شكل 6-٥:  منوذج ريايض ملثال مزيج املنتج

وباإلضافة إىل املكونات التي ذُكِرت ســابًقا، فإن النموذج يحتوي أيًضا عىل مكون رابع خفي؛ حيث 
يحتوي كل منوذج برمجة خطية LP عىل بعض املتغريات الوسيطة الداخلية والتي مل تُذكر بشكل رصيح.  
فعندما يكون الجانب األيرس أقل دقة من الجانب األمين، فإن كاًل من قيود العمل وامليزانية قد تسبب 
حدوث بعض الركود بهم.  هذا الركود يتم متثيله داخليًّا عن طريق متغريات الركود التي تشري إىل وجود 
موارد زائدة متاحة.  أما عندما يكون الجانب األيرس ذا دقة أكرب من الجانب األمين فإن قيود متطلبات 
التســويق قد يكون لــدى كل منها بعض الفائض، ويتــم متثيل هذا الفائض داخليًّا بواســطة املتغريات 
الفائضة مام يدل عىل وجود بعض املساحة التي تتيح ضبط الجوانب اليمنى من هذه القيود.  وتُعد كل 
من متغريات الركود والفوائض متوسطة، كام أنها قد تكون ذات قيمة كبرية لصانع القرار نظرًا الستخدام 

طرق حل النامذج الخطية LP لها يف وضع َمْعلاَمت الحساسية لتحليالت ”ماذا - لو“ االقتصادية.
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ويحتــوي منوذج املزيج التســويقي عىل عدد ال نهايئ من الحلول املمكنــة.  فإذا افرتضنا أن خطة 
اإلنتــاج ال تقتــرص عىل األعداد الصحيحة - وهو افرتاض معقول يف خطة اإلنتاج الشــهرية - فإننا نريد 
Excel حاًل يصل بإجاميل الربح إىل أقىص حد ممكن، أال وهو الحل األمثل.  ولحسن الحظ يظهر برنامج

مع األداة اإلضافية Solver، والتي ميكنها الحصول بســهولة عىل الحل األمثل )األفضل( لهذه املشــكلة.  
وعــىل الرغــم من نقل موقع الوظيفة اإلضافيــة Solver من أحد اإلصــدارات إىل إصدار آخر، غري أنه 
مازال متاًحا كوظيفة إضافية مجانية، وميكنك البحث عنه ضمن عالمات تبويب البيانات وعىل رشيط 
التحليل.  فإنه ميكن تفعيله من خالل االنتقال إىل قامئة الخيارات يف Excel وتحديد الوظائف اإلضافية.

 ،Solver ثم نعمل عىل تنشــيط ،Excel ونقــوم بإدخــال هذه البيانات مبارشة يف جــدول بيانات
ومن ثَم نقوم بتحديد الهدف )من خالل وضع الخلية املســتهدفة تســاوي الحد األقىص(، باإلضافة إىل 
متغريات القرار )عن طريق اإلعداد بواســطة تغيري الخاليــا(، والقيود )من خالل التأكد من أن إجاميل 
ني األوَّلني ويكون أكرب من أو يســاوي كال الصفني الثالث  العنارص املســتهلكة أقل من أو يســاوي الصفَّ
Solver خاليا متغري القرار.  وبعد تشغيل الوظيفة اإلضافية D7و C7 والرابع(.  وتشكل كل من الخاليا
سيتم ملء النتائج يف هذه الخاليا؛ حيث E7 هي الخلية املستهدفة، والتي تُعد أيًضا املتغري الناتج، كام 
أنها متثل منتًجا من خاليا متغري القرار ومعامالت الربح لكل وحدة )يف الخاليا C8 وD8(.  الحظ أنه تم 
قســمة جميع األرقام عىل 1000 لجعل كتابتها أسهل )باستثناء متغريات القرار(.  وتصف الصفوف من 
9 إىل 12 قيود املشــكلة:  القيود عىل قدرة اليد العاملة، وعىل امليزانية، باإلضافة إىل القيود عىل الحد 
األد� املطلوب إلنتاج املنتجني X1 و X2.  ويحدد كال العمودين C وD معامالت هذه القيود.  وينطوي 
العمــود E عىل الصيغ التي تضاعف متغريات القرار )خاليــا C7 وD7( مع معامالت كل منهام يف كل 
صــف.  أما القيمة الجانبيــة لهذه القيود فيحددها العمود F.  ولتطوير مضاعفات الصفوف واألعمدة 
  .)SUMPRODUCT بسهولة، فإنه ميكن استخدام إمكانيات مصفوفة إكسل )عىل سبيل املثال، دالة
وبعد إعداد حســابات النموذج يف Excel، فإن هذا هو الوقت املناســب الســتدعاء الوظيفة اإلضافية 
Solver.  ويؤدي النقر فوق الوظيفة اإلضافية لـ Solver )مرة أخرى ضمن مجموعة Analysis ضمن 
عالمــة تبويــب البيانات( إىل فتح مربع حوار )إطار( يتيح لك تحديــد الخاليا أو النطاقات التي تحدد 
خلية دالة الهدف ومتغريات القرار / التغيري )الخاليا( والقيود.  كام نقوم أيًضا باختيار طريقة الحل من 
االختيارات )عادًة الربمجة الخطية البسيطة LP(، ومن ثَم نقوم بحل املشكلة.  وبعد ذلك نقوم باختيار 
التقارير الثالثة - اإلجابة والحساســية والقيود - للحصول عىل الحل األمثل من 5.066.667$ = الربح، 
X1 = 333.33 ،X2 = 200، كام يتضح من الشكل )6-6(.  حيث تنتج Solver ثالثة تقارير مفيدة حول 
الحل.  ميكنك القيام بتجربتها.  وقد أصبح اآلنSolver ذا قدرة عىل حل مشــاكل الربمجة غري الخطية 

ومشاكل الربمجة الصحيحة باستخدام أساليب الحل األخرى املتوفرة به.
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شكل 6-6:  مثال لحل Solver من Excel ملزيج املنتجات

وفيام ييل مثال لتوضيح مدى قوة منذجة جداول بيانات دعم القرار، وقد تم وضع هذا املثال 

من ِقبل الربوفيسور Rick Wilson من جامعة أوكالهوما الحكومية.

شكل 6-٧:  مثال لبيانات توزيع موارد االنتخابات



الفصل السادس

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري٥66

حيث يصف الجدول الوارد يف الشــكل )6-7( بعض البيانات االفرتاضية وسامت تسع «واليات 

متقلبة» النتخابات عام 2016.  حيث تشــمل سامت التسع واليات َمن كان عددهم من األصوات 

االنتخابية، واثنتني من الواصفات اإلقليمية )الحظ أن هناك ثالث واليات تصنَّف عىل أنها ليســت 

شــاملية وال جنوبيــة(، فضاًل عن ”وظيفــة التأثري“ املقدرة والتي تتعلق بزيادة دعم املرشــح لكل 

وحــدة من حمالت االســتثامر املايل يف تلك الحالة.  فعىل ســبيل املثال، تُبني دالــة التأثري F1 أنه 

ســيكون هناك زيادة إجاملية قدرها 10 وحدات يف دعم الناخبني )تظل الوحدات العامة هنا كام 

هي عامة( بالنسبة لكل وحدة مالية مستثمرة يف تلك الوالية، كام تتكون من زيادة يف دعم الشباب 

مبقدار ثالث وحدات، ودعم كبار الســن من الرجال مبقدار وحدة واحدة، والنســاء صغار الســن 

واملسنات مبقدار 3 وحدات لكل منهم.

وتضم الحملة 1050 وحدة مالية لالستثامر يف الواليات التسع؛ حيث ينبغي أال يقل نصيب كل 

والية من االستثامر عن 5٪ من إجاميل االستثامرات الكلية، كام ينبغي أال يزيد عن 25٪ من إجاميل 

االســتثامرات املستثمرة يف أي من الواليات.  وال يلزم استثامر جميع الوحدات البالغ عددها 1050

وحدة )ينبغي أن يتعامل النموذج الخاص بك مع هذا بشكل صحيح(.

أيًضا، فإن الحملة لديها بعض القيود األخرى.  ومن وجهة نظر االســتثامر املايل، فإنه ينبغي أن 

يكون لدى الواليات الغربية )إجاماًل( اســتثامرات يف الحمالت مبســتوى ال يقل عن 60٪ من إجاميل 

املستثَمر يف الواليات الرشقية.  أما من حيث األشخاص املتأثرين، فإنه ينبغي أن يؤدي قرار تخصيص 

االستثامرات املالية للواليات إىل ماال يقل عن 9200 من إجاميل املتأثرين.  وبشكل عام، فإنه ينبغي 

أن يكــون العدد اإلجــاميل لإلناث املتأثرين أكرب من أو يســاوي العدد اإلجــاميل للذكور املتأثرين، 

باإلضافة إىل أنه يجب أن يكون 46٪ عىل األقل من مجموع األشخاص املتأثرين من «املسنني».

وتتمثــل مهمتنا يف إنشــاء منوذج برمجة صحيح مناســب يحدد العــدد الصحيح األمثل )أي 

العــدد الكامــل( للوحدات املالية الخاصــة بالواليات والتي ترفع من مجمــوع منتجات وحدات 

التصويت االنتخابية، التي يتم اســتثامرها تبًعا للقيود األخرى املذكورة آنًفا إىل أقىص حد ممكن.  

)وهكذا، وبشكل غري مبارش، فإن هذا النموذج يفضل الواليات التي تتمتع بعدد كبري من األصوات 

االنتخابيــة(.  الحظ أنه يجب أن تؤدي جميع القــرارات الخاصة بالتخصيص يف النموذج إىل قيم 

صحيحة، حتى يستطيع موظفو الحملة التنفيذ بسهولة.  

واعتــامًدا عىل األســئلة التاليــة التي يجيبون عنها، ميكــن تصنيف الجوانــب الثالثة الخاصة 

بالنامذج، وتتمثل هذه األسئلة يف:
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 ،Nevada 1- مــا الــذي نتحكم فيه؟  املبلغ املســتثمر يف اإلعالنات عرب التســع واليات، نيفــادا

وكولــورادو Colorado، وأيوا Iowa، وويسكونســن Wisconsin، وأوهايو Ohio، وفرجينيا 

Virginia، باإلضافة إىل نورث كارولينا North Carolina، وفلوريدا Florida، ونيو هامبشاير 

WI OH و ،IAو ،COو ،NV  :والتــي مُتثلهــا متغريات القرار التســعة ،New Hampshire

.NH باإلضافة إىل ،FLو ،NCو ،،VA

2- مــاذا نريــد أن نحقق؟  نريد تحقيق أقــىص زيادة ممكنة للعدد اإلجاميل ملكســب األصوات 

االنتخابيــة.  فنحن عىل درايــة بقيمة كل صوت انتخايب يف كل والية )EV(، حيث يعادل هذا 

الصوت االنتخايب *EV االستثامرات املجمعة للواليات التسع، أي:

3- ما الذي يقيدنا؟  

وفيام ييل القيود كام ذُكِرت يف وصف املشكلة:

( ماال يزيد عن 1,050 وحدة مالية لالستثامر فيها، أي:  أ (

.NV + CO + IA + WI + OH + VA + NC + FL + NH < = 1,050

استثامر 5٪ عىل األقل من اإلجاميل يف كل والية، أي: )ب(  

.Excel وميكننا تنفيذ هذه القيود التسع بعدة طرق عن طريق استخدام
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ال يزيد االستثامر عن 25٪ من اإلجاميل يف كل والية. )ج(  

وكام هو الحال يف )ب(، فإننا نحتاج مرة أخرى إىل تسع قيود فردية ألننا ال نعرف كم 

من 1,050 سوف نستثمر.  كام يجب أن تكون القيود بعبارات «عامة».

يجب أال تقل مستويات استثامر الواليات الغربية عن 60٪ من مستويات الواليات الرشقية.  ) د (

.Excel ويتم تنفيذ هذا القيد من خالل طرق متنوعة باستخدام

تأثري ماال يقل عن 9200 من مجموع الناس، ويكون كالتايل:   )هـ( 

أن يكون تأثري عدد اإلناث عىل األقل مثل الذكور، مام يتطلب انتقال وظائف التأثري.   ) و (
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فإذا كان إنجاز اإلناث > = الذكور، فإننا نحصل عىل:

وكام هو الحال من قبل، فإنه ميكننا تنفيذ ذلك يف Excel بطريقتني مختلفتني.

ينبغي أال تقل نسبة املسنني عن 46٪ من املجموع الكيل لألشخاص.  ) ز (

وقد كان جميع األشــخاص املتأثرين عىل الجانب األيرس من القيد )e(.  ولذلك فإن 

املسنني املتأثرين سوف يكونون كالتايل:

هذا هو القيد األخري إىل جانب فرض أن تكون جميع املتغريات أعداًدا صحيحة.

وقــد تــم ذكر كل يشء يف الرشوط الجربية، وســيكون لهذا النمــوذج الصحيح من الربمجة 9

متغريات قرار و24 قيًدا )قيد واحد للمتطلبات الصحيحة(.

التنفيذ:

ســيكون أحد املناهج صارًما يف تنفيذ النموذج «النموذج القيايس»، أو منوذج شــكل الصف، 

حيــث تتم كتابة جميع القيــود مبتغريات القرار عىل الجانب األيرس، وتتم كتابة رقم عىل الجانب 

األمين.  ويوضح الشكل )6-8( مثل هذا التنفيذ، باإلضافة إىل أنه يعرض النموذج الذي تم حله.
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شكل 6-٨:  منوذج لتوزيع موارد االنتخابات - إصدار قيايس

وميكننا بداًل من ذلك اســتخدام جدول البيانات لحساب أجزاء مختلفة من النموذج بطريقة 

أقل رصامة، وكذلك تنفيذ القيود املتكررة )b( و)c( بشكل فريد، باإلضافة إىل الحصول عىل جدول 

بيانات أكرث اختصاًرا )غري أنها ليست واضحة(.  وهذا واضح يف الشكل )9-6(.

شكل 6-٩:  معادلة مضغوطة لتوزيع موارد االنتخابات
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كــام ميكــن أيًضا تحديد مناذج الربمجة الخطيــة LP )وتخصصاتها وتعميامتهــا( مبارشًة يف عدد من 

Lindo ولينجو ،Lindo أنظمة النمذجة األخرى سهلة االستخدام.  ومن أشهر هذه النامذج: منوذج ليندو

Systems, Inc., lindo.com; demos are available( Lingo(، حيث Lindo هو منوذج برمجة خطية 

LP كام أنه نظام برمجة صحيح.  ويتم تحديد النامذج يف األساس بالطريقة ذاتها التي يتم تحديدها بها 

جربيًّا.  وقد اســتندت الرشكة عىل نجاح ليندو Lindo يف تطوير لغة لينجو Lingo، وهي لغة النمذجة 

التي تنطوي عىل محسن ليندو Lindo القوي وامللحقات لحل املشاكل غري الخطية.  وهناك العديد من 

لغات النمذجة األخرى املتوفرة مثل:  AMPL، وAIMMS، باإلضافة إىل MPL، و XPRESS، وغريها.

ومن خالل مجموعة متنوعة من أســاليب الربمجة الرياضية، ميكن حل مناذج التحســني األكرث 

شيوًعا، وتتضمن هذه األساليب ما ييل:

- التكليف )أفضل مطابقة لألهداف(.      - الربمجة الحركية.      - برمجة األهداف.

- االستثامر )زيادة معدل العائد(.                   - الربمجة الخطية والصحيحة.  

- مناذج الشبكة للتخطيط والجدولة.               - الربمجة غري الخطية.

- االستبدال )وضع ميزانية رأس املال(.             - النقل )تقليل تكلفة الشحنات(.

- مناذج املخزون البسيط )مثل:  كمية الطلب االقتصادية(.

أسئلة مراجعة على القسم 6-6:

.LP 1- اذكر مع التوضيح االفرتاضات املتضمنة يف الربمجة الخطية

2- اذكر مع التوضيح خصائص الربمجة الخطية.

3- قم بوصف مشكلة التخصيص.

6-٧ األهداف المتعددة، وتحليل الحساسية، وتحليل «ماذا - لو»، والبحث عن الهدف:

تنطوي الكثري من حاالت اتخاذ القرار إن مل يكن معظمها، عىل التالعب بني األهداف املتنافسة 

والبدائــل.  وباإلضافــة إىل ذلك، فإن هناك عــدم تأكد بدرجة كبرية حــول االفرتاضات والتنبؤات 

املســتخدمة يف بناء منوذج التحليالت التوجيهية.  وتقر الفقرات التالية ببساطة أنه يتم معالجتها 

أيًضا يف برامج وتقنيات التحليالت التوجيهية.  كام أن تغطية هذه التقنيات عادًة ما تكون شائعًة 

يف الدورات التحليلية التوضيحية أو بحوث العمليات / العلوم اإلدارية.



الفصل السادس

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري٥٧2

األهداف المتعددة:

يتم تحليل القرارات اإلدارية بهدف التقييم قدر اإلمكان، ملدى مســاعدة كل بديل للمديرين 

عىل التقدم نحو أهدافهم.  ولألسف، فإن تقييم املشاكل اإلدارية نادًرا ما يتم بهدف واحد بسيط، 

مثل:  تعظيم الربح.  وتُعد نظم إدارة اليوم معقدة بدرجة كبرية، ونادًرا ما تجد أحد هذه األنظمة 

لديها هدف واحد فقط، حيث يرغب املديرون بداًل من ذلك يف تحقيق أهداف متزامنة يف وقت 

واحــد، والتي قد تتعارض مع بعضها البعض.  الجدير بالذكر أن أصحاب املصلحة املختلفة تكون 

لديهم أهداف مختلفة.  لذلك، فإنه غالبًا ما يكون من الرضوري تحليل كل بديل يف ضوء تحديد 

  .)Koksalan & Zionts, 2001 كل هدف من األهداف املتعددة )انظر

وعىل ســبيل املثــال، فلنعترب أن هناك رشكة تحقــق أرباًحا، فإنه باإلضافــة إىل هدف الرشكة يف 

تحقيــق مكاســب مالية، فإن لديها أهدافًــا أخرى ترغب يف تحقيقها وهي النمــو وتطوير منتجاتها 

وموظفيها، وتوفري األمن الوظيفي لعاملها، وخدمة املجتمع.  كام يرغب املديرون يف إرضاء املساهمني 

ويف الوقت ذاته يرغبون يف التمتع برواتب عالية وحسابات مرصفية.وباإلضافة إىل ذلك، فإن املوظفني 

يرغبون يف زيادة أجورهم واستحقاقاتهم من األرباح.  وعند اتخاذ قرار - بخصوص مرشوع استثامري، 

عىل ســبيل املثال - فإن بعــض هذه األهداف تكمل بعضها البعض، يف حــني يتعارض بعضها اآلخر.  

وقد وصف Kearns )2004( كيف تقوم عملية التحليل الهرمي )AHP( جنبًا إىل جنب مع الربمجة 

.)IT( الصحيحة، مبعالجة عدة أهداف يف تقييم استثامرات تقنية املعلومات

وتستند العديد من النامذج الكمية لنظرية القرار عىل مقارنة مقياس واحد للفعالية.وبشكل 

عام، فإن ذلك يُعد شــكاًل من أشــكال املنفعة بالنســبة لصانع القرار.  ولذلك، فإنه من الرضوري 

عــادًة تحويل مشــكلة ذات أهداف متعددة إىل مشــكلة قياس فعالية واحدة قبــل مقارنة آثار 

.LP الحلول.  وتُعد هذه طريقة شائعة ملعالجة أهداف متعددة يف منوذج

وهناك بعض الصعوبات التي قد تنشأ عند تحليل األهداف املتعددة، وتتمثل يف:  

- صعوبة الحصول عادًة عىل بيان رصيح ألهداف املنظمة.

- قــد يقوم صانــع القرار بتغيري األهمية الخاصــة بأهداف معينة مع مــرور الوقت أو من أجل 

سيناريوهات القرار املختلفة.

- النظر إىل األهداف واملناهج الفرعية بنظرة مختلفة عىل مستويات مختلفة من التنظيم وداخل 

اإلدارات املختلفة.

- االستجابة للتغريات يف املنظمة وبيئتها مام يرتتب عليه تغيري األهداف.



التحليالت التوجيهية:  التحسني واملحاكاة

٥٧٣ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

- قد يصعب تحديد العالقة بني البدائل ودورها يف تحديد األهداف.

- حل املشــاكل املعقدة من ِقبل مجموعات من صانعي القرار، لكل واحد منهم رؤية شــخصية 
خاصة به يف تناول املشكلة.

- قيام املشاركني بتقييم األهمية )األولويات( الخاصة مبختلف األهداف، بطريقة مختلفة.

وعند العمل مع مثل هذه الحاالت، فإن هناك عدة طرق ميكن اســتخدامها ملعالجة األهداف 
املتعددة، وتتمثل أكرث هذه الطرق شيوًعا يف:

- نظرية املنفعة.

- برمجة األهداف.

.LP التعبري عن األهداف كقيود، باستخدام -

- نظام النقاط.

تحليل الحساسية:

يقوم منشــئ النامذج بعمل تنبؤات وافرتاضات تتعلق ببيانات املدخالت، والتي يتناول الكثري 
منهــا تقييم العقود اآلجلة غري املؤكــدة.  وعندما يتم حل النموذج، فإن النتائج تعتمد عىل هذه 
البيانات.  ويحاول تحليل الحساسية تقييم أثر التغيري يف بيانات املدخالت أو املَْعلامت عىل الحل 

املقرتح )أي:  متغري النتيجة(.

ونظرًا ألن تحليل الحساسية يسمح باملرونة والتكيف مع الظروف املتغرية ومتطلبات مختلف 
حــاالت اتخاذ القرار، كام أنه يوفر فهاًم أفضل للنموذج ووضــع صنع القرار الذي يحاول وصفه، 
ويســمح للمدير بإدخــال البيانات لزيادة الثقة يف النموذج، فإنه يُعــد ُمهامًّ للغاية يف التحليالت 

التوجيهية.  ويقوم تحليل الحساسية باختبار العالقات مثل:

- أثر التغريات يف املتغريات الخارجية )الغري قابلة للســيطرة عليها( واملَْعلامت parameters عىل 
متغري النتيجة )النتائج(.

- أثر عدم التأكد يف تقدير املتغريات الخارجية.

- تأثريات التفاعالت املستقلة املختلفة بني املتغريات.

- قوة القرارات يف ظل الظروف املتغرية.

وتستخدم تحليالت الحساسية من أجل:

- مراجعة النامذج الستبعاد الحساسيات الكبرية جًدا.



الفصل السادس

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري٥٧4

- إضافة تفاصيل حول املتغريات أو السيناريوهات الحساسة.

- الحصول عىل تقديرات أفضل للمتغريات الخارجية الحساسة.

- تغيري نظام العامل الحقيقي للحد من الحساسيات الفعلية.

- قبول واســتخدام العامل الحقيقي الحســاس )وبالتايل رسيع التأثر بالنقد(، مام يؤدي إىل املراقبة 
املستمرة والوثيقة للنتائج الفعلية.

أما نوعا تحليالت الحساسية فهام يتمثالن يف التلقائية، والتجربة والخطأ.

- تحليل الحساســية التلقايئ:  يتم إجراء الحساســية التلقايئ يف تطبيقات منوذجية كمية قياســية 
مثل LP.  وعيل سبيل املثال، فإن هذا التحليل يقوم باإلبالغ عن النطاق الذي ميكن أن يختلف 
فيــه متغــري إدخال معــني أو قيمة َمْعلمة )مثــل:  تكلفة الوحدة( دون أن يكــون له أي تأثري 
خطــري عــىل الحل املقرتح.  وعادًة ما يقترص تحليل الحساســية التلقايئ عىل تغيري واحد يف كل 
مــرة، وليس لكل املتغريات بل فقط ملتغريات معينــة.  وعىل الرغم من ذلك، فإن هذا التحليل 
قوي بســبب قدرته عىل إنشــاء نطاقات وحدود برسعة كبرية )وبجهد حاسويب إضايف أو بدون 
أي جهــد إضايف(.  ويقوم Silver وتقريبًا جميع حزم الربامج األخرى مثل Lindo بتوفري تحليل 
الحساســية.  وبالنظر يف مثال رشكة MBI الذي قدمناه فيام ســبق.  فإنه من املمكن استخدام 
تحليل الحساســية لتحديد ما إذا كان الجانب األمين من القيد التســويقي عىل CC-8 بواسطة 
وحــدة واحدة، فإن صايف الربح ســيزيد مبقدار 1,333.33 $.  وهــذا التناقص إىل الصفر يكون 
صحيًحا بالنسبة إىل الجانب األمين.  كام ميكن إجراء تحليل إضايف كبري عىل طول هذه الخطوط.  

- تحليل الحساســية والكشف عن األخطاء:  من خالل نهج التجربة والخطأ البسيط ميكن تحديد 
تأثري التغيريات يف أي متغري، أو يف عدة متغريات؛ حيث ميكنك تغيري بعض بيانات اإلدخال وحل 
املشكلة مرة أخرى.  وبتكرار التغيريات عدة مرات، فإنه قد يتم اكتشاف حلول أفضل وأحسن.  
ومثل هذا االختبار، والذي يســهل تنفيذه عند استخدام برامج النمذجة املناسبة، مثل:  برنامج 

.Goal Seeking له أسلوبان:  تحليل ”ماذا - لو“، باإلضافة إىل البحث عن الهدف ،Excel

تحليل ”ماذا - لو“:  

وقد أُنشئ تحليل ”ماذا - لو“ عىل أساس سؤال ماذا سيحدث للحل إذا تم تغيري متغري إدخال 
أو افرتاض أو قيمة َمْعلمة؟  وفيام ييل بعض األمثلة:

- ماذا سيحدث إلجاميل تكلفة املخزون إذا ارتفعت تكلفة حفظ املخزون بنسبة 10٪؟

- ما هي حصة السوق إذا ارتفعت ميزانية اإلعالن بنسبة 5٪؟



التحليالت التوجيهية:  التحسني واملحاكاة

٥٧٥ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

ويُعد طرح هذه األنواع من األســئلة عىل منوذج الحاســب والحصول عىل إجابات فورية أمرًا 

ســهاًل بالنســبة للمديرين، إذا ما تعاملوا مع واجهة املستخدم املناســبة.  وعالوًة عىل ذلك، فإن 

املديرين ميكنهم إجراء العديد من الحاالت، وبالتايل تغيري النســبة املئوية، أو أي بيانات أخرى يف 

السؤال، حسب رغبتهم.  ويستطيع صانع القرار فعل كل ذلك بشكل مبارش، دون مربمج حاسب.

ويقدم الشــكل )6-10( مثااًل لجدول بيانات عن ســؤال ”ماذا - لو“ ملشكلة التدفق النقدي.  

فعندمــا يقوم املســتخدم بتغيري الخاليا التــي تحتوي عىل املبيعات األولية )مــن 100 إىل 120( 

ومعدل منو املبيعات )من3٪ إىل 4٪ لكل ربع(، فإن الربنامج يقوم عىل الفور بإعادة حساب قيمة 

صايف الربح السنوي )من 127$ إىل 182$(.  وقد كانت املبيعات األولية يف البداية 100، حيث منت 

مبعدل 3٪ لكل ربع، محققًة ربًحا صافيًا قدره 127$.  حيث يؤدي تغيري خلية املبيعات األولية إىل 

120 باإلضافة إىل تغيري معدل منو املبيعات إىل 4٪ إىل رفع صايف الربح الســنوي إىل 182$.  ويُعد 

تحليل ”ماذا - لو“ شــائًعا يف العديــد من أنظمة القرار.  ويتم منح املســتخدمني الفرصة لتغيري 

ل. إجاباتهم عىل بعض األسئلة الخاصة بالنظام، والحصول عىل اقرتاح ُمَعدَّ

شكل 6-10: منوذج لحالة ”ماذا - لو“ من خالل ورقة عمل
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:Goal Seeking البحث عن الهدف

يقوم البحث عن الهدف Goal Seeking بحســاب قيم املدخالت الالزمة لتحقيق املســتوى 

املطلــوب مــن املخرجات )الهدف(.  وميثل هذا النهج نهج الحل املتأخر.  وفيام ييل بعض األمثلة 

:Goal Seeking عىل البحث عن الهدف

- ما هي امليزانية السنوية للبحث والتطوير الالزمة لتحقيق معدل منو سنوي بنسبة 15٪ بحلول عام 2018؟

- كم عدد املمرضات الالزمة لتقليل متوسط وقت االنتظار للمريض يف غرفة الطوارئ إىل أقل من 10 دقائق؟

ويقــدم الشــكل )6-11( مثااًل عىل البحــث عن الهدف Goal Seeking.  فعىل ســبيل املثال،  

معدل العائد الداخيل )IRR( يف منوذج التخطيط املايل Excel هو معدل الفائدة الذي ينتج قيمة 

صافية حالية )NPV( صفر.  وميكننا حســاب صايف القيمة الحالية لالســتثامرات املخطط لها، من 

خالل النظر إىل تدفق العائدات الســنوية يف العمــود E.  كام ميكننا تحديد معدل العائد الداخيل 

من خالل تطبيق البحث عن الهدف Goal Seeking، حيث تكون NPV صفرًا.  أما الهدف املراد 

تحقيقــه والذي يحدد معــدل العائد الداخيل لهذا التدفق النقدي، مبا يف ذلك االســتثامر؛ فهو أن 

تساوي القيمة الصافية الحالية NPV صفرًا.  وقد قمنا بتعيني خلية NPV إىل القيمة 0 عن طريق 

تغيري خلية معدل الفائدة.  وكان الجواب ٪38٫77059.

شكل 6-11: تحليل البحث عن الهدف



التحليالت التوجيهية:  التحسني واملحاكاة

٥٧٧ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

  :Goal Seeking حساب نقطة تحقيق التعادل عن طريق استخدام البحث عن الهدف

تســتطيع بعض حزم برامج تصميم النامذج أن تقوم بحســاب نقاط التعادل بشــكل مبارش، 

والتي تُعد تطبيًقا هاًما لالســتهداف Goal Seeking.  وهذا يتضمن قيمة متغريات القرار )مثل:  

الكمية التي يُراد إنتاجها( التي تحقق ربًحا صفريًّا.

وقد يكون من الصعب إجراء تحليل الحساسية يف العديد من برامج التطبيقات العامة، نظرًا ألن الروتني 

املكتوب مســبًقا ال ميثل عادًة ســوى فرصة محدودة لطرح أسئلة ”ماذا - لو“.  وينبغي أن يكون تنفيذ كل 

.)DSS( أمرًا سهاًل يف نظام الرتصد الدميوغرايف Goal Seeking من ”ماذا - لو“، والبحث عن الهدف

أسئلة مراجعة على القسم 6-٧:

1- اذكر بعًضا من الصعوبات التي قد تظهر عند تحليل أهداف متعددة.

2- اذكر أسباب القيام بتحليل الحساسية.

3- وضح ملاذا قد يستخدم أحد املديرين تحليل ”ماذا - لو“.

.Goal Seeking 4- وضح ملاذا قد يقوم املدير باستخدام البحث عن الهدف

6-٨ تحليل القرار باستخدام جداول القرار وأشجار القرار:

بالنســبة لحــاالت القــرار التــي تنطــوي عــىل عدد محــدود مــن البدائــل والــذي عادًة 

ما يكون عــدًدا غــري كبري، فإنــه يتم تخطيطهــا باســتخدام نهج يســمى تحليل القــرار )انظر 

  .)Arsham, 2006a,b; Decision Analysis Society, decision analysis. society. informs. org

حيث يتم باســتخدام هذا النهج، رسد البدائل يف جدول أو رســم بياين، مع مســاهامتها املتوقعة 

للهدف )األهداف( باإلضافة إىل احتاملية الحصول عىل املســاهمة.  ومن املمكن تقييم ذلك من 

أجل تحديد البديل األفضل.  

وميكن اســتخدام جداول القرارات أو أشــجار القرار لصياغة حــاالت األهداف الفردية.  كام ميكن 

وضع أهداف متعددة )معايري( مع العديد من التقنيات األخرى، املوضحة الحًقا يف هذا الفصل.

جداول القرارات:

تقــوم جداول القرارات بتنظيم املعلومات واملعرفة بشــكل مالئم بطريقة منتظمة وجدولية 

بغرض إعدادها للتحليل.  فعىل ســبيل املثال، لنفرتض أن رشكة استثامر تقوم بدراسة االستثامر يف 
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بديل من البدائل الثالثة:  الســندات، أو األســهم، أو شهادات اإليداع )CDs(، فإن اهتامم الرشكة 
ســيكون ُمْنصبًّا عــىل هدف واحد، أال وهو زيــادة العائد عىل االســتثامر إىل أقىص حد بعد عام 
واحد.  فإذا اهتمت الرشكة بأهداف أخرى، مثل السالمة أو السيولة، فإنه سيتم تصنيف املشكلة 

.)Koksalan & Zionts, 2001 باعتبارها أحد مشاكل تحليل القرارات متعدد املعايري )انظر

ويعتمد العائد عىل حالة االقتصاد يف وقت ما يف املستقبل )غالبًا ما تسمى حالة الطبيعة(، والتي 
ميكن أن تكون يف حالة منو قوي، أو ركود، أو تضخم.  وفيام ييل العوائد السنوية التي يقدرها الخرباء:

- إذا كان االقتصاد ينمو بقوة، فإن عائد السندات سيكون 12٪، واألسهم 15٪، والودائع ألجل ٪6٫5.

- ويف حالة أن يكون الركود سائًدا، فإن عائد السندات سيكون 6٪، واألسهم 3٪، والودائع ألجل ٪6٫5.

- وإذا كان التضخم هو السائد، فإن عائد السندات سيكون 3٪، أما األسهم فستحقق خسارة ٪2، 
وستحقق الودائع ألجل عائد ٪6٫5.

وتكمن املشكلة يف اختيار أفضل بديل لالستثامر.  ومن املفرتض أن تكون هذه البدائل منفصلة.  وينبغي 
التعامل مع مجموعات مثل استثامر 50٪ يف السندات و50٪ يف األسهم عىل اعتبار أنها بدائل جديدة.

Kelly, وميكن النظر إىل مشكلة اتخاذ القرار يف االستثامر عىل اعتبار أنها لعبة بني شخصني )انظر
2002(.  فاملســتثمر يصنع االختيار )أي التحرك(، ومن ثَم تحــدث حالة طبيعية )يحدث التحرك(.  
ويوضح الجدول )6-3( مردود منوذج ريايض؛ حيث يشتمل الجدول عىل متغريات القرار )البدائل(، 
ومتغريات ال ميكن السيطرة عليها )حاالت االقتصاد، مثل:  البيئة(، ومتغريات النتائج )العائد املتوقع، 

مثل:  النتائج(.  وقد تم تصميم جميع النامذج يف هذا القسم يف إطار جدول بيانات.

وإذا كان هناك مشكلة يف اتخاذ القرار يف ظل التأكد، فإننا سنعرف ماذا سيكون االقتصاد كام 
ميكننا بســهولة اختيار أفضل استثامر.  غري أن ذلك ليس هو الحال، ولذلك فإنه ينبغي علينا أخذ 
حالتَــي عدم التأكد والخطر يف االعتبار.  فمع عــدم التأكد، فإننا ال نعرف احتامالت كل حالة من 

الطبيعة.  ومع الخطر، سنفرتض أننا نعرف االحتامالت التي تحدث بها كل حالة من الطبيعة.

معالجــة عدم التأكد:  هناك عدة طرق للتعامل مع عدم التأكد.  فعىل ســبيل املثال، فإن النهج 
التفاؤيل يفرتض حدوث أفضل نتيجة ممكنة لكل بديل ومن ثَم يختار أفضل األفضل )أي:  األســهم(.  
أما النهج التشاؤمي فإنه يفرتض حدوث أسوأ نتيجة ممكنة لكل بديل ثم يختار األفضل من بني النتائج 
)أي:  شهادات اإليداع CDs(.  وهناك نهج آخر يفرتض ببساطة أن جميع حاالت الطبيعة متساوية يف 
Clemen & Reilly, 2000; Goodwin & Wright, 2000; Kontoghiorghes, االحتــامالت )انظر
Rustem, & Siokos, 2002(.  وعنــد التعامل مع حالــة عدم التأكد فإن كل نهج من هذه املناهج 
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لديه مشــاكل خطرية عند تداوله لها.  وينبغي عىل املحلل أن يحاول جمع ما يكفي من املعلومات 
قدر اإلمكان، بحيث ميكن التعامل مع املشكلة يف إطار التأكد أو الخطر املفرتضة.

معالجة الخطر:  تُعد طريقة اختيار البديل بأكرب قيمة متوقعة هي الطريقة األكرث شيوًعا لحل 
مشــكلة تحليل الخطر.  ولنفرتض أن الخرباء يقدرون فرصة النمو القوي عند 50٪، وفرصة الركود 
عند 30٪، وفرصة التضخم عند 20٪، فإن جدول القرار عندئٍذ ســتتم إعادة كتابته مع االحتامالت 
املعروفــة )انظر الجدول 6-3(.  كام يتم حســاب القيمة عن طريــق رضب النتائج )أي:  النواتج( 
حسب االحتامالت الخاصة بها وإضافتها.  فعىل سبيل املثال، االستثامر يف السندات يؤدي إىل عائد 

متوقع قدره 8,4 = )0٫2( 3 + )0٫3( 6 + )0٫5( ٪12.

 ويف بعــض األحيــان فإن هذا النهج قد يكون إســرتاتيجية خطرة نظــرًا ألن فائدة كل نتيجة 
محتملة رمبا تكون مختلفة عن القيمة.  وحتى يف حالة وجود فرصة ضئيلة لخســارة كارثية، فإن 
القيمة املتوقعة قد تبدو معقولة، غري أن املستثمر قد يكون غري مستعد لتغطية الخسارة.  فعىل 
ســبيل املثال، لنفرتض أن مستشاًرا ماليًّا يقدم لك اســتثامًرا «شبه مؤكد» بقيمة 1000$ فإنه من 
املمكــن أن يضاعف ذلك أموالك يف يوم واحد، وعندئٍذ ســيقول لك املستشــار:  ”حســًنا، هناك 
احتامل 0٫9999 بأنك ستضاعف أموالك، ولكن لألسف هناك احتامل 0٫0001 أنك ستكون مسؤواًل 

عن خسارة 500٫000$ من حسابك“. وتكون القيمة املتوقعة لهذا االستثامر كالتايل:

0٫9999 )$2,000 - $1,000(+0001 )$500,000 - $1,000( =

= $999٫90 - $50٫10

= $949٫80

ومن املمكن أن تكون الخســارة املحتملة كارثية ألي مستثمر صغري ليس مليارديرًا.  واعتامًدا 
عىل قدرة املســتثمر عىل تغطية الخسارة، فإن لالستثامر أدوات مختلفة متوقعة.  والبد أن تتذكر 

جيًدا أن املستثمر يتخذ القرار مرة واحدة فقط.

جدول 6-٣:  منوذج لجدول حالة الطبيعة (متغريات ال ميكن السيطرة عليها)

التضخم (٪)الركود (٪)النمو القوي (٪)البديل

1206٫03٫0السندات

-15٫03٫02٫0األسهم

CDs 6٫56٫56٫5شهادات اإليداع
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أشجار القرار:

انظــر  أمثلــة،  عــىل  )ولالطــالع  القــرار  لجــدول  بديــاًل  متثيــاًل  القــرار  شــجرة  تُعــد 

Mind Tools Ltd., mindtools. com(. وتقوم شجرة القرار بإظهار عالقات املشكلة بيانيًّا كام 

ميكنها التعامل مع حاالت معقدة يف منوذج مضغوط.  ومع ذلك، فإن شــجرة القرارات قد تكون 

 )TreeAge ُمرهقــة إذا كان هنــاك العديد مــن البدائل أو حاالت الطبيعة.  وتشــتمل كل من

So�ware Inc., treeage.com( TreeAge Pro )Palisade Corp., palisade. Com(

  وPrecisionTree عىل أنظمة تحليل شجرة القرار القوية والبديهية واملتطورة.  كام يُقدم هؤالء 

املوردون أيًضا أمثلة ممتازة ألشــجار القرار املســتخدمة يف املامرســة.  ومن املاُلحظ أن مصطلح 

شــجرة القرار قد اســتُخدم لوصف نوعــني مختلفني من النامذج والخوارزميــات، يف حني أنه يف 

السياق الحايل تشري أشجار القرار إىل تحليل السيناريو.  ومن جانب آخر، فإن بعض خوارزميات 

التصنيف يف التحليل التنبؤي )انظر الفصلني 4 و5( أيًضا خوارزميات شجرة القرار.

وقد ورد يف الجدول )6-4( حالة مبســطة لالســتثامر ألهداف متعددة )وهي حالة اتخاذ قرار 

لتقييم البدائل بالعديد من األهداف املتناقضة أحيانًا(.  وتتمثل األهداف )املعايري( الثالثة يف كل من 

العائد والسالمة والسيولة.  وهذه الحالة تم اتخاذ القرار فيها يف ظل التأكد املفرتض؛ مبعنى أنه يتم 

توقع نتيجة واحدة ممكنة لكل بديل؛ كام ميكن أخذ حاالت الخطر أو عدم التأكد األكرث تعقيًدا هي 

األخرى يف االعتبار.  وبعض النتائج تكون نوعية )مثل:  منخفضة، عالية( بداًل من أن تكون رقمية.

جدول 6-4:  أهداف متعددة

السيولةالسالمةالعائد (٪)البديل

مرتفعةمرتفعة8٫4السندات

مرتفعةمنخفضة8٫0األسهم

CDs مرتفعةمرتفعة جًدا6٫5شهادات اإليداع

وملزيــد من املعلومات حول تحليل القرار، انظر Clemen و Reilly )2000(، وGoodwin و )2000(

Decision Analysis Society )informs. org / Community / باإلضافة إىل مجتمع تحليل القرار ،Wright

)DAS.  وعىل الرغم من أن ذلك األمر معقد للغاية، إال أنه من املمكن تطبيق الربمجة الرياضية مبارشًة يف 

حاالت اتخاذ القرار تحت املجازفة.  وسوف نناقش العديد من الطرق األخرى ملعالجة الخطر يف جزء الحق 

من الكتاب، وهذا يتضمن املحاكاة، وعوامل التأكد، باإلضافة إىل املنطق الغري واضح.
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أسئلة مراجعة على القسم 6-٨:

1- ما هو جدول القرار؟

2- ما هي شجرة القرار؟

3- كيف ميكن استخدام شجرة القرار يف صنع القرار؟

4- قم بوصف املقصود بأن يكون لديك أهداف متعددة.

6-٩ مقدمة في المحاكاة:

نقدم يف هذا القســم والقسم التايل مجموعًة من التقنيات التي تُستخدم لدعم القرار.  وعىل 

نطاق واسع، فإن هذه األساليب جميعها تقع تحت مظلة املحاكاة.  واملحاكاة متثل الواقع.  وتعترب 

املحاكاة يف أنظمة القرار، تقنية إلجراء تجارب )مثل:  تحليالت ”ماذا - لو“( مع جهاز حاسب عىل 

منوذج من نظام اإلدارة.  وباملعنى الحريف للكلمة فإن املحاكاة تعترب طريقة وصفية أكرث من كونها 

إرشــادية.  كام أنه ليس هناك بحث تلقايئ عن الحل األمثل.  وبداًل من ذلك، فإن منوذج املحاكاة 

يصــف أو يتنبــأ بخصائص نظام معني يف ظل ظروف مختلفة؛ حيث ميكــن اختيار أفضل البدائل 

املتعددة عندما يتم حساب قيم الخصائص.  وللحصول عىل تقدير )وتغري( للتأثري الكيل إلجراءات 

معينــة، فإنه عادًة ما تقوم عملية املحاكاة بتكرار التجربة عدة مرات.  وتعترب محاكاة الحاســب 

مناسبة ملعظم الحاالت، وعىل الرغم من ذلك فإن هناك بعض عمليات املحاكاة اليدوية املعروفة 

)مثل:  قيام قسم رشطة املدينة مبحاكاة جدولة سيارتها الدورية مع عجلة لعبة الكرنفال(.

وتنطوي بعض حاالت اتخاذ القرار الحقيقية يف العادة، عىل بعض العشوائية.  وبسبب تعامل 

العديد من مواقف القرار مع حاالت شــبه منظمــة أو غري منظمة، فإن الواقع معقد، إىل الدرجة 

التــي قد تجعل من الصعوبة متثيله عن طريق التحســني أو مناذج أخرى، ولكن ميكن اســتخدام 

املحــاكاة ملعالجته يف كثري من األحيان.  وتُعد املحاكاة واحدة من أكرث طرق دعم القرار شــيوًعا.  

ولالطــالع عىل مثال، انظر الحالة العملية )6-6(.  كام توضح الحالة العملية )6-7( قيمة املحاكاة 

يف بيئة ال يتوفر فيها الوقت الكايف إلجراء التجارب التحليلية.

الخصائص الرئيسة للمحاكاة:

عادًة ما تتضمن املحاكاة بناء منوذج للواقع من أجل املجال العميل.  ومقارنًة بالنامذج التحليلية 

األخــرى، فإن مناذج املحاكاة قد تعــاين من قلة عدد االفرتاضات حول حالــة القرار.  وباإلضافة إىل 
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ذلك، فإن املحاكاة تُعد تقنية إلجراء التجارب.  ولذلك، فإنها تشتمل عىل اختبار قيم محددة للقرار 

أو املتغريات التي ال ميكن السيطرة عليها يف النموذج مع مالحظة التأثري عىل متغريات املخرجات.

وأخريًا، فإن املحاكاة ال تســتخدم عادًة إال عندما تكون املشكلة معقدة للغاية بحيث ال ميكن 

معالجتها باســتخدام تقنيات التحسني الرقمي.  ويقصد بالتعقيد يف هذه الحالة إما عدم إمكانية 

صياغة املشــكلة من أجل التحســني )فعىل سبيل املثال:  بسبب االفرتاضات الغري تطبيقية(، أو أن 

الصيغة كبرية جًدا، أو أن هناك الكثري من التفاعالت بني املتغريات، أو أن املشــكلة عشــوائية يف 

طبيعتها )أي:  تعرض خطر أو عدم التأكد(.

حالة عملية 6-٧

B محاكاة آثار تدخالت االلتهاب الكبدي

عــىل الرغم من قيام الواليات املتحدة باســتثامرات كبرية يف مجال الرعاية الصحية، 

غري أن هناك بعض املشــاكل التي تبدو وكأنها تتحدى الحل.  فعىل ســبيل املثال، هناك 

نســبة كبرية من السكان اآلســيويني يف الواليات املتحدة أكرث عرضة من غريهم لإلصابة 

بفريس )B(.  وإذا مل يتم عالج املرض بشــكل فعال، فإن واحًدا من كل أربعة أشــخاص 

مصابــني بالعــدوى إصابة مزمنة مهــدد باإلصابة برسطان الكبد أو تليــف الكبد، فضاًل 

عــن املشــاكل االجتامعية املرتبطة باملرض )مثــل العزل(.  وقد يكــون التحكم يف هذا 

املرض مكلًفا للغاية.  وهناك عدد من املعايري للتحكم يف ذلك املرض، وتتضمن الفحص، 

والتطعيــم، وإجــراءات العالج.  كام تــرتدد الحكومة يف إنفاق األمــوال عىل أي طريقة 

للتحكــم يف املرض إال إذا كانــت فعالة من حيث التكلفة، كام أنه ليس هناك دليل عىل 

تحســن صحة املصابني بهذا املرض.  وعىل الرغم من أن جميع معايري التحكم ليســت 

مثالية لجميع الحاالت، غري أن أفضل طريقة أو مجموعة طرق مكافحة هذا املرض غري 

معروفة حتى اآلن.

املنهجية / الحل:

قــام فريق متعــدد التخصصات والذي تألف من أولئك الذيــن لديهم خلفيات طبية 

وإدارية، وهندسية، بتطوير منوذج ريايض يستخدم أساليب أبحاث العمليات )OR( والتي 

حــددت الرتكيبة الصحيحة من إجراءات التحكم التي يجب اســتخدامها ملكافحة التهاب 

الكبد الوبايئ B يف ســكان آســيا وجزر املحيط الهادئ.  وعادًة ما يتم اســتخدام التجارب 

الرسيرية يف املجال الطبي من أجل تحديد أفضل مسار للعمل يف عالج األمراض والوقاية 



التحليالت التوجيهية:  التحسني واملحاكاة

٥٨٣ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

منهــا.  ويتمثل تعقيد هذه الحالة يف كون االلتهاب الكبدي B يســتغرق فرتة طويلة غري 

معتادة من الوقت حتى يحدث تقدم.  وقد تم استخدام مناذج وطرق OR بسبب التكلفة 

العالية التي تصاحب التجارب الرسيرية يف هذه الحالة.  وقد قدمت مجموعة من مناذج 

ماركــوف Markov ومناذج اتخــاذ القرار طريقة أكرث فعالية من حيــث التكلفة لتحديد 

تركيبة معايري الرقابة التي يجب اســتخدامها يف أي وقت.  ويساعد منوذج القرار يف قياس 

الفوائــد االقتصادية والصحية ملختلف اإلمكانات الخاصة بالفحص والعالج والتنقيح.  كام 

يُســتخدم منوذج ماركوف Markov لنمذجة تطور االلتهاب الكبدي B.  وقد تم إنشــاء 

النموذج الجديد اســتناًدا عىل املؤلفات والخربات الســابقة من أحد الباحثني باإلضافة إىل 

ما يُســتمد من البيانات الفعلية الحالية للعدوى والعالج.  وقد قام صانعو السياسة ببناء 

النموذج الجديد باستخدام Microso� Excel ألنه سهل االستخدام.

النتائج / الفوائد:

وقــد تم تحليل النموذج الناتج مقارنًة بربامج التحكم املوجودة يف كل من الواليات 

املتحــدة والصــني.  ففــي الواليات املتحــدة تم تطوير أربــع إســرتاتيجيات ومقارنتها 

باإلسرتاتيجية الحالية.  وتتمثل هذه اإلسرتاتيجيات األربع يف:

1- يتم تطعيم جميع األفراد.

2- يتــم فحص األفراد أواًل لتحديد ما إذا كانوا مصابــني بعدوى مزمنة.  فإذا كانت 

اإلجابة بنعم، فعندئذ يتم التعامل معهم.

3- يتم فحص األفراد أواًل لتحديد ما إذا كان لديهم عدوى مزمنة.  فإذا كان لديهم 

العــدوى، يتم عالجهم.  وباإلضافة إىل ذلك، يتم أيًضا فحص املرىض املقّربني للمصابني 

وتلقيحهم إذا لزم األمر.

4- يتــم فحــص األفــراد أواًل لتحديد مــا إذا كانوا مصابــني بعدوى مزمنــة أو بحاجة 

إىل تطعيم.  فإذا كانوا مصابني، يتم عالجهم.  وإذا كانوا بحاجة إىل التطعيم، يتم تطعيمهم.

وقد أشــارت نتائج املحــاكاة إىل أن إجراء اختبارات الدم لتحديــد العدوى املزمنة 

وتطعيم األشخاص املقربني من الناس املصابني تُعد فعالة من حيث التكلفة.

ويف الصني، ســاعد النموذج عىل تصميم سياســة تطعيم لألطفال واملراهقني.  وقد متت 

مقارنة هذه السياسة مع مستويات التغطية الحالية للتطعيم ضد االلتهاب الكبدي B.  وقد 

انتهت إىل أنه عندما يتم تطعيم األفراد دون ســن 19عاًما، فإن ذلك ســيؤدي إىل تحســني 
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النتائج الصحية عىل املدى الطويل.  ويف الواقع، فإن هذه السياسة كانت فاعليتها من حيث 

التكلفة املالية أكرث من فاعلية السياسة الحالية ملكافحة املرض يف مكان ما يف وقت التقييم.

أسئلة للمناقشة:

1- وضح ما تتميز به طرق OR مثل املحاكاة عىل طرق التجارب الرسيرية يف تحديد 

.B أفضل قياس للسيطرة عىل االلتهاب الكبدي

2- ما هي الطرق التي يوفر بها القرار ومنوذج ماركوف Markov وسائل فعالة من 

حيث التكلفة ملكافحة املرض؟

3- ناقــش كيف تكــون الخلفية متعددة التخصصات أصاًل يف إيجاد حل للمشــكلة 

املوضحة يف القضية.

4- إىل جانــب الرعاية الصحيــة، اذكر يف أي مجال ميكن ملثل هذا النهج النمطي أن 

يساعد يف تقليل التكلفة.

Source: Adapted from Hutton, D. W., Brandeau, M. L., & So, S. K. )2011(. Doing good with 

good OR: Supporting cost-e�ective Hepatitis B interventions. Interfaces, 41)3(, 289300-.

مزايا المحاكاة:
تُستخدم املحاكاة يف منذجة دعم القرار لألسباب التالية:

- تُعد هذه النظرية واضحة إىل حد ما.

- من املمكن تحقيق قدر كبري من ضغط الوقت، مام مينح املدير الشعور رسيًعا ببعض التأثريات 
للعديد من السياسات عىل املدى الطويل )من1 إىل 10سنوات(.

- تُعد املحاكاة وصفية وليست معيارية.  وهذا يسمح للمدير بطرح أسئلة ”ماذا - لو“.  كام ميكن 
للمدير اســتخدام نهج التجربة والخطأ لحل املشــاكل، كام ميكن أن يفعل ذلك بشــكل أرسع، 

وعىل حساب أقل، وبدقة أكرب، بأقل املخاطر.

- كــام ميكن للمــدرب أن يقوم بالتجريب من أجل تحديد متغريات القــرار وأي أجزاء من البيئة 
مهمة بالفعل، ومع بدائل مختلفة.

- يتطلب منوذج املحاكاة الدقيقة معرفة وثيقة باملشــكلة، مام يجرب مصمم النموذج عىل التفاعل 
باستمرار مع املدير.  وهذا األمر مطلوب من أجل تطوير أنظمة دعم القرار ألن كاًل من املطور 

واملدير يكتسبان فهاًم أفضل للمشكلة، وللقرارات املحتملة املتاحة.

- يتم تصميم النموذج من منظور املدير.
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- يُصمم منوذج املحاكاة من أجل مشكلة معينة وغالبًا ال ميكن حل أي مشكلة أخرى.  وبالتايل، ال 
يحتاج املدير إىل أي فهم عام؛ ألن كل مكون يف النموذج يتوافق مع جزء من النظام الحقيقي.

- ميكن للمحاكاة التعامل مع مجموعة كبرية جًدا من أنواع املشــاكل، مثل:  املخزون، واملوظفني، 
باإلضافة إىل الوظائف اإلدارية عالية املستوى، مثل:  التخطيط بعيد املدى.

- من املمكن أن تتضمن املحاكاة بشــكل عام التعقيدات الحقيقية للمشــاكل؛ فالتبسيط ليس رضوريًّا.  
وعىل سبيل املثال، قد تستخدم املحاكاة توزيعات احتاملية حقيقية بداًل من توزيعات نظرية تقريبية.

- تنتج املحاكاة العديد من مقاييس األداء املهمة تلقائيًّا.

- غالبًا ما تكون املحاكاة هي األســلوب الوحيد لنمذجة أنظمة دعم القرار والتي ميكنها التعامل 
بسهولة مع املشاكل غري املنظمة نسبيًّا.

  .)Monte Carlo وتتوفر بعض حزم املحاكاة سهلة االستخدام نسبيًّا )مثل:  محاكاة مونت كارلو -
وهي باإلضافة إىل اشــتاملها عــىل حزم جداول البيانات )مثــل:  RISK@(، فإنها تتضمن أيًضا 
التأثري عىل برمجيات الرسم البياين، وحزم جافا Java )وغريها من تطورات الويب(، وسوف تتم 

مناقشة أنظمة املحاكاة التفاعلية املرئية يف وقت قريب.

عيوب المحاكاة:

تتمثل العيوب الرئيسة للمحاكاة فيام ييل:

- ال ميكن ضامن الحل األمثل، لكن بشكل عام توجد حلول جيدة نسبيًّا.

- قــد تكون عمليــة تصميم منوذج املحاكاة بطيئة ومكلفة، يف حــني أن أنظمة النمذجة الحديثة 
أسهل يف االستخدام من أي وقت مىض.

- عادًة ما تكون الحلول واالســتدالالت من دراســة املحاكاة غري قابلة للتحويل إىل مشاكل أخرى 
نظرًا ألن النموذج يتناول عوامل مشكلة فريدة من نوعها.

- أحيانًا يكون من السهل رشح املحاكاة للمديرين يف حني أن الطرق التحليلية غالبًا ما يتم تجاهلها.

- يف بعض األحيان تتطلب برامج املحاكاة مهارات خاصة بسبب تعقيد طريقة الحل الرسمي.

منهجية المحاكاة:

تنطــوي املحــاكاة عــىل وضــع منــوذج لنظــام حقيقــي وإجــراء تجــارب متكــررة عليه.  

أما منهجية املحاكاة فإنها تتكون من الخطوات التالية، كام هو موضح يف الشكل )12-6(:
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1- تحديد املشــكلة:  علينا دراســة وتصنيف املشــكلة الواقعية، ثم نحدد ملاذا يُعد نهج املحاكاة 
مناسبًا.  وهنا يتم التعامل مع حدود النظام والبيئة وغريها من جوانب توضيح املشكلة.

2- بناء منوذج املحاكاة:  وتنطوي هذه الخطوة عىل تحديد املتغريات وعالقاتها فضاًل عن جمع البيانات.  
وغالبًا ما يتم وصف العملية باستخدام مخطط انسيايب، ومن ثم تتم كتابة برنامج حاسب.

3- اختبــار النموذج والتحقق من صحته:  ينبغي أن يكــون منوذج املحاكاة ممثاًل للنظام الجاري 
دراسته بشكل صحيح، والبد من اختبار ذلك والتحقق من صحته.

4- تصميم التجربة:  عند التأكد من صحة النموذج، يكون بذلك قد تم تصميم التجربة.  والبد من 
تحديد مدة تشغيل املحاكاة إذ إنها تُعد جزًءا من هذه الخطوة.  وهناك نوعان من األهداف 
املهمة واملتناقضة وهام:  الدقة والتكلفة.  ومن الحكمة أيًضا تحديد الحاالت النموذجية )مثل:  
املتوسط والوسيط للمتغريات العشوائية(، والحاالت األفضل )مثل:  التكلفة املنخفضة، والربح 
املرتفــع(، باإلضافة إىل أســوأ حالة من الســيناريوهات )مثل:  التكلفــة املرتفعة، واإليرادات 
املنخفضة(؛ حيث يســاعد ذلك يف إنشاء نطاقات متغريات القرار والبيئة التي تعمل فيها كام 

يساعد أيًضا يف تصحيح منوذج املحاكاة.

5- إجراء التجربة:  ويقتيض إجراء التجربة مسائل ترتاوح من إنشاء األرقام العشوائية وصواًل إىل عرض النتائج.

6- تقييم النتائج:  ينبغي تفسري النتائج.  باإلضافة إىل األدوات اإلحصائية القياسية، كام ميكن أيًضا 
استخدام تحليالت الحساسية.

7- تنفيــذ النتائج:  إن تنفيــذ املحاكاة مثله مثل أي تنفيذ آخر، فهو يتضمن نفس املشــاكل التي 
يتضمنهــا أي تنفيذ آخر.  ومع ذلك، فإن فرص النجاح يف املحاكاة تكون أفضل نظرًا ألن املدير 
عــادًة ما يكون مشــاركًا يف عملية املحاكاة أكرث من النامذج األخرى؛ حيث تؤدي املســتويات 

العليا من املشاركة اإلدارية بشكل عام إىل مستويات أعىل من نجاح التنفيذ.

شكل 6-12:  عملية املحاكاة
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وقد قدم كل من Banks و)Gibson )2009 بعض النصائح املفيدة حول مامرسات املحاكاة؛ حيث 

قاموا عىل ســبيل املثال، برسد املشاكل السبعة التالية باعتبارها األخطاء الشائعة التي يرتكبها مصممو 

مناذج املحاكاة.  كام توفر القامئة، وإن مل تكن شاملة، اتجاهات عامة ملحرتيف العمل مبشاريع املحاكاة.

- الرتكيز عىل النموذج أكرث من الرتكيز عىل املشكلة.

- توفري تقديرات للنقطة.

- عدم معرفة وقت التوقف.

- إعداد تقرير مبا يريد العميل سامعه وليس مبا تقوله نتائج النموذج.

- عدم فهم اإلحصاءات.

- الخلط بني السبب والنتيجة.

- الفشل يف مطابقة الواقع.

ويف مقــال متابع، يتابع كل مــن Banks و)Gibson )2009 بتقديم مبادئ توجيهية إضافية، 

ينبغي الرجوع إليها يف هذا املقال:

ana ly t ics-magaz ine.org/spr ing-2009 /205-so�ware-solut ions- the-abcs-of-

simulationpractice.html.

أنواع المحاكاة:

وكام رأينا، فإنه عندما تكون الدراسات التجريبية وتجريب األنظمة الحقيقية باهظة الثمن أو 

مستحيلة يف بعض األحيان، فإنه يتم استخدام املحاكاة والنمذجة؛ حيث تسمح لنا مناذج املحاكاة 

بالتحقق من مختلف الســيناريوهات املثرية لالهتامم قبل القيام بأي استثامر.  وعمليات املحاكاة 

يف الواقع، يتم فيها تعيني العمليات التي تحدث يف العامل الحقيقي يف منوذج املحاكاة، حيث يتكون 

النمــوذج من عالقات، وبالتايل معــادالت تقدم جميًعا عمليات العــامل الحقيقي.  وتعتمد نتائج 

منوذج املحاكاة يف هذه الحالة عىل مجموعة من املَْعلامت املعطاة للنموذج كمدخالت.

وهنــاك العديد من مناذج املحاكاة مثل:  محــاكاة مونت كارلو Monte Carlo، أو منوذج 

األحــداث املنفصلة، أو منوذج العوامل القامئة، أو منوذج ديناميات النظام.  ويُعد مســتوى التجريد 

يف املشــكلة هو أحد العوامل التــي تحدد نوع تقنية املحاكاة.  وعادًة ما تُســتخدم مناذج األحداث 

املنفصلة والنامذج املعتمدة عىل العوامل ملســتويات التجريد الوسطى أو املنخفضة.  وباإلضافة إىل 
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ذلــك، فإنه عادًة ما يؤخــذ يف االعتبار العنارص الفردية مثل األشــخاص واألجزاء واملنتجات يف مناذج 

املحاكاة، يف حني أن ديناميات األنظمة أكرث مالءمة للتحليل الكيل.

وســوف نقدم يف القسم التايل، األنواع الرئيســة من املحاكاة، وهي:  املحاكاة االحتاملية، واملحاكاة 

املعتمدة عىل الوقت واملســتقلة عــن الزمن، باإلضافة إىل املحاكاة املرئيــة.  كام أن هناك العديد من 

تقنيــات املحاكاة األخرى مثــل منذجة ديناميات النظام، والنامذج القامئة عىل الوكيل.  وكام ذكرنا آنًفا، 

فإن الهدف هنا هو متكينك من إدراك إمكانات بعض هذه التقنيات بداًل من جعلك خبريًا يف استخدامها.

املحاكاة االحتاملية:  يف املحاكاة االحتاملية، يكون هناك واحد أو أكرث من املتغريات املســتقلة 

)مثل:  الطلب يف مشكلة جرد( هي االحتاملية.  وهذه املتغريات تتبع توزيعات احتاملية معينة، 

والتي قد تكون إما توزيعات منفصلة أو مستمرة:

- التوزيعات املنفصلة:  وتنطوي عىل حالة مع عدد محدود من األحداث )أو املتغريات( والتي قد 

تأخذ عدًدا محدوًدا فقط من القيم.

- التوزيعــات املســتمرة:  وهي حاالت ذات عدد غري محدود مــن األحداث املحتملة والتي تتبع 

وظائف الكثافة، مثل التوزيع الطبيعي.

ويعرض الجدول )6-5( كال نوعي التوزيعات.

جدول 6-٥:  التوزيعات املنفصلة مقابل االحتاملية املستمرة

االحتاملية املستمرةاالحتاملية املنفصلةالطلب اليومي

50٫10
يتــوزع الطلب اليومــي توزيًعــا طبيعيًّا مبتوســط 7 وانحراف 

معياري 1٫2.

60٫15

70٫30

80٫25

90٫20

املحاكاة املعتمدة عىل الوقت يف مقابل املحاكاة املســتقلة عن الوقت:  يشــري مصطلح الزمن 

املســتقل إىل حالة ال يهم فيها معرفة وقت وقوع الحدث بالضبط.  فعىل ســبيل املثال، قد يكون 

لدينــا علم أن الطلب عىل منتج معني عبارة عن ثالث وحدات يف اليوم، غري أننا ال نهتم متى يتم 
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طلب العنرص خالل اليوم.  ويف بعض الحاالت، قد ال يكون الوقت عاماًل يف املحاكاة عىل اإلطالق، 

كــام هو الحال عند تصميم التحكــم يف املصانع بطريقة ثابتة.  ومع ذلك، فإنه يف مشــاكل خط 

االنتظار التي تنطبق عىل التجارة اإللكرتونية، من الرضوري معرفة الوقت الدقيق للوصول )ملعرفة 

ما إذا كان العميل سيضطر إىل االنتظار(.  وهذا املوقف ينطبق عىل الوقت املحدد.

:Monte Carlo محاكاة مونت كارلو

عادًة ما يتم اســتخدام أحــد النوعني التاليني من املحاكاة االحتاملية، يف معظم مشــاكل القرارات 

التجارية.  وتُعد محاكاة مونت كارلو هي طريقة املحاكاة األكرث شــيوًعا ملشاكل قرارات العمل.  وتبدأ 

هــذه الطريقة عادًة بتصميم منوذج ملشــكلة القرار دون الحاجة إىل أخذ عــدم التأكد يف االعتبار ألي 

متغــريات، ثم ندرك أن هنــاك َمْعلامت أو متغريات معينة تكون غري مؤكــدة أو تتبع توزيع احتاملية 

مفرتض أو تقديري، ويعتمد هذا التقدير عىل تحليل البيانات الســابقة، وعندئٍذ نبدأ بتشــغيل تجارب 

أخذ العينات.  وتتكون تجارب أخذ العينات الجارية من إنشاء قيم عشوائية من املَْعلامت غري املؤكدة 

ومن ثم قيم الحوسبة للمتغريات التي تتأثر مبثل هذه املَْعلامت أو املتغريات؛ حيث تصل هذه التجارب 

الخاصة بأخذ العينات بشــكل أســايس إىل حل نفس النموذج مئات أو آالف املرات.  وبعد ذلك، ميكننا 

تحليل ســلوك هذه املتغريات التابعة أو متغريات األداء من خالل دراسة التوزيعات اإلحصائية الخاصة 

بهم.  وقد اســتخدمت هذه الطريقة يف محاكاة النظــم الفيزيائية وكذلك نظم األعامل.  ويوفر موقع 

برنامًجــا   )http: / / www. palisade. com / risk / monte _ carlo _ simulation. asp( Palisade. com

ا وجيًدا لطريقة محاكاة مونت كارلو.  كام يقوم املوقع بتسويق أداة تسمى RISK@، وهي  تعليميًّا عامًّ

عبارة عن برنامج محاكاة شائع يعتمد عىل جداول بيانات مونت كارلو.  كام يوجد برنامج آخر شائع يف 

  .Oracle as Oracle Crystal Ball والذي يتم تسويقه حاليًا بواسطة ،Crystal Ball هذه الفئة وهو

وبالطبع، فإنه ميكن أيًضا إنشــاء تجارب مونت كارلو وتشغيلها يف جدول بيانات Excel دون استخدام 

أي برنامــج إضايف مثل الربنامَجني اللَذين ذُكِرا آنًفا.  غري أن هذه األدوات تجعله أكرث مالءمة لتشــغيل 

مثــل هــذه التجارب يف النامذج القامئة عىل Excel.  الجديــر بالذكر أن مناذج محاكاة مونت كارلو قد 

تــم اســتخدامها يف العديد من التطبيقــات التجارية.  ومن األمثلة عىل ذلك اســتخدام رشكة بروكتور 

وجامبــل )Procter & Gamble( لهــذه النــامذج لتحديد مخاطر الرصف األجنبي؛ واســتخدام رشكة 

Lilly للنموذج لتحديد القدرة النباتية املثىل؛ وكذلك رشكة أبو ظبي للمياه والكهرباء والتي استخدمت 

Risk@ للتنبؤ بالطلب عىل املياه يف أبو ظبي؛ باإلضافة إىل اآلالف من دراســات حاالت واقعية أخرى.  

ويشتمل كل موقع من مواقع رشكات برامج املحاكاة عىل العديد من قصص النجاح.
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محاكاة الحدث المنفصل:

تشــري محــاكاة الحدث املنفصــل إىل بناء منوذج لنظام يتم فيه دراســة التفاعــل بني الكيانات 

املختلفة.  وأبســط مثال عىل ذلك هو مثال املتجر الذي يتألــف من خادم وعمالء.  وميكننا تقدير 

متوســط   أداء النظــام، ووقت االنتظار، وعدد العمــالء املنتظرين، وما إىل ذلــك، من خالل منذجة 

العمــالء الذين يصلون إىل معــدالت مختلفة، والخادم الذي يخدم مبعــدالت مختلفة.  ومثل هذه 

األنظمــة يتــم النظر إليها باعتبارها مجموعــات من العمالء، وقوائم انتظــار، وخوادم.  كام يوجد 

اآلالف مــن التطبيقات املوثقة لنامذج محاكاة األحداث املنفصلة يف الهندســة، واألعامل التجارية، 

وما إىل ذلك.  وقد كانت أدوات بناء مناذج محاكاة الحدث املنفصلة موجودة منذ فرتة طويلة، غري 

أنها تطورت لالســتفادة من التطورات يف القدرات الرســومية لبناء وفهــم نتائج مثل هذه النامذج 

للمحاكاة.  ويف القسم التايل سوف نناقش هذه الطريقة الخاصة بالنمذجة.  وتعرض الحالة العملية 

)6-8( مثااًل عىل اســتخدام هذه املحاكاة يف تحليل تعقيدات سلسلة التوريد التي تستخدم محاكاة 

مرئية والتي سيتم وصفها يف القسم التايل.

حالة عملية 6-٨

استخدام رشكة كوزان (Cosan) املحاكاة من أجل تحسني سلسلة التوريد للطاقة

Cosan هــي مجموعــة رشكات مقرها الربازيل وتعمل عىل مســتوى العامل،  وأحد 

أنشــطتها الرئيســة هي زراعة ومعالجة قصب الســكر.  وقد أصبح قصب السكر اآلن 

مصدًرا رئيًســا لإليثانول، فضاًل عن أنه املصدر الرئيس للســكر، كام أنه مكون رئيس يف 

الطاقة املتجددة.  وقد أصبح اإليثانول نشاطًا كبريًا لرشكة Cosan، بسبب تزايد الطلب 

عــىل الطاقة املتجددة، حيث يقوم اإليثانول اآلن بتشــغيل مصفاتــني باإلضافة إىل 18

مصنــع إنتاج، وماليــني الهكتارات hectares من مزارع قصب الســكر.  ووفًقا للبيانات 

الحديثة فقد عالجت الرشكة أكرث من 44 مليون طن من قصب السكر، كام أنتجت أكرث 

من 1٫3 مليار لرت من اإليثانول، باإلضافة إىل 3٫3 مليون طن من السكر.  وكام يتبني، فإن 

عمليات هذا النطاق تؤدي إىل سالســل التوريد املعقدة.  ولذلك؛ فقد طُلب من فريق 

اإلمدادات تقديم توصيات إىل اإلدارة العليا من أجل:  

- تحديد العدد األمثل من الشــاحنات املطلوبة يف أســطول يُســتخدم لنقل قصب 

السكر إىل معامل التصنيع من أجل الحفاظ عىل رأس املال.

- تقديم اقرتاح لكيفية زيادة قدرة قصب السكر الفعلية التي يتم إمداد مصانع السكر بها.
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- تحديد مشــاكل عنق الزجاجة املتعلقة باإلنتاج لوضع حلول لها من أجل تحسني 

تدفق قصب السكر.

املنهجية / الحل:

قــام فريق اإلمدادات بالعمل من خالل برمجيات Simio ومن ثَم قام الفريق ببناء 

منوذج محاكاة مركب لسلســلة توريد رشكة Cosan فيام يتعلق بهذه املشــاكل.  وتبًعا 

للموجــز الذي قدمته برمجيات Simio، فإنه: ”عىل مدار ثالثة أشــهر، قام املهندســون 

املستأجرون حديثًا بجمع البيانات املتعلقة بهذا املجال، كام تلقوا تدريبًا عمليًّا ومساعدة 

  .“Paragon Consulting of San Palo يف النمذجة من

ولنمذجة العمليات الزراعية لتحليل رحلة ما بعد حصاد قصب الســكر حتى يصل 

إىل مصانع اإلنتاج، فقد شملت أهداف النموذج تفاصيل األسطول الناقل لقصب السكر 

عرب الطرق إىل Unity Costa Pinto، كام شملت أيًضا القدرة الفعلية الستقبال مصانع 

ســكر القصب، واالختناقات، باإلضافة إىل نقاط التحسني يف تدفق CCT )قطع التنزيل( 

من قصب السكر، وهكذا.  وتتمثل َمْعلامت النموذج فيام ييل:

- متغريات املدخالت:  32.

- متغريات اإلنتاج:  39.

- املتغريات اإلضافية:  92.

- كيانات متغرية:  8.

- جداول املدخالت:  19.

- أيام املحاكاة:  240 )املوسم األول(.

- عدد الكيانات:  12 )10 أنواع مركبة حصاد لنقل قصب السكر(.

النتائج / الفوائد:

وقــد قدمت هذه التحليالت التي نتجت عن منــاذج Simio فكرة جيدة عن خطر 

التشــغيل خالل فرتة 240 يوًما بسبب الشكوك املختلفة.  وقد متكنت الرشكة من اتخاذ 

قــرارات أفضل وتوفري أكرث من 500٫000$ مــن هذه الجهود الخاصة بالنمذجة وحدها 

فقط، من خالل تحليل االختناقات املختلفة وطرق التخفيف من هذه السيناريوهات.

أسئلة للمناقشة:

1- ما نوع االضطرابات يف سلسلة التوريد التي ميكن أن تحدث يف نقل قصب السكر 

من الحقل إىل مصانع اإلنتاج لتطوير السكر واإليثانول؟
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2- ما هي األنــواع املتقدمة من التخطيط والتنبؤ التي قد تكون مفيدة يف تخفيف 

مثل هذا االضطراب؟

ما الذي ميكن أن نتعلمه من هذه الحالة العملية؟

هذه القصة القصرية للحالة العملية التي نحن بصددها توضح قيمة تطبيق املحاكاة 

عىل أحد املشــاكل والتي قد يصعب معها بناء منوذج التحسني.  ومن خالل دمج منوذج 

محاكاة الحدث املنفرد واملحاكاة التفاعلية املرئية )VIS(، ميكن تصور تأثري االنقطاعات 

يف سلسلة التوريد بسبب فشل األسطول، والوقت غري املتوقع يف هذا الوضع، وغري ذلك، 

ومن ثَم التوصل إىل التصحيحات املخطط لها.

Sources: Compiled from Wikipedia contributors, Cosan, Wikipedia, �e Free 

Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosan&oldid=713298536 

)accessed July 10, 2016(; Agricultural Operations Simulation Case Study: Cosan, 

http://www.simio.com/case-studies/Cosan-agricultural-logistics-simulation-

so�ware-case-study/agricultural-simulation-so�ware- case-study-video-cosan.php, 

)accessed July 2016(; Cosan Case Study: Optimizing agricultural logistics operations, 

http://www.simio.com/case-studies/Cosan-agricultural-logistics-simulation-

so�ware-case-study/index.php, )accessed July 2016(.

أسئلة مراجعة على القسم 6-٩:

1- اذكر خصائص املحاكاة.

2- اذكر مزايا وعيوب املحاكاة.

3- اذكر مع الرشح خطوات منهجية املحاكاة.

4- اذكر مع الرشح أنواع املحاكاة.

6-10 المحاكاة التفاعلية المرئية:

فيام ييل سنقوم بفحص الطرق التي تُبني صورة صانع القرار أثناء اتخاذ القرار يف العمل. فهو 

يعمل من خالل ســيناريوهات لشتى البدائل.  حيث تتغلب هذه الطرق القوية عىل بعض أوجه 

القصور يف الطرق التقليدية كام تساعد عىل بناء الثقة يف الحل الذي تم التوصل إليه نظرًا إلمكانية 

تصور هذه الطرق بشكل مبارش.
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عيوب المحاكاة التقليدية:

تُعــد املحاكاة طريقة راســخة ومفيدة، باإلضافــة إىل أنها وصفية، وتعتمــد عىل الرياضيات 

الكتساب نظرة ثاقبة يف حاالت اتخاذ القرار املعقدة.  وعىل الرغم من كل ما ذُكر، إال أن املحاكاة 

عادًة ال تسمح لصانعي القرار برؤية كيفية تطور حل مشكلة معقدة )مضغوطة(، باإلضافة إىل أن 

صانعي القرار ال ميكنهم التفاعل مع املحاكاة )والتي ستكون مفيدة ألغراض التدريب والتدريس(.  

وبشــكل عام، فإن املحاكاة تشــري إىل النتائج اإلحصائية يف نهاية مجموعة من التجارب.  وبالتايل، 

فإن صانعي القرار ليســوا جزًءا مكماًل يف تطوير املحاكاة والتجريب، وال ميكن اســتخدام خرباتهم 

وحكمهم بشكل مبارش.  فإذا كانت نتائج املحاكاة ال تتطابق مع حدس أو حكم صانع القرار، فإنه 

من املمكن حدوث فجوة ثقة يف النتائج.

المحاكاة التفاعلية المرئية:

 )VIM( والتي تُعرف أيًضا باسم النمذجة التفاعلية املرئية ،)VIS( إن املحاكاة التفاعلية املرئية

وحل املشــاكل التفاعيل املريئ، هي طريقة محاكاة تتيــح لصانعي القرار رؤية ما يفعله النموذج 

وكيف يتفاعل مع القرارات املُتخذة حســب ما يتم صنعها.  وقد اســتخدمت هذه التقنية بنجاح 

كبــري يف تحليل العمليات يف عدة مجاالت مثل سلســلة التوريد والرعايــة الصحية، حتى يتمكن 

املُســتَْخِدم من توظيف معرفته لتحديد وتجربة إسرتاتيجيات القرارات املختلفة أثناء التفاعل مع 

النموذج.  ومن املمكن حدوث التعلم املُعزز حول مشكلة وتأثري البدائل التي تم اختبارها.

ولعرض تأثري القرارات اإلدارية املختلفة، فإن املحاكاة التفاعلية املرئية )VIS( تستخدم شاشات 

الرســوم املتحركة للحاســب؛ حيث تختلف هذه الشاشــات عن الرســومات العاديــة يف أنها تتيح 

للمستخدم ضبط عملية صنع القرار ورؤية نتائج التدخل.  ويُعد النموذج املريئ رساًم بيانيًّا يُستخدم 

باعتباره جزًءا ال يتجزأ من عملية صنع القرار أو حل املشاكل، وليس مجرد جهاز اتصال فقط، حيث 

يستجيب بعض األشخاص للعروض الرسومية بشكل أفضل من غريهم.  كام يستطيع هذا النوع من 

التفاعل مساعدة املديرين يف دراسة موقف اتخاذ القرار.

وميكن للمحاكاة التفاعلية املرئية )VIS( أن توضح أنظمة ثابتة أو حركية؛ حيث تعرض النامذج 

الثابتــة صورة مرئية لنتيجة بديل واحد يف كل مرة.  أمــا النامذج الحركية فإنها تعرض األنظمة التي 

تتطــور مــع مرور الوقت، ويتم توضيح التطور عن طريق الرســوم املتحركــة.  وقد ارتبطت أحدث 

تقنيــات املحاكاة املرئية مبفهوم الواقع االفرتايض، حيث يتم إنشــاء عامل اصطناعي ألغراض متعددة، 

من التدريب إىل الرتفيه إىل عرض البيانات يف مشــهد اصطناعي.  فعىل ســبيل املثال، يقوم الجيش 

األمرييك باستخدام أنظمة VIS حتى تتمكن القوات الربية من اإلملام بالتضاريس أو املدينة من أجل 
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توجيه نفســها برسعة كبرية.  كام يســتخدم الطيارون VIS من أجل التعرف عىل األهداف من خالل 

.GIS قد يتضمن أيًضا إحداثيات VIS محاكاة عمليات الهجوم.  وباإلضافة إىل ذلك، فإن برنامج

:DSSالنماذج التفاعلية المرئية و

اســتُخِدمت النــامذج التفاعلية املرئيــة يف أنظمة دعم القــرار يف العديد من قــرارات إدارة 
العمليات.  وتتكون الطريقة من تحضري )مثل تحضري مضخة مياه( منوذج تفاعيل مريئ ملصنع )أو 
رشكة( بوضعه الحايل، ومن ثَم يعمل النموذج برسعة عىل الحاسب، مام يسمح للمديرين مبراقبة 

احتامالت كيفية عمل املصنع يف املستقبل.

وخــري مثال عىل النامذج التفاعلية املرئيــة )VIM( هو إدارة خط االنتظار )الطابور(.  وعادًة 
ما يقوم برنامج مثل أنظمة دعم القرار بحســاب عدة مقاييس ألداء بدائل القرار املختلفة )مثل:  
وقــت االنتظــار يف النظام(.  تتطلب مشــاكل الطابور اســتخدام املحاكاة؛ حيــث ميكن للنامذج 
التفاعلية املرئية )VIM( عند تشــغيل املحاكاة عــرض حجم الطابور أثناء تغيريه كام ميكنها أيًضا 
تقديم إجابات بيانية حول ما إذا كانت األسئلة تتعلق بالتغريات التي تحدث يف متغريات اإلدخال.  
وتقدم الحالة العملية )6-9( مثااًل ملحاكاة مرئية اســتُخدمت بغرض استكشــاف تطبيقات تقنية 

تحديد ترددات الراديو )RFID( يف إعداد التصنيع.

كــام ميكن أيًضا دمج تقنيتَي النامذج التفاعلية املرئية والذكاء االصطناعي؛ حيث يضيف دمج 
كال التقنيتــني عدة قدرات ترتاوح من القدرة عىل بنــاء األنظمة بيانيًّا إىل التعلم عن ديناميكيات 
النظام.  فهذه األنظمة - السيام تلك التي تم تطويرها للعسكرية وصناعة ألعاب الفيديو - لديها 
أساليب تفكري تجعلها قادرة عىل الترصف مبستوى ذكاء عاٍل نسبيًّا يف تفاعالتها مع املستخدمني.

حالة عملية 6-٩

تحســني قرارات جدولــة محل العمل من خالل الرتددات الالســلكية RFID:  التقييم 

القائم عىل املحاكاة

يسعى مزود خدمات التصنيع الخاص باملكونات البرصية والكهروميكانيكية املعقدة 

إىل اكتســاب الكفاءة يف قرار الجدولة الخاص مبحل عملــه نظرًا ملعاناة عمليات املتجر 

الحالية من بعض املشاكل:

- عدم وجود نظام للتســجيل يف حالة وصول عنارص عملية WIP( workin( فعليًّا 

إىل محطــات العمل أو عند مغادرتها محطات تشــغيل العمــل باإلضافة إىل مدة بقاء 

WIPs الفعلية يف كل محطة عمل.

- عدم قدرة النظام الحايل عىل مراقبة أو متابعة حركة كل WIP يف خط اإلنتاج بشكل فوري.
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ونتيجة لذلك، فإن الرشكة تواجه مشــكلتني رئيستني يف هذا الخط اإلنتاجي، وهي:  

مشــكلة الرتاكامت املرتفعة ومشــكلة تكاليف ارتفــاع العمل اإلضــايف لتلبية الطلب.  

وباإلضافة إىل ذلك، فإن املنبع ال ميكنه االســتجابة برسعة كافية للحوادث غري املتوقعة 

مثل التغريات يف الطلب أو نقص املواد، كام أنه ال ميكنه مراجعة الجداول بطريقة فعالة 

مــن حيــث التكلفة.  وتقوم الرشكة بدراســة تنفيذ RFID عىل خــط اإلنتاج.  غري أنها 

بالرغم من ذلك، ال تعرف ما إذا كانت ستتحمل هذه النفقات الرئيسة من أجل إضافة 

رقائق RFID عىل صناديق اإلنتاج، وتثبيت قارئات RFID يف جميع أنحاء خط اإلنتاج، 

وبالتايل بكل تأكيد ســتؤدي أنظمة معالجة هذه املعلومات إىل عدة مكاسب حقيقية.  

ولذلك؛ فإن هناك سؤااًل واحًدا وهو الستكشاف أي التغريات الجديدة يف جدولة اإلنتاج 

التي من املحتمل أن تَنتُج عن االستثامر يف بنية RFID التحتية.

املنهجية:

نظــرًا ألن استكشــاف إدخال أي نظام جديد يف نظام اإلنتــاج املادي من املمكن أن 

يكــون مكلًفــا للغاية أو حتى تخريبيًّــا، فقد تم تطوير منوذج محــاكاة للحدث منفصل 

لفحص كيف يســتطيع التعقب )tracking( والتتبع من خالل RFID أن يقوم بتســهيل 

أنشطة جدولة إنتاج ورشة العمل.  وقد تم اقرتاح قاعدة جدولة VBS تعتمد عىل الرؤية 

وتستخدم أنظمة التتبع الفورية لتعقب أجزاء ومكونات WIPs، باإلضافة إىل املواد الخام 

يف عمليــات الورش )shop-floor(.  وقــد تم تطبيق نهج املحاكاة من أجل فحص فائدة 

قاعدة VBS مقابل قواعد الجدولة الكالســيكية:  األسبق يف بدايات وأقدم قواعد موعد 

SIMIO لتطوير منوذج املحاكاة.  وبرامج SIMIO االســتحقاق.  وقد تم استخدام برامج

هي عبارة عن مجموعة من برامج محاكاة النامذج ثالثية األبعاد والتي تســتخدم أسلوبًا 

موجًها نحو النمذجة، وقد تم استخدام هذه الربامج مؤخرًا يف العديد من املجاالت مثل 

املصانع وسالسل التوريد والرعاية الصحية واملطارات وأنظمة الخدمات.

ويعرض الشكل )6-13( لقطة شاشة من لوحة واجهة SIMIO لهذا الخط اإلنتاجي.  

حيث تتضمن تقديرات املَْعلامت املُســتخدمة للحالة األولية يف منوذج املحاكاة كاًل من 

الطلبات والتوقعات األسبوعية، باإلضافة إىل تدفق العملية، وعدد محطات العمل، وعدد 

مشــغيل الطوابق، ووقت التشــغيل يف كل محطة عمل.  وباإلضافــة إىل ذلك، فإنه يتم 

تقدير َمْعلاَمت بعض بيانات اإلدخال مثل وقت وضع عالمات RFID أو وقت اسرتجاع 

املعلومــات، أو وقت تحديث النظام من خالل دراســة تجريبيــة ومن خرباء املوضوع.  

ويوضح الشــكل )6-14( الرؤية العملية لنموذج املحاكاة حيث يتم تنفيذ أوامر محاكاة 

محــددة وترميزهــا.  كام يقدم كال الشــكلني )6-15( و)6-16( عرًضــا للتقرير القيايس 
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وتقرير الشــبكة املحورية لنموذج املحاكاة، حيث يوفر كل من التقرير القيايس وشــكل 

الشــبكة املحورية طريقًة رسيعة جــًدا للعثور عىل نتائج إحصائية محددة، املتوســط، 

أو النســبة املئوية، أو اإلجاميل، أو الحد األقــىص، أو الحد األد� لقيم املتغريات التي تم 

تعيينها والتقاطها كمخرج من منوذج املحاكاة.

شكل 6-1٣:  عرض واجهة SIMIO لنطام املحاكاة

شكل 6-14:  عرض عملية منوذج املحاكاة
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شكل 6-1٥:  عرض تقرير قيايس

SIMIO شكل 6-16:  تقرير شبكة محورية من تشغيل

النتائج:

RFID تشري نتائج املحاكاة إىل أن األداء الذي يَنتُج عن قاعدة الجدولة املعتمدة عىل

يُعــد أفضل إذا ما قوِرن بقواعد الجدولة التقليديــة فيام يتعلق بوقت املعالجة، ووقت 
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اإلنتاج، واســتخدام املوارد، والرتاكم، واإلنتاجية.  فإن الرشكة ميكنها أخذ هذه املكاســب 

اإلنتاجية ومن ثَم تقوم بتحليل التكلفة / الفائدة يف اتخاذ قرارات االستثامر النهائية.

أسئلة للمناقشة:

1- ما هي األساليب األخرى التي ميكن اتخاذها لتحليل قرارات االستثامر يف الحاالت 

التي تشبه هذه الحالة؟

2- كيــف ميكن توفري الوقت يف حالة قدرة رقاقة RFID عىل معرفة املوقع الدقيق 

للمنتج قيد التشغيل؟

3- ابحــث لتتعرف عــىل تطبيقات أجهزة استشــعار RFID يف أماكــن أخرى، مع 

توضيح أي منها تجده أكرث إثارة لالهتامم.

Source: Based on Chongwatpol, J., & Sharda, R. )2013(. RFID-enabled track and 

traceability in job-shop scheduling environment. European Journal of Operational 

Research, 227)3(, 453- 463, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2013.01.009.

برامج المحاكاة:

هنــاك املئات من حزم املحاكاة التــي تتوفر ملجموعة من حاالت اتخاذ القرار املتنوعة، حيث 
يتم تشــغيل الكثري منها كنظم عىل شبكة اإلنرتنت.  وتقوم ORMS Today بنرش مراجعة دورية 
orms- لربامــج املحاكاة.  وأحد هذه املراجعــات الحديثة )اعتباًرا من أكتوبــر 2015( متاح عرب

today.org/surveys/Simulation/Simulation.html )متت الزيارة يف يوليو 2016(.  وتتضمن 
حزم برامج الحاسب كاًل من:

.)Lumina Decision Systems, lumina.com( Analytica -

Oracle as Oracle Crystal Ball, والتــي تباع اآلن من ِقبل( Excel add-ins Crystal Ball -
.)oracle.com

.)Palisade Corp., palisade.com( @RISK -

- soldby Rockwell Intl., arenasimulation.com( Arena(، وهو برنامج تجاري كبري ملحاكاة 
األحداث املنفصلة.

- simio.com( Simio(، وهــو برنامــج للمحاكاة التفاعلية املرئية )VIS( ســهل االســتخدام تم 
تطويره من ِقبَل مطوري برنامج Arena األصليني.  وباإلضافة إىل ذلك، فهناك: 
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- extendsim.com( ExtendSim(، وهــو برنامج محاكاة تفاعلية مرئية )VIS( آخر متميز كام 
أن له شهرة واسعة.  

- JMP ومتتلكه SAS، وهو عبارة عن حزمة برمجية تحليلية رسومية تنطوي أيًضا عىل املحاكاة كأحد مكوناتها.

وللحصــول عىل معلومات حــول برامج املحاكاة، ميكنك مراجعة مجتمــع النمذجة واملحاكاة 
.)ormstoday.com( ORMS Today ومسح الربنامج السنوي يف )scs.org( الدولية

أسئلة مراجعة على القسم 10-6:

1- عرف املحاكاة املرئية مع املقارنة بينها وبني املحاكاة العادية.

 )VIM أي:  النمذجة التفاعلية املرئية( )VIS( 2- قم بوصف مميــزات املحاكاة التفاعلية املرئية
التي تجعلها جذابة لصناع القرار.

3- كيف ميكن استخدام املحاكاة التفاعلية املرئية )VIS( يف إدارة العمليات؟

4- كيف يشبه فيلم الرسوم املتحركة تطبيق VIS؟

تلخيص ألهم نقاط الفصل:

- تلعــب النــامذج - متعددة األنواع - دوًرا رئيًســا يف أنظمة دعم القرار ألنها تُســتخدم لوصف 
مواقف حقيقية لصنع القرار.

- ميكن أن تكون النامذج ثابتة )أي لقطة مفردة ملوقف ما( أو متحركة )أي فرتة متعددة(.

- يتــم إجراء التحليل تحت درجة تأكد مفرتضة )والذي يعترب مقبواًل بنســبة كبرية( أو الخطر أو 
عدم التأكد )والذي يعترب مقبواًل بنسبة ضئيلة(.

- يعــرض املخططات البيانيــة التأثريية بيانيًّا العالقات الداخلية لنموذج ما.  وميكن اســتخدامها 
لتعزيز استخدام تقنية جداول البيانات.

- يوجــد لدى جداول البيانات العديد من القدرات، مبــا يف ذلك تحليل ”ماذا - لو“، والبحث عن 
الهدف، والربمجة، وإدارة قواعد البيانات، والوصول للوضع األمثل، واملحاكاة.

- ميكن لكل من جداول القرار وأشجار القرار أن تقوم بنمذجة وحل مشاكل بسيطة لصنع القرار.

- تعترب الربمجة الرياضية منهًجا مهامًّ للوصول للوضع األمثل.

- تعترب الربمجة الخطية هي أكرث طرق الربمجة الرياضية انتشــاًرا.  فهي تحاول تحقيق التخصيص 
األمثل للموارد املحدودة تحت قيود تنظيمية.

- تعترب األجزاء الرئيسة لنموذج الربمجة الخطية هي دالة الهدف، ومتغريات القرار، والقيود.
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- تعترب حل مشاكل صنع القرار متعدد املعايري صعبًا ولكن ليس مستحياًل.

- ”ماذا - لو“ و”البحث عن الهدف“ هام أكرث الطرق انتشاًرا لتحليل الحساسية.

- تشتمل العديد من أدوات تطوير أنظمة دعم القرار بداخلها عىل مناذج كمية )كنامذج مالية أو 
إحصائية( أو ميكنها التعامل بسهولة مع مثل هذه النامذج.

- تعترب املحاكاة نهج أنظمة دعم القرار واســع االســتخدام؛ إذ تتضمــن تجربة ذات منوذج ميثل 
موقًفا حقيقيًّا لصنع القرار.

- ميكن للمحاكاة التعامل مع حاالت أكرث تعقيًدا من التحسني، ولكنها ال تضمن حاًل أمثل.

- توجد عدة طرق مختلفة للمحاكاة، ويعد بعضها مهامًّ يف اتخاذ القرار ومنها محاكاة مونت كارلو 
ومحاكاة الحدث املنفصل.

- يسمح VIS/VIM لصانع القرار بالتفاعل املبارش مع أي منوذج ويعرض النتائج بأسلوب سهل الفهم.

مصطلحات أساسية:

عدم التأكد.أهداف متعددة.البحث عن الهدف.التأكد.

الحل األمثل.املخطط البياين التأثريي.تحليل القرار.
ــري قــابــل  ــغــري غـ ــت م

للتحكم فيه.

َمْعلََمة.متغري النتيجة املتوسط.جدول القرار.
التفاعليــة  النمذجــة 

.)VIM( املرئية

منوذج كمي.الربمجة الخطية )LP(.شجرة القرار.
التفاعليــة  املحــاكاة 

.)VIS( املرئية

الربمجة الرياضية.متغري القرار.
ــري الــنــتــيــجــة  ــغ ــت م

)الحصيلة(.
تحليل ”ماذا - لو“.

التوقع.الخطر.محاكاة مونت كارلو.محاكاة الحدث املنفصل.

مناذج متحركة.
تحليــل متعدد األبعاد 

)منذجة(.
تحليل الخطر.

املحاكاة.تحليل الحساسية.النامذج الثابتة.املسح البيئي والتحليل.
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أسئلة للمناقشة:

1- كيف ترتبط التحليالت التوجيهية بكل من التحليالت الوصفية والتنبؤية؟

2- ارشح االختالفات بني النامذج الثابتة واملتحركة.  وكيف ميكن استنباط أحدهام من اآلخر؟

3- ما هو الفرق بني النهج التفاؤيل والنهج التشاؤمي يف صنع القرار تحت درجة عدم التأكد املفرتضة؟

4- ارشح ملاذا يتضمن حل املشــاكل تحت درجة عدم التأكد أحيانًا افرتاض أن املشــكلة يجب أن 

يتم حلها تحت رشوط الخطر.

5- يحتمــل أن يكون Excel هو برنامج جداول البيانات األكرث انتشــاًرا بالنســبة ألجهزة الحاســب 

الشخصية، ملاذا؟  وما الذي ميكننا القيام به مع هذه الحزمة لجعلها جذابة جًدا لجهود النمذجة؟

6- ارشح كيفية عمل أشجار القرار.  وكيف ميكن حل مشكلة معقدة باستخدام شجرة القرار؟

7- ارشح كيف ميكن للربمجة الخطية حل مشاكل التخصيص.

8- ما هي مزايا وعيوب استخدام حزمة جداول البيانات إلنشاء وحل مناذج LP؟

9- ما هي مزايا وعيوب استخدام حزمة الربمجة الخطية إلنشاء وحل مناذج LP؟

10- مــا هــو الفرق بــني تحليل القــرار مع هدف واحــد وتحليل القــرار مع أهــداف متعددة 

)أي املعايري(؟  ارشح الصعوبات التي قد تظهر عند تحليل األهداف املتعددة.

11- ارشح عمليًّا كيف ميكن ظهور أهداف متعددة.

12- قارن بني تحلييل ”ماذا - لو“ و”البحث عن الهدف“.

13- قم بوصف العملية العامة للمحاكاة.

14- اذكر بعض املزايا الرئيسة للمحاكاة فوق التحسني والعكس.

15- ميكن اعتبار العديد من ألعاب الحاسب محاكاة مرئية، ارشح ملاذا.

16- ارشح ملاذا تكون VIS مفيدة بشكل خاص يف تنفيذ التوصيات املشتقة من أجهزة الحاسب.

تمارين - شبكة جامعة تيراداتا (TUN) وغيرها من التمارين اليدوية:

1- قم باستكشــاف teradatauniversitynetwork.com، وحدد كيف يتم استخدام النامذج يف 

حاالت ذكاء األعامل واألوراق.

2- قم بإنشاء مناذج جداول البيانات املعروضة يف الشكلني )6-3( و)4-6(.

1- ما هو تأثري تغري معدل الفائدة من 8٪ إىل 10٪ يف منوذج جدول البيانات املعروض يف الشكل )6-3(؟
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2- بالنسبة للنموذج األصيل يف الشكل )6-3(، ما هو معدل الفائدة املطلوب لتخفيض الدفعات 

الشهرية بنسبة 20٪؟  وما هو التغري يف مبلغ القرض الذي سيكون له نفس التأثري؟

3- يف جدول البيانات املعروض يف الشــكل )6-4(، ما هو تأثري الدفع املقدم مببلغ 200 دوالر كل 
شهر؟  ما هو الدفع املقدم الرضوري لسداد القرض يف 25 عاًما بداًل من 30 عاًما؟

Excel’s Solver التي تم وصفها يف هذا الفصل، باستخدام )MBI( 3- قم بحل مشكلة مزيج املنتجات
Lindo من Lindo حيث يتــاح  .Lindo مثــل ،LP solver أو نســخة الطالــب من برنامــج

Systems,. Inc، عــىل موقــع lindo.com، وكذلك يتوفر غــريه - ابحث يف الويب.  قم باختبار 
تقارير الحل )املخرجات( لإلجابات وتقرير الحساسية.  هل حصلت عىل نفس النتائج املذكورة 
يف هذا الفصل؟  جرب تحليل الحساســية املشــار إليه يف الفصل وهــو تخفيض الجانب األمين 
مــن القيود التســويقية CC-8 مبقدار وحدة واحدة، أي مــن 200 إىل 199.  ماذا يحدث للحل 
عندمــا تقوم بحل املشــكلة بعد هذا التعديل؟  قم بإزالة قيــد CC-8 األد� متاًما )ميكن عمل 
ذلك بسهولة إما بحذفه يف Solver أو جعل الحد األد� صفرًا( ثم قم بإعادة حل املشكلة.  ماذا 

يحدث؟  باستخدام الصيغة األصلية، حاول تعديل معامالت دالة الهدف وانظر ماذا يحدث.

4- عرب البحث يف الويب قم بفحص كيفية استخدام النامذج وحلولها بواسطة إدارة األمن الوطني 
األمرييك يف ”الحرب ضد اإلرهاب“.  قم أيًضا بفحص كيفية اســتخدام الحكومات أو الهيئات 

الحكومية األخرى للنامذج يف مهامها.

5- هذه املشكلة مساهمة من د. Rick Wilson من جامعة أوكالهوما الحكومية.

لقد رضب الجفاف مؤخرًا املزارعني بشدة.  تأكل األبقار الذرة الحلوة.

أنت مهتم بإعداد خطة تغذية لألسبوع القادم ملواشيك باستخدام سبعة منتجات غذائية 
غري تقليدية وهي:  )1( حبوب شــوكوالتة Lucky Charms، )2( أصابع الزبدة، )3( حليب، 
)4( أيــس كريم فانيليا، )5( حبــوب Cap’n Crunch، )6( الذرة الحلوة )ألن الذرة الحقيقية 

.Ahoy كلها ميتة(، )7( رشائح البسكويت

شوكوالتة 

Lucky

Charms

أصابع 

الزبدة
حليب

أيس كريم 

فانيليا

Cap’n

Crunch

الذرة 

الحلوة

رشائح 

Ahoy

دوالر / رطل 2٫15 7 4٫25 6٫35 5٫25 4 6٫75

شوكوالتة نعم نعم نعم ال ال ال نعم

بروتني 75 80 45 65 72 26 62

TDN 12 20 18 6 11 8 12
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شوكوالتة 

Lucky

Charms

أصابع 

الزبدة
حليب

أيس كريم 

فانيليا

Cap’n

Crunch

الذرة 

الحلوة

رشائح 

Ahoy

كالسيوم 3 4 4٫5 12 2 1 5

وتظهر تكلفة الرطل بالدوالر، وكذلك وحدات الربوتني لكل رطل تساهم به، ومجموع العنارص 

الغذائية املنهضمة )TDN( التي يساهمون بها لكل رطل، ووحدات الكالسيوم لكل رطل.

أنت تقدر أن الكمية اإلجاملية من منتجات التغذية غري التقليدية تساهم باملقادير التالية 

من العنارص الغذائية:  20000 وحدة بروتني عىل األقل، و4025 وحدة TDN عىل األقل، ومن 

1000 عىل األقل إىل 1200 عىل األكرث وحدة كالسيوم.

ويوجد أيًضا بعض املتطلبات املتنوعة األخرى:

- ال ميكن أن تتجاوز الشــوكوالتة يف خطة التغذية الشــاملة )بالرطل( مقدار العنارص األخرى 

غري الشــوكوالتة.  ويعرض الجدول الســابق ما إذا كان املنتج يعترب شــوكوالتة أم ال )نعم = 

شوكوالتة، ال = ليس شوكوالتة(.

- ال ميكن أن يشــكل أي منتج تغذية واحًدا أكرث من 25٪ من الوزن اإلجاميل )بالرطل( الالزم 

إلنشاء مزيج تغذية مقبول.

- هنــاك نوعان من الحبــوب )شــوكوالتة Lucky Charms وCap’n Crunch(.  ال ميكنهام 

مجتمَعني أن يكونا أكرث من 40٪ )بالرطل( من املزيج اإلجاميل لتلبية متطلبات املزيج.

حدد املستويات املثىل للمنتجات السبعة لوضع خطة تغذية أسبوعية خاصة بك بحيث تتد�َّ التكلفة.  

الحظ أن كل مقادير املنتجات يجب أال تحتوي عىل قيم كرسية )عدد الرطل أرقام صحيحة فقط(.

6- هذا التمرين مساهمة من د.  Rick Wilson من جامعة أوكالهوما الحكومية لتوضيح قدرات 

.Excel Solver النمذجة لربنامج

أنت تعمل مع مجموعة كبرية من العامل املؤقتني )مجموعة من املتدربني واملتقاعدين، إلخ( 

لوضع مســودة خطة لفريق عمل مركز اتصال لييل )للمستقبل القريب(.  لديك أيًضا مجموعة 

صغرية من العامل املتفرغني الذين هم ”ثوابتك“ - ولكنك وضعتهم بالفعل يف الجدول، وقد أدى 

ذلك إىل متطلبات لتشغيل عاملة لديك.  وأنت ال تهتم يف النموذج بالعامل املتفرغني.

وتكون متطلبات تشغيل العاملة يومية وهي:  15 ليوم االثنني، 20 ليوم الثالثاء، 19 ليوم 

األربعاء، 22 ليوم الخميس، 7 ليوم الجمعة، 32 ليوم السبت و35 ليوم األحد.
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لديك من 8 إىل 10 منهم ال يستطيعون العمل يف عطلة نهاية األسبوع )السبت أو األحد(.

بالنســبة لهؤالء الناس ”يف يوم واحد فقط من أيام األسبوع“، هناك ثالث ورديات ممكنة:  

فسيعملون 4 أيام من إجاميل 5 أيام عمل يف األسبوع، وتحصل إحدى الورديات عىل عطلة يف 

يوم الثالثاء، ووردية أخرى يف يوم األربعاء، ووردية ثالثة يف يوم الخميس.

وعليك أن تخصص �انية أشخاص عىل األقل لهذه الورديات ”يف يوم واحد فقط من أيام األسبوع“.

وبالنســبة لجميع الورديات األخرى )وال تتقيد بحجم العاملة املشغلة(، يعمل الشخص 4

أيام من إجاميل 7 أيام كل أســبوع.  وســوف يعمل العامل ملدة أسبوعني ويوَمي عطلة نهاية 

األســبوع )وردية ”2 / 2“(.  وتعترب جميع التوليفات «ذات اليومني» اليومية املمكنة ورديات 

عمل مرتبطة ماعدا أي توليفات يحصل فيها العامل عىل عطلة ثالثة أيام متتالية، فتلك األيام 

غري مسموح بها وال يجب أن تكون يف النموذج.

نحن نعمل بنموذج بســيط جًدا - وبدون تكاليف؛ إذ يكون الهدف من منوذجنا هو إيجاد 

أقل عدد من العامل الذي يلبي الحد األد� اليومي املطلوب ملركز االتصال وال يتم االستعانة بأكرث 

من أربعة عامل إضافيني )فوق الحد األد� للمتطلبات( خالل أي يوم واحد.

كذلك، ال ميكن لجميع الورديات )”يوم واحد فقط من أيام األســبوع“ أو ورديات 2 / 2( أن 

«يخصص» لها أكرث من ستة أشخاص.

قم بإنشاء منوذج أسايس يقبل بهذه القيود ويعمل عىل تدنية العدد اإلجاميل لألشخاص املطلوبني 

لتحقيق الحد األد� من املتطلبات.  إذا كان هناك مشكلة، نعم، عدد األشخاص عدد صحيح.

7- هذا التمرين أيًضا مساهمة من د. Rick Wilson من جامعة أوكالهوما الحكومية.  يحا� السيناريو 

البسيط التايل ”Black Book“ املوصوف يف مقالة Business Week عن إنتاج الكوكاكوال من عصري 

http://www.businessweek.com/articles/2013 -01- 31 coke-engineers-its-(  .الربتقــال

orange-juice-with-an-algorithm, accessed February 2013( قــم بإنشــاء منــوذج برمجة 

خطية )LP( مناسب لهذا السيناريو.

بالنســبة للفرتة اإلنتاجية التالية، يوجد خمس دفعات مختلفة من عصري الربتقال الخام ميكن 

.Orenthal James و ،GlowMorn ،SunnyQ ،خلطها مًعا لصنع منتجات عصري الربتقال

يف تكوين الخليط األمثل من املنتجات الثالثة من الدفعات الخمس املختلفة، يجب أن يهدف 

منوذج الربمجة الخطية إىل تعظيم صايف ســعر البيع لــكل جالون من املنتجات وتخفيض التكلفة 

املقدرة لكل جالون من العصري الخام.
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ويتم هنا وصف خمس دفعات خام من عصري الربتقال من حيث درجة الحالوة )Brix( واللب 
)Pulp( واملخزون املتاح )جالون( والتكلفة )دوالر / جالون(، وكلها ذاتية التفسري:

- دفعة 1- أناناس برتقال pulp = 1٫2 ،brix = 16 ،A، 250 جالون، 1٫2 دوالر / جالون.

- دفعة 2- أناناس برتقال pulp = 0٫9 ،brix = 17 ،B، 200 جالون، 32٫2 دوالر / جالون.

- دفعة 3- متوسط الحالوة، pulp = 0٫8 ،brix = 20، 175 جالون، 14٫3 دوالر / جالون.

- دفعة 4- فالنسيا، pulp = 2٫1 ،brix = 18، 300 جالون، 41٫2 دوالر / جالون.

- دفعة 5- برتقال تيمبل، pulp = 1٫6 ،brix = 14، 265 جالون، 55٫2 دوالر / جالون.

 الحــظ أنه للتأكــد من أن العصري الخام ال يصبح ”قدميًا“ جًدا مبــرور الوقت، فإن أحد متطلبات 
اإلنتاج هو أنه يتم بالرضورة استخدام 50٪ عىل األقل من املخزون املتاح من كل دفعة يف خلط 

منتجات عصري الربتقال الثالثة )وبالطبع ال ميكن استخدام أكرث من املتاح(.

مــن منظــور املنتج، يجب أن يكون هنــاك 100 جالون عىل األقل من خليــط SunnyQ و125
جالون عىل األقل من كل من GlowMorn وOrenthalJames.  وباملثل، يشــري الطلب املســتقبيل 
املتوقع عىل املنتجات إىل أنه يف هذه الفرتة، يلزم وجود إنتاج تام مبقدار 400 جالون عىل األكرث من 
.OrenthalJames و300 جالون عىل األكرث من ،GlowMorn و375 جالونًا عىل األكرث من ،SunnyQ

الحظ أيًضا، أنه عند خلط املنتجات من الدفعات الخمس، فإن الدفعة املنفردة ال ميكنها أن توفر 
أكرث من 40٪ من إجاميل كمية أي منتج تام، ويتم تطبيق ذلك عىل كل منتج عىل حدة.

وتشمل سامت املنتجات الثالثة ما ييل:

- سعر البيع.

- الحد األقىص ملتوسط درجة حالوة )brix( املنتج املخلوط النهايئ.

- الحد األد� ملتوسط درجة حالوة )brix( املنتج املخلوط النهايئ.

- الحد األقىص ملحتوى اللب.

وتشري متطلبات ”املتوسط“ الثالثة إىل أن املتوسط املرجح لكل العصري املخلوط ببعضه لذلك 
يجب أن يحقق املنتج تلك املواصفات.

.Max Pulp =1٫6  ،Min Brix = 18٫5 ،Max Brix  = - SunnyQ:  ســعر البيــع = 92٫3 $ / جالــون، 19

.Max Pulp = 1٫8 ،Min Brix =16٫75 ،Max Brix = - GlowMorn:  ســعر البيــع = 14٫3 $ / جالــون، 17

.Max Pulp = 1٫1 ،Min Brix = 17٫55 ،Max Brix = 17٫75 ،ســعر البيــع = 77٫3 $ / جالــون  :OrenthalJames -



الفصل السادس

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري606

المراجع:
- Arsham, H. )2006a(. Modeling and simulation resources. home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/

RefSim.htm )accessed July 2016(.

- Arsham, H. )2006b(. Decision science resources.home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/Refop.htm 
)accessed July 2016(.

- Bailey, M. J., Snapp, J., Yetur, S., Stonebraker, J. S., Edwards, S. A., Davis, A., & Cox, R. )2011(. Practice 
summaries: American Airlines uses should-cost modeling to assess the uncertainty of bids for its full-
truckload shipment routes. Interfaces, 41)2(, 194-196.

- Banks, J., & Gibson, R. R. )2009(. Seven sins of simulation practice. INFORMS Analytics, 24-27. www.analytics-
magazine. org/summer-2009/193-strategic-problems-modeling-the-market-space )accessed July 2016(.

- Neonatal physician scheduling at the University of Tennessee Medical Center. Interfaces, 46)2(, 168-182.

- Businessweek.com. Coke engineers its orange juice—With analgorithm. www.businessweek.com/
articles/2013-01-31/coke-engineers-its-orange-juice-with-an-algorithm )accessed July 2016(.

- Chongwatpol, J., & Sharda, R. )2013(. RFID-enabled track and traceability in job-shop scheduling environment. 
European Journal of Operational Research, 227)3(, 453-463, http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2013.01.009.

- Christiansen, M., Fagerholt, K., Hasle, G., Minsaas, A., & Nygreen, B. )2009, April(. Maritime transport 
optimization: An ocean of opportunities. OR/MS Today, 36)2(, 26-31.

- Clemen, R. T., & Reilly, T. )2000(. Making hard decisions with Decision Tools Suite. Belmont, MA: 
Duxbury Press. Farasyn, I., Perkoz, K., & Van de Velde, W. )2008, July/August(. Spreadsheet models for 
inventory target setting at Procter & Gamble. Interfaces, 38)4(, 241-250.

- Furman, K. C., Song, J. H., Kocis, G. R., McDonald, M. K., & Warrick, P. H. )2011(. Feedstock routing 
in the ExxonMobil downstream sector. Interfaces, 41)2(, 149-163.

- Goodwin, P., & Wright, G. )2000(. Decision analysis for management judgment, 2nd ed. New York: Wiley.

- Hurley, W. J., & Balez, M. )2008, July/August(. A spreadsheet implementation of an ammunition 
requirements planning model for the Canadian Army. Interfaces, 38)4(, 271-280.

- Hutton, D. W., Brandeau, M. L., & So, S. K. )2011(. Doing good with good OR: Supporting cost-
e�ective Hepatitis B interventions. Interfaces, 41)3(, 289-300.

- Kearns, G. S. )2004, January-March(. A multi-objective, multi-criteria approach for evaluating تقنية املعلومات
investments: Results from two case studies. Information Resources Management Journal, 17)1(, 37-62.

- Kelly, A. )2002(. Decision making using game theory: An introduction for managers. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press.

- Knight, F. H. )1933(. Risk, uncertainty and pro�t: with an additional introductory essay hither to 
unpublished. London school of economics and political science.

- Koksalan, M., & Zionts, S. )Eds.(. )2001(. Multiple criteria decision making in the new millennium. Berlin: Springer-Verlag.



60٧ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

الفصل السابع
مفاهيم وأدوات البيانات الضخمة

أهداف التعلم:

- تعلَّم ما هي البيانات الضخمة وكيف تجعل عامل التحليالت يتغري.

- فهم الحافز لتحليالت البيانات الضخمة وقائدي العمل لها.

- الدراية التامة بنطاق عريض من متكني التقنيات لتحليالت البيانات الضخمة.

- تعلَّم Hadoop وMapReduce وNoSQL من حيث ارتباطها بتحليالت البيانات الضخمة.

- مقارنة وتناقض االستخدامات املكملة ملستودعات البيانات وتقنيات البيانات الضخمة.

- الدراية باختيار منصات وخدمات البيانات الضخمة.

- فهم الحاجة إىل تحليالت التيار )تدفق البيانات( وتقدير إمكانياتها.

- تعلَّم تطبيقات تحليالت التيار )تدفق البيانات(.

ال تعترب البيانات الضخمة - والتي تعني أشــياء كثرية لكثري من الناس - تقليعة تقنية جديدة.  

فقد أصبحت من أولويات األعامل التي من املحتمل أن تغري خريطة املنافســة بشــكل عميق يف 

االقتصاد املتكامل عىل الصعيد العاملي يف هذه األيام، باإلضافة إىل توفري حلول ابتكارية لتحديات 

األعــامل الدامئة؛ إذ تســعى البيانات الضخمة والتحليالت إليجاد طــرق جديدة لتحويل عمليات 

ومنظــامت وصناعات بأْرسِها وحتى املجتمع بالكامل.  غري أن التغطية اإلعالمية الشــاملة تجعل 

مــن الصعب التمييز بني الدعاية والواقع.  ويهدف هذا الفصل إىل توفري تغطية شــاملة للبيانات 

الضخمــة وتقنياتها التمكينية ومفاهيم التحليالت املرتبطة بها؛ وذلك للمســاعدة يف فهم قدرات 

وقيود هذه التقنية حديثة الظهور.  فيبدأ الفصل بتعريف البيانات الضخمة ومفاهيمها املرتبطة، 

  .NoSQLو MapReduceو Hadoop يــيل ذلك التفاصيل الفنية للتقنيات التمكينية، والتي منها

ونقــدم أيًضا تحليــاًل مقارنًا بني مســتودعات البيانات وتحليالت البيانــات الضخمة، يف حني يتم 

تخصيــص الجزء األخري مــن الفصل لتحليالت التيار، والتي تعترب إحــدى أقيم املقرتحات الواعدة 

لتحليالت البيانات الضخمة.
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٧-1 مقال افتتاحي:  تحليل حركة العمالء في شــركة اتصاالت باستخدام طرق 

البيانات الضخمة:

خلفية:

أرادت رشكة اتصاالت )تسمى Access Telecom {AT} ألسباب تتعلق بالخصوصية( الحد من تحول 
العمــالء عن خدمــات االتصاالت الخاصة بها.  وبالرغــم من أن انتقال العمالء بــني الرشكات يف صناعة 
االتصاالت يعد أمرًا شــائًعا، إال أن رشكة AT كانــت تفقد عمالءها مبعدل مقلق.  وهذه ظاهرٌة لها عدة 
أسباب وأيًضا لها حلوٌل ممكنة.  فقد علمت إدارة الرشكة أن العديد من اإللغاءات كانت بسبب مكاملات 
بني العمالء وقســم خدمة العمالء.  ولدراســة املشكلة بصورة أعمق، تم تشــكيل لجنة تضم أعضاء من 
مكتب عالقات العمالء وقسم تقنية املعلومات، وكانت مهمتهم هي النظر يف كيفية تقليص مشكلة تحول 

.)2016 ،Kalgotraو Zadehو Shardaو Asamoah( العمالء بناًء عىل تحليل أمناط اتصال العمالء

عقبات البيانات الضخمة:

عندمــا يواجه العمالء مشــكلة يف مســائل معينة مثــل الفواتري الخاصة بهــم والخطة وجودة 
املكاملــة، فإنهم يتواصلون مع الرشكة بطرق متعددة، منهــا: مركز االتصال )call center(، وموقع 
الويب الخاص بالرشكة )من خالل روابط اتصل بنا ”contact us“(، ومركز خدمة الحضور الشخيص 
)walk-ins(.  وميكن للعمالء إلغاء أي حساب من خالل إحدى التفاعالت املذكورة.  أرادت الرشكة 
النظر فيام إذا كان تحليل تفاعالت العمالء هذه ميكن أن يُنتج أي أفكار حول أسئلة العمالء أو قناة 
)قنوات( االتصال التي استخدموها قبل إلغاء حسابهم.  وظهرت البيانات التي تم إنشاؤها بسبب 
هــذه التفاعــالت إما يف صورة نصية أو صوتية.  ولذا؛ ســينبغي عىل رشكــة AT أن تقوم بتجميع 
كل البيانات يف موقع واحد.  فقامت الرشكة بفحص اســتخدام املنصات التقليدية إلدارة البيانات، 
ولكنها اكتشــفت رسيًعا أنها غري كافية ملعالجة تحليل البيانات املتقدم يف الســيناريو الذي يحتوي 

.)2010 ،Anthonyو Shaoو �usoo( عىل تنسيقات متعددة للبيانات من مصادر متعددة

كان هناك تحديان رئيســان يف تحليل هذه البيانات وهــام:  املصادر املتعددة للبيانات والتي 
تؤدي إىل مجموعة متنوعة من البيانات وكذلك الحجم الكبري للبيانات.

1- البيانــات من مصادر متعددة:  يســتطيع العمالء التواصل مــع الرشكة عن طريق الوصول إىل 
حســاباتهم عىل موقع الويب الخاص بالرشكة، مام يسمح لرشكة AT بإنشاء سجل معلومات 

عىل الويب حول نشاط العميل.  وقد متّكنت الرشكة باستخدام مسار هذا السجل من تحديد 
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ما إذا كان العميل قد قام عرب اإلنرتنت مبراجعة خطته الحالية أو اســتالمها أو تقديم شــكوى 

بشأنها أو التحقق من الفاتورة وكذلك تحديد متى قام بذلك.  ويف مركز خدمة العمالء، ميكن 

للعمالء أيًضا تســجيل شــكوى بشــأن الخدمة أو تقديم طلب بتغيري الباقة أو إلغاء الخدمة.  

ُسِجلَْت هذه األنشطة يف نظام معامالت الرشكة وبعد ذلك يف مستودع بيانات املنشأة.  وأخريًا، 

ميكــن للعميل االتصال مبركز خدمة العمالء هاتفيًّا وإجــراء معامالته التجارية وكأنه موجود 
شــخصيًّا يف مركز خدمة العمالء.  وكانت ســجالت املكاملات متاحة يف نظام واحد مع ســجل 
باألســباب التــي يتصل العميل من أجلهــا.  ومن أجل إجراء تحليل لــه معنى، كان ال بد من 

تحويل مجموعات البيانات الفردية إىل تنسيقات مهيكلة متشابهة.

2- حجــم البيانــات:  كان التحدي الثاين هو الكمية الهائلة مــن البيانات من املصادر الثالثة التي 
استلزم األمر استخراجها وتنظيفها وإعادة هيكلتها وتحليلها.  وبالرغم من أن غالبية مرشوعات 
تحليالت البيانات الســابقة اعتمدت عىل مجموعة عينات صغــرية من البيانات، إال أن رشكة 
AT قررت االســتفادة من التنوع املتعدد ومصادر البيانــات جنبًا إىل جنب مع الحجم الكبري 

للبيانات املسجلة لتوليد العديد من األفكار كلام أمكن.

إن النهج التحلييل الذي ميكنه استخدام جميع قنوات ومصادر البيانات، رغم ضخامتها، سيكون 
قادًرا عىل توليد أفكار غنية وعميقة من البيانات للمساعدة يف تقليل اإللغاءات.

الحل:

 )Teradata Aster( تــم االعتامد عىل بنيــة موحدة للبيانات الضخمة من رشكة ترياداتا أســرت
إلدارة وتحليل البيانات الضخمة ذات الهيكلة املتعددة.  وســنعرض يف القســم )7-6( بيشء من 
التفصيل لرشكة Teradata Aster.  كام يعرض الشــكل )7-1( رســاًم تخطيطيًّا للبيانات التي تم 
تركيبها.  وقد تم إنشــاء ثالثة جداول بناًء عىل كل مصدر للبيانات، حيث يحتوي كل جدول عىل 
املتغــريات التالية:  رقــم العميل، وقناة االتصال، وختم التاريخ / الوقــت، واإلجراء املُتََخذ.  وقبل 
اإللغــاء النهايئ للخدمة، ميكن ملتغــري اإلجراء املتخذ أن يكون واحــًدا أو أكرث من هذه الخيارات 
اإلحدى عرشة )التي تم تبســيطها لهذه الحالة(:  تقديم االعرتاض عىل الفاتورة، أو طلب تحديث 
الباقة، أو طلب تخفيض الباقة، أو القيام بتحديث امللف الشــخيص، أو عرض ملخص الحســاب، 

أو الوصــول إىل دعم العمالء، أو عــرض الفاتورة، أو مراجعة العقد، أو الوصول إىل وظيفة تحديد 

موقع املتجر عىل الويب، أو الوصول إىل قسم األسئلة املتكررة عىل الويب، أو استعراض األجهزة.  
وقد ركز هدف التحليل عىل إيجاد املســار األكرث شــيوًعا املؤدي إىل إلغاء الخدمة نهائيًّا.  وقد تم 
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تقسيم البيانات إىل مجموعة سلسلة من األحداث تشتمل عىل عميل معني يف فرتة زمنية محددة 

)5 أيام عىل جميع قنوات االتصال( كجلسة واحدة.  وأخريًا، تم استخدام وظيفة nPath لتسلسل 

الوقت الخاصة برشكة Aster )والتي تم تفعيلها يف إطار SQL-MapReduce( لتحليل االتجاهات 

الشائعة التي أدت إىل إلغاء الخدمة.

Sources: Teradata Corp.

Teradata Aster شكل ٧-1:  مصادر بيانات متعددة مدمجة في

النتائج:

أشــارت النتائج األولية إىل العديد من املســارات التي قد تــؤدي إىل طلب إلغاء الخدمة، مام 
مّكن الرشكة من تحديد آالف الطرق التي قد يلجأ إليها العميل إللغاء الخدمة.  وتم إجراء تحليل 
متابعة لتحديد أكرث الطرق تكراًرا لطلبات اإللغاء.  وتم االصطالح عىل هذا اإلجراء باســم املســار 
الذهبي ”Golden Path“.  وتم تحديد 20 مساًرا كانوا هم األكرث تسببًا يف اإللغاء يف األجل القصري 

أو الطويل.  ويعرض الشكل )7-2( عينة لذلك.

وقد ساعد هذا التحليل الرشكة عىل تحديد العميل قبل إلغاء الخدمة وتقديم حوافز له أو عىل 
األقل تصعيد قرار املشكلة إىل مستوى ال يرتقي إىل إلغاء الخدمة من جانب العميل.
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Sources: Teradata Corp.

شكل ٧-2:  التصوير البياين ألعىل عرشين مساًرا للتصوير

ماذا يمكننا أن نتعلم من هذه المقالة القصيرة:

ال تتطلب كل مشــاكل األعامل اســتخدام منصــة تحليالت البيانات الضخمــة، بالرغم من أنه 
يُفضل اســتخدامها يف هذا املوقــف.  وكان التحدي الرئييس يدور حــول خصائص البيانات محل 
البحــث.  وقــد مثلت األنــواع الثالثة املختلفة مــن مجموعات بيانات تفاعــل العميل تحديًا يف 
التحليل.  كانت تنسيقات وحقول البيانات املتولدة يف كل من هذه األنظمة ضخمة، وكذلك كان 
حجم تلك البيانات كبريًا، مام أدى إىل رضورة اســتخدام منصة تســتخدم تقنيات تســمح بتحليل 

حجم هائل من البيانات التي تأيت يف تنسيقات متنوعة.

وما يسرتعي االنتباه أيًضا هو قيام رشكة AT بتوفيق أسئلة البيانات املطروحة عىل إسرتاتيجية 
أعــامل املنظمة.  وقد أخربت األســئلة أيًضا عن نوع التحليل الذي تــم إجراؤه.  ومن املهم تََفهُّم 
أنه بالنســبة ألي تطبيق لبنية البيانات الضخمة، فإن إســرتاتيجية أعامل املنظمة وتوليد األســئلة 

املرتبطة هام مفاتيح تحديد نوع التحليل املراد إجراؤه.

أسئلة مراجعة على المقالة االفتتاحية:

1- ما هي املشكلة التي أحدثها إلغاء خدمة العمالء الستمرار أعامل رشكة AT؟

.AT 2- اذكر مع الرشح العقبات الفنية التي تحدثها طبيعة وخصائص بيانات رشكة

3- ما هو تقسيم البيانات؟  وملاذا تحتم عىل AT القيام بتقسيم بياناتها؟

4- قم بإعداد دراسات أخرى تم فيها استخدام مناذج تحول العميل.  ما هي أنواع املتغريات التي 

تم استخدامها يف تلك الدراسات؟  كيف تختلف هذه املقالة االفتتاحية؟
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5- اذكر منصات أخرى شــائعة غــري Teradata Aster، لتحليالت البيانــات الضخمة التي ميكنها 

التعامل مع التحليل املوضح يف الحالة السابقة.

٧-2 تعريف البيانات الضخمة:

يَُشــِكل اســتخدام البيانات لفهم الزبائن / العمــالء وعمليات األعامل بهــدف الحفاظ عىل 
)وتعزيــز( النمــو والربحية تحديًــا كبريًا ويتزايد هذا التحدي بالنســبة ملؤسســات اليوم.  وقد 
أصبحــت معالجة البيانات بالوســائل التقليدية يف حينها غري عملية، وذلك بســبب توافر املزيد 
واملزيــد من البيانات يف مختلف األشــكال واألمناط، وتســمى هذه الظاهــرة يف وقتنا الراهن بـ 
”البيانــات الضخمة“، حيث تحظى بتغطية إعالمية كبرية باإلضافة إىل اســتحواذها عىل اهتامم 
مستخدمي األعامل ومتخصيص تقنية املعلومات بشكل متزايد.  ونتيجة لذلك؛ فقد أصبح هناك 

مبالغة وإفراط يف استخدام عبارة البيانات الضخمة مام جعلها عبارة طنانة يف التسويق.

وبالنسبة لذوي االهتاممات والخلفيات املختلفة فإن البيانات الضخمة تعني لهم أشياء مختلفة.  
وقد تم اســتخدام مصطلح البيانات الضخمة بشكل تقليدي لوصف الكميات الهائلة من البيانات 
التي تم تحليلها عن طريق منظامت ضخمة مثل جوجل أو مشاريع العلوم البحثية يف ناسا.  غري 
أن هذا املصطلح يُعد مصطلًحا نسبيًّا ملعظم األعامل؛ فكلمة ”ضخمة“ تعتمد عىل حجم املنظمة.  
حيث تدور النقطة األساســية حول إيجاد قيمة جديدة داخل وخارج مصادر البيانات التقليدية.  
وتكشــف إزاحة حدود تحليالت البيانات عن إحصاءات وفرص جديدة، وتعتمد كلمة «ضخمة» 
عــىل املــكان الذي بدأت منه وكيف يســري تقدمك.  وينبغي أن تضع يف اعتبــارك الوصف العام 
للبيانات الضخمة.  فالبيانات الضخمة هي التي تتجاوز نطاق بيئات األجهزة شــائعة االســتخدام 
أو قدرات أدوات الربامج املســتخدمة لجمعها وإدارتها ومعالجتها يف خالل فرتة زمنية مقبولة من 
ِقبَِل املســتخدمني.  وقد أصبح مصطلح البيانات الضخمة مصطلًحا شائًعا لوصف النمو املتسارع، 
ومدى توفر، واستخدام املعلومات، سواء كان مهيكاًل أم ال.  وقد كتب الكثريون عن اتجاه البيانات 
الضخمــة وكيــف ميكن أن يكون مبثابة أســاس لالبتكار، واملفاضلة، والنمو.  وبســبب التحديات 
التقنية يف إدارة الحجم الكبري للبيانات الواردة من مصادر متعددة، وأحيانًا برسعة كبرية، فقد تم 

Sources: Asamoah, D., Sharda, R., Zadeh, A., & Kalgotra, P. )2016(. Preparing a big Data analytics professional: 
A pedagogic experience. In DSI 2016 Conference, Austin, TX. �usoo, A., Shao, Z., & Anthony, S. )2010(. 
Data warehousing and analytics infrastructure at Facebook. In Proceedings of the 2010 ACM SIGMOD 
International Conference on Management of Data )p. 1013(. doi: 10.1145/1807167. 1807278.
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تطويــر تقنيات جديدة إضافية للتغلب عىل التحديات التقنيــة.  وعادًة ما ترتبط عبارة البيانات 

الضخمــة بهذه التقنيات.  ويف بعض األحيان يتم توســيع مصطلــح «البيانات الضخمة» عىل أنه 

تحليالت البيانات الضخمة، وذلك بسبب أن االستخدام األسايس لتخزين مثل هذه البيانات يؤدي 

للحصول عىل إحصاءات من خالل التحليالت.  غري أن هذا املصطلح يصبح ذا محتوى مرِن؛ إذ قد 

يعني أشياء مختلفة ألشخاص مختلفني.  ويف هذا الفصل سوف نقوم باستخدام املصطلح األصيل، 
ألن هدفنا هو تعريفك مبجموعات البيانات الضخمة وقدراتها يف توليد األفكار.

من أين تأيت البيانات الضخمة؟  أبســط إجابة عن هذا الســؤال هي أن البيانات الضخمة «يف 
كل مكان».  حيث يتم التعامل اآلن مع املصادر التي تم تجاهلها بســبب القيود الفنية عىل أنها 
مناجم ذهب.  وقد تأيت البيانات الضخمة من سجالت الويب، وتحديد الهوية للموجات الالسلكية 
)RFID(، واألنظمة العاملية لتحديد املواقع )GPS(، وشبكات االستشعار، والشبكات االجتامعية، 
والوثائــق النصية املعتمدة عــىل اإلنرتنت، وفهارس البحث عىل اإلنرتنت، والســجالت التفصيلية 
للمكاملــات، وعلم الفلك، وعلوم الغالف الجوي، وعلم األحياء، وعلم الجينات، والفيزياء النووية، 
والتجارب البيوكيميائية، والســجالت الطبية، والبحوث العلمية، واملراقبة العســكرية، وأرشــيف 
الصور الفوتوغرافية، وأرشــيف الفيديو، باإلضافة إىل مامرســات التجــارة اإللكرتونية عىل نطاق 
واســع.  وليســت البيانات الضخمة باليشء الجديد، لكن الجديد هو التغري املســتمر يف تعريف 
وهيكل البيانات الضخمة.  ومنذ ظهور مســتودعات البيانات يف أوائل التسعينيات فإن الرشكات 
 “terabytes” تقوم بتخزين وتحليــل كميات ضخمة من البيانات.  وعىل الرغم من أن تريابايتس
كان يُســتخدم كمرادف ملســتودعات البيانــات الضخمة، إال أن هذا املصطلح تم اســتبداله اآلن 
مبصطلح إكســابايتس ”exabytes“، ومــازال معدل النمو يف حجم البيانات مســتمرًا يف التصاعد 
مع ســعي املنظامت إىل تخزين وتحليل مستويات أعىل من تفاصيل املعامالت، فضاًل عن بيانات 

الويب وامليكنة، الكتساب فهم أفضل لسلوك العمالء وسري األعامل.

ويعتقــد الكثــري من )األكادمييــني ومحليل / قادة الصناعــة عىل حد ســواء( أن إطالق عبارة 

«البيانات الضخمة» عىل البيانات ذات الحجم الهائل هي تســمية خاطئة.  فام تقوله وما تعنيه 
ليس بالضبط نفس اليشء، مبعنى أن البيانات الضخمة ليســت فقط «ضخمة».  فحجم البيانات 

الهائل هو خاصية واحدة فقط من ضمن عدة خصائص والتي ترتبط يف الغالب بالبيانات الضخمة، 
وتتضمن هذه الخصائص كاًل من التنوع، والرسعة، والصدق، والتقلب، واقرتاح القيمة، وغريها.
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:“V” تعريف البيانات الضخمة من خالل مصطلحات

 ،volume وهي:  الحجم ،“V” تُعرَّف البيانات الضخمة من خالل املصطلحات الثالثة لالختصار

والتنــوع variety، والرسعــة velocity.  وباإلضافة إىل هذه االختصــارات الثالثة ”V“، فإننا نرى 

بعــض املقدمــني الرواد لحلول البيانــات الضخمة يضيفون عدًدا مــن ”V“ األخرى، مثل الصدق 

.value proposition باإلضافة إىل اقرتاح القيمة ،)SAS( variability والتباين ،)IBM( veracity

الحجم:  من الواضح أن الســمة األكرث شــيوًعا للبيانات الضخمة هي الحجم.  وقد ســاهمت عدة 
عوامــل يف الزيادة الهائلة يف حجم البيانات، مثل البيانات القامئة عىل املعامالت والتي تم تخزينها عىل 
مر السنني، والبيانات النصية املتدفقة باستمرار من وسائل التواصل االجتامعي، والكميات املتزايدة من 
بيانات االستشعار التي يتم جمعها، باإلضافة إىل بيانات RFID وGPS التي يتم إنشاؤها تلقائيًّا، وغريها.  
وقد أدى حجم البيانات املفرط يف املايض إىل ظهور مشاكل يف التخزين، سواء كانت هذه املشاكل فنية 
أو مالية.  غري أنه حاليًا ومع اســتخدام التقنيات املتطورة واملقرتنة بتناقص تكاليف التخزين، فإن هذه 
املشــكالت مل تعد مهمة؛ وبداًل من ذلك، فقد ظهرت مشكالت أخرى، ومنها كيفية تحديد املالءمة فيام 

بني كميات كبرية من البيانات وكيفية إنشاء قيمة من البيانات التي تعترب ذات صلة.

وكام ذكر من قبل، فإن مصطلح ضخمة هو مصطلح نسبي.  فهو يتغري مبرور الوقت كام تختلف 
النظرة إليه باختالف املنظامت.  ومع الزيادة املذهلة يف حجم البيانات، فإن تسمية املستوى التايل 
مــن البيانات الضخمة أيًضا كانت متثل تحديًا كبريًا.  وقد اســتبدلت أعــىل مجموعة من البيانات 
والتي كانت تســمى بيتابايتس PB( petabytes(  ليحل محلها زيتابايتس )ZB(، والتي هي عبارة 
عــن تريليون جيجابيت )GB( أو مليار تريابايــت )TB(.  وتقدم رؤية فنية )7-1( ملحة عامة عن 

حجم وتسمية وحدات مستودعات البيانات الضخمة.

ZB مــن البيانات يف عام 2009؛  ومــن منظور تاريخــي قريب فإن العامل كان ميلك حوايل 0.8

ZB؛ ويف نهاية عام 2011، كان العدد قد  وبحلول عام 2010، تخطت هذه املجموعة حاجز الـ 1
  .)Adshead, 2014( 2020 بحلول عام ZB ZB.  ومن املتوقع أن يصل العدد إىل 44 وصل إىل 1٫8

ومع منو أجهزة االستشعار وشبكة اإلنرتنت لألشياء )IOT - والتي سنقدمها يف الفصل التايل(، فإن 
هذه التوقعات قد تكون خاطئة.  وعىل الرغم من أن هذه األرقام مذهلة من حيث الحجم، فإن 

التحديات والفرص التي تأيت معها هي أيًضا كذلك.

رؤية فنية ٧-1: حجم البيانات يتضخم بشكل أكرب وأكرب

إن قياس حجم البيانات يواجه صعوبة يف مواكبة األسامء الجديدة.  فنحن جميًعا نعرف الكيلوبايت 

)KB، وهــو 1,000 بايت(، وامليجابايــت )MB، وهي مليون بايت(، والجيجابايت )GB، وهي مليار 
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بايت(، والتريابايت )TB، وهي تريليون بايت(.  وخالف ذلك، فإن األســامء املعطاة ألحجام البيانات 

جديدة نسبيًّا بالنسبة ملعظمنا.  ويوضح الجدول التايل ما يأيت بعد التريابايت وما بعده.

القيمةالرمزاالسم

كيلوبايت

ميجابايت

جيجابايت

تريابايت

بيتابايت

إكسابايت

زيتابايت

يوتابايت

برونتوبايت*

جيجوبايت*

KB

MB

GB

TB

PB

EB

ZB

YB

BB

GeB

103

106

109

1012

1015

1018

1021

1024

1027

1030

* اسم / رمز مل يعتمد رسميًّا حتى اآلن من ِقبَل SI )النظام الدويل للوحدات(.

ضــع يف اعتبارك أنه يتم إنشــاء إكســابايت من البيانات عىل اإلنرتنت كل يــوم، والتي تعادل 
250 مليــون قــرص فيديو رقمي DVDs من املعلومات ذات القيمة.  وعندما يتعلق األمر بكمية 
املعلومــات التــي متتد عرب الويــب كل عام، فإن فكــرة وجود كميات أكرب مــن البيانات - وهي 
زيتابايت - ليســت بعيدة جًدا.  ويف الحقيقة، فإن خرباء الصناعة يقدرون بالفعل أننا سنشــاهد 
ســنويًّا عــرب اإلنرتنت 1٫3 زيتابايت من حركة مرور البيانــات بحلول عام 2016 - ومن املمكن أن 
تقفــز لتصل إىل 2٫3 زيتابايت بحلول عام 2020.  ومن املتوقع أن تصل زيارات اإلنرتنت إىل 300

جيجابايت لكل فرد ســنويًّا بحلول عام 2020.  وعند اإلشــارة إىل يوتابايت، فإنه غالبًا ما يتساءل 
بعض علامء البيانات الضخمة عن مقدار البيانات التي لدى NSA أو FBI عن الناس إجاماًل.  كام 
أن وضع الرشوط الخاصة بأقراص الفيديو الرقمية DVDs، يوتابايت سوف يتطلب 250 تريليون 

منهــم.  أما يوتابايت، والتي هي عبارة عن 1 متبوًعا بـــ 27 صفرًا، فإنها إىل اآلن مل يتم اعتامدها 
من SI الرسمية غري أنه من الواضح أنها معرتف بها من ِقبل بعض الناس يف مجتمع القياس، حيث 
ميكن اســتخدام هذا الحجم من الضخامة لوصف مقدار بيانات االستشــعار التي ســوف نحصل 

عليها من اإلنرتنت يف العقد القادم، إن مل يكن قبل ذلك.
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أما بالنسبة لـ جيجوبايت فهي متثل 10 مرفوعة إىل األس 30.  وفيام يتعلق باملصدر الذي تأيت 

منه البيانات الضخمة، فإنه يجب أخذ ما ييل يف االعتبار:

- يقوم مصادم الهدرونات الكبري CERN بتوليد 1 بيتابايت يف الثانية الواحدة.

- تنتج أجهزة االستشعار من محرك طائرة بوينغ 20 تريابايت من البيانات كل ساعة.

.Facebook يتم استيعاب 600 تريابايت من البيانات الجديدة كل يوم يف قواعد بيانات -

- يتم تنزيل 300 تسجيل من تسجيالت الفيديو يف الدقيقة، مع ترجمة 1 تريابايت كل دقيقة عىل اليوتيوب.

- ســوف يقوم التلســكوب املقرتح ملقياس الكيلومرت املربع )وهو أكرب تلسكوب يف العامل( بتوليد 
إكسابايت من البيانات يوميًّا.

التنــوع:  تتشــكل البيانات يف الوقت الحارض بجميع أنواع التنســيقات - بدًءا مــن قواعد البيانات 
التقليدية إىل مخازن البيانات الهرمية والتي أُنشــئَت من ِقبل املستخدمني النهائيني باإلضافة إىل أنظمة 
املعالجة التحليلية الفورية، والوثائق النصية، والربيد اإللكرتوين، و XML، والبيانات التي ُجِمَعت بواسطة 
جهاز استشــعار، وبيانات االستشــعار، فضاًل عن بيانــات الفيديو، والصــوت، وبيانات رشيط مؤرشات 
األســهم.  وتشــري بعض التقديرات إىل أن 80 إىل 85٪ من بيانات جميع املنظامت تأخذ أحد األشــكال 
التنظيمية املهيكلة أو شبه املهيكلة )وهو تنسيق غري مناسب ملخططات قواعد البيانات التقليدية(، غري 

أنه ال ميكن إنكار قيمته، وبالتايل، فإنه ينبغي تضمينه يف التحليالت من أجل دعم القرار.

الرسعــة:  وفًقا ملــا ذكره Gartner، فإن الرسعة يُقصد بها كٌل من الرسعة يف إنتاج البيانات ومدى 
رسعة معالجة البيانات )مبعنى أن يتم التقاطها وتخزينها وتحليلها( من أجل تلبية الحاجة أو الطلب.  
GPS وأجهزة االستشــعار اآللية باإلضافــة إىل أجهزة RFID وتقــوم بطاقــات التعريف الالســلكية

والعدادات الذكية بالعمل عىل التوجه باالحتياج املتزايد للتعامل مع سيول البيانات يف الوقت املناسب 
تقريبًــا.  ورمبا تكون الرسعة هي الخاصية األكرث إغفااًل من خواص البيانات الضخمة؛ حيث إن إعطاء 
رد الفعــل برسعة كافيــة للتعامل مع الرسعة ميثل تحديًا ملعظم املنظامت.  وبالنســبة للبيئات ذات 
الحساسية تجاه الوقت، فإن ساعة التكلفة البديلة للبيانات تبدأ بتحديد اللحظة التي يتم فيها إنشاء 
البيانــات.  ومــع مرور الوقت، ترتاجع القيمة املقرتحة للبيانــات إىل أن تصبح يف نهاية املطاف عدمية 

القيمــة.  ويؤدي الوصول إىل البيانات واالســتجابة للظروف بشــكل أرسع دامئًا إىل نتائج أكرث فائدة، 

سواء أكان املوضوع يتعلق بصحة املريض، أو سالمة نظام املرور، أو صحة السندات االستثامرية.  

ويف عاصفة البيانات الضخمة التي نشــهدها حاليًا، فإن جميع األشــخاص تقريبًا يركزون عىل 
نة لتجميع  تحليالت حالة الراحة at-rest analytics، وذلك باستخدام أنظمة برامج وأجهزة ُمَحسَّ
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كميــات كبــرية من مصادر البيانات املختلفة.  وعىل الرغم من أن هذا األمر مهم للغاية فضاًل عن 

قيمته العالية، إال أن هناك فئة أخرى من التحليالت، مدفوعة برسعة البيانات الضخمة، وتســمى 

«تحليــالت تدفق البيانات» أو «التحليالت يف حالة الحركة»، والتي تتطور برسعة.  فإذا تم القيام 

بتحليالت تدفق البيانات بشكل صحيح ففي هذه الحالة ميكنها أن تكون ذات قيمة كبرية، بل إنها 

قد تكون أكرث قيمة يف بعض بيئات العمل من تحليالت حالة الراحة at-rest analytics.  وسوف 
نتناول هذا املوضوع بيشء من التفصيل الحًقا يف هذا الفصل.

الصدق:  الصدق هو مصطلح تم صياغته بواسطة IBM والذي يُستَخدم عىل أنه الـ ”V“ الرابعة 
لوصف البيانات الضخمة.  ويشــري هذا املصطلــح إىل التطابق مع الحقائق:  الدقة، أو الجودة، أو 
الصــدق، أو الثقة يف البيانات.  وغالبًا ما يتم اســتخدام األدوات واألســاليب من أجل التعامل مع 

صحة البيانات الضخمة وذلك عن طريق تحويل إىل بيانات ذات جودة عالية وجديرة بالثقة.

القابلية للتغيري:  فضاًل عن تزايد الرسعات والتنوع يف البيانات، ميكن أن تكون تدفقات البيانات 
غــري متســقة بدرجة كبرية مع القمــم الدورية.  هل هناك يشء كبري يتجه نحو وســائل التواصل 
االجتامعي؟  رمبا يكون هناك IPO )طرح عام مبديئ( رفيع املستوى يلوح يف األفق.  ورمبا تصبح 
الســباحة مع الخنازير يف جزر البهاما فجأة نشاطًا واجب األداء أثناء العطلة.  كام ميكن أن تكون 
األحامل القصوى للبيانات اليومية واملوسمية والناجمة عن الحدث متغرية إىل حد كبري مام يَُشكل 

تحديًا لإلدارة - خاصة مع وسائل التواصل االجتامعي املعنية.

عــرض القيمة:  تتمثل اإلثارة حول البيانات الضخمة يف عروض القيمة الخاصة بها.  أما الفكرة 
املسبقة حول البيانات «الضخمة» فتتمثل يف كونها تحتوي )أو لديها قدرة أكرب عىل احتواء( املزيد 
من األمناط واألشكال املثرية لالهتامم أكرث من البيانات «الصغرية».  وبالتايل، فإن املنظامت ميكنها 
أن تكتســب قيمة تجارية أكرب من خالل تحليل البيانــات الضخمة والغنية بامليزات، والتي قد ال 
ميكنها أن تكتســبها بطريقة أخرى.  وعىل الرغم من أن املســتخدمني ميكنهم اكتشاف األمناط يف 
مجموعات البيانات الصغرية من خالل اســتخدام أســاليب إحصائية بسيطة وطرق تعلُّم اآللة أو 
أدوات طلب البحث وإعداد التقارير املخصصة، إال أن البيانات الضخمة تعني تحليالت «ضخمة».  

وتعني التحليالت الضخمة رؤية أكرب وأشياء وقرارات أفضل، والتي تحتاج إليها كل منظمة.

ومــن املرجح أن تتم إضافــة املزيد من الخصائص )رمبا تكون املزيد مــن ”V“( إىل تلك القامئة، 

وذلك نظرًا لكون التعريف الدقيق للبيانات الضخمة )أو بنودها الالحقة( الزال مطروًحا للمناقشــة 
املستمرة يف الدوائر األكادميية والصناعية.  وبغض النظر عام يحدث، فإن أهمية وعرض قيمة البيانات 

الضخمة ُوِجَدت لتبقى.  ويعرض الشــكل )7-3( بنية مفاهيمية حيث يتم تحويل البيانات الضخمة 
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)املوجودة يف الجانب األيرس من الشــكل( إىل رؤية عملية من خالل اســتخدام مزيج من التحليالت 

املتقدمة وتقدميها ملجموعة متنوعة من املستخدمني / األدوار املختلفة التخاذ قرارات أرسع / أفضل.

SOURCE: ASTERDATAـA TERADATA COMPANY.

شكل ٧-٣:  بنية مفاهيمية عالية املستوى لحلول البيانات الضخمة 

وهناك مصطلح آخر تتم إضافته إىل الكلامت الطنانة للبيانات الضخمة وهو مصطلح البيانات 
البديلــة alternative data.  وتعــرض الحالة العملية )7-1( أمثلة ألنواع متعددة من البيانات يف 

عدد من السيناريوهات املختلفة.

حالة عملية ٧-1

بيانات بديلة لتحليالت أو توقعات السوق

يُعد الحصول عىل توقعات جيدة وفهم الوضع بشــكل جيد أمرًا رضوريًّا ألي سيناريو، 

إال أنه مهم بشــكل خاص ملمثيل صناعة االستثامر.  كام أن إمكانية حصول املستثمر عىل 

مــؤرش مبكر لكيفية عمل مبيعات معينة ملتاجر التجزئة من املمكن أن متنحه قامئة حول 

رشاء أو بيع أســهم هذا البائع حتى قبل أن تصدر تقارير األرباح.  وتُعد مشــكلة التنبؤ 

Sources: Higginbotham, S. )2012(. As data gets bigger, what comes a�er a yottabyte? gigaom.
com/2012/10/30/as-data-gets-bigger- what-comes-a�er-a-yottabyte )accessed August 2016(. Cisco. 
)2016(. �e zettabyte era: Trends and analysis. cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/
visualnetworking- index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.pdf )accessed August 2016(.
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بالنشاط االقتصادي أو املناخ املحيل الذي يعتمد عىل مجموعة متنوعة من البيانات بخالف 

بيانات التجزئة املعتادة هي ظاهرة حديثة جًدا كام أنها أدت إىل ظهور عبارة أخرى طنانة 

وهي «البيانات البديلة».  ويُعد املزيج الرئيس يف هذه الفئة من البيانات البديلة هو صور 

األقامر الصناعية، غري أنه يتضمن أيًضا بيانات أخرى مثل وســائل التواصل االجتامعي، أو 

اإليداعات الحكومية، أو إعالنات الوظائف، أو أمناط حركة املرور، أو التغيريات يف مواقف 

السيارات أو املساحات املفتوحة التي اكتُِشَفت من خالل صور األقامر الصناعية، باإلضافة 

إىل أمنــاط اســتخدام الهاتف املحمول يف أي موقع محدد خــالل أي وقت محدد، وأمناط 

البحث عىل محركات البحث، وغري ذلك.  وقد قامت رشكة فيســبوك وغريها من الرشكات 

باالســتثامر يف األقامر الصناعية محاِولًة تصوير العامل كله بشكل يومي بحيث تتمكن من 

تعقب التغيريات اليومية يف أي مكان ومن ثم اســتخدام املعلومات من أجل التنبؤ.  وقد 

ورد العديــد من األمثلة املثرية لالهتــامم لتنبؤات متقدمة وموثوقــة بدرجة عالية.  ويف 

الواقع، فإن هذا النشاط تقوده رشكات ناشئة.  وفيام ييل بعض األمثلة:  

- استخدام Facebook محرك التعرف عىل الصور من أجل تحليل أكرث من 14٫6 مليار 

صورة بغرض تحليل كل ركن من أركان العامل لتحديد املناطق ذات االتصال املنخفض.

- راقبــت رشكــة RS Metrics مواقف الســيارات عرب الواليــات املتحدة من خالل 

صناديق االســتثامر املختلفة، حيث توقعت رشكــة RS Metrics تحقيق أرباح قوية يف 

الربــع الثاين من عــام 2015 لصالح JC Penney، وقد اعتمدت الرشكة يف توقعاتها عىل 

تحليل مواقف السيارات.  وقد استفاد عمالؤها )يف الغالب عمالء صناديق االستثامر( من 

هذه الرؤية املتقدمة.  وقد وردت قصة أخرى مشابهة لـ Wal-Mart والتي استخدمت 

أعداد السيارات املوجودة يف مواقف السيارات الخاصة بها من أجل توقع املبيعات.  

- قيام رشكــة Orbital Insights بتوفري مؤرشات االقتصاد الكيل لقطاعات الصناعة 

ِعي  املختلفة من خالل اســتخدام بيانات صور األقامر الصناعية.  فعىل ســبيل املثال، تَدَّ

الرشكــة أنها أنتجت تقديــرات يومية أفضل مام هو متاح اآلن من وكالة الطاقة الدولية 

)IEA( من أجل تخزين النفط يف جميع أنحاء العامل، وقد استطاعت فعل ذلك من خالل 

تحليل صهاريج تخزين النفط حول العامل.

- تتبــع رشكة Spaceknow للتغــريات يف محيط املصنع ألكرث مــن 6000 موقع مصنع 

صيني.  وقد متكنت الرشكة باستخدام هذه البيانات، من تقديم فكرة عن النشاط االقتصادي 

الصناعي للصني، وقد كانت هذه الفكرة أفضل بكثري مام قدمته الحكومة الصينية.
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رة  - اســتخدام معامل Descartes لبيانات األقامر الصناعية من أجل التنبؤ بحصاد الذُّ

يف الواليــات املتحدة بدقة أكرب من وزارة الزراعــة األمريكية.  فالتنبؤات األفضل قد يكون 

لها آثار مالية ضخمة عىل تداول العقود اآلجلة.  ومن أقدم األمثلة عىل ذلك مثال إلحدى 

الرشكات تُسمى Lanworth والتي تنبأت أيًضا بتقديرات محاصيل الذرة.  وقد قامت رشكة 

�omson Reuters برشاء رشكة Lanworth ثم دمجتها يف خدمة Eikon الخاصة بهم.

- قــدرة رشكة DigitalGlobe عىل تحليــل حجم الغابة مبزيد من الدقة نظرًا لقدرة 

برنامجها عىل عد كل شــجرة يف الغابة، مام يؤدي إىل تقدير أكرث دقة نظرًا ألنه ال توجد 

حاجة الستخدام عينة متثيلية.  

- قيام رشكة Kensho باالســتفادة من تحليل البيانــات من مصادر متعددة )ذُكِرت 

.Goldman Sachs سابًقا( من أجل بناء محرك تجاري، وذلك بدعم من رشكة

وقــد أعطت هذه األمثلة مجرد عينة من الطرق التي ميكن بها جمع البيانات من أجل 

إنشــاء أفكار جديــدة.  وبالطبع، فإنه يف بعض الحاالت يكــون هناك بعض املخاوف التي 

تتعلق بالخصوصية.  فعىل ســبيل املثــال، ذكرت صحيفة Wall Street يف عام 2015 قصة 

لرشكة Yodlee، وهي رشكة توفر أدوات التمويل الشــخيص لعدد من البنوك الكبرية ومن 

ثــم فإن الرشكة ميكنها الوصول إىل ماليني من معامالت بطاقات االئتامن الخاصة بالعمالء، 

وتقوم ببيع هذه البيانات إىل رشكات تحليالت أخرى والتي ميكنها استخدام هذه املعلومات 

من أجل تطوير تنبؤات مبكرة حول كيفية اتجاه املبيعات نحو بائع تجزئة معني.

وهذه املعلومات مطلوبة بشــكل كبري من ِقبل متعاميل ســوق األوراق املالية.  وقد 

أدت هذه القصة إىل حدوث ضجة كبرية بســبب استخدام املعلومات الخاصة بالعمالء 

بطرق غري مرصح بها.  أيًضا، فإن هناك قلًقا يف بعض الدوائر حول مرشوعية وضع مثل 

هذه التنبؤات املتقدمة حول ســلعة معينة أو رشكة معينة.  وعىل الرغم من أن جميع 

هذه املخاوف سيتم حلها يف نهاية املطاف من ِقبل صانعي السياسات، إال أنه من الواضح 

أن الطرق الجديدة واملثرية لالهتامم والتي تُستَخدم للجمع بني بيانات األقامر الصناعية 

والعديــد من مصادر البيانــات األخرى ينتج عنها ظهور مجموعــة جديدة من رشكات 

التحليالت، حيــث تعمل جميع هذه املنظامت مع البيانات التي تتوافق مع مواصفات 

الثــالث )V’s(  وهي تنوع العنارص وحجمها ورسعاتهــا.  وباإلضافة إىل ذلك، فإن بعض 

هــذه الرشكات تعمــل أيًضا مع فئة أخرى من البيانات وهي أجهزة االستشــعار، والتي 

سنقوم مبناقشتها يف الفصل التايل عندما نستعرض االتجاهات الناشئة يف التحليالت.  غري 

أن هذه الرشكات تقع ضمن مجموعة من التطبيقات املبتكرة والناشئة.  
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أسئلة للمناقشة:

1- ما هو العامل املشرتك يف األمثلة التي تناولناها باملناقشة يف هذه الحالة العملية؟

2- هــل ميكنك التفكري يف تدفقات البيانات األخرى التي قد تســاعد يف إعطاء داللة 

مبكرة للمبيعات يف متاجر التجزئة؟

3- هل ميكنك التفكري يف تطبيقات أخرى تحا� الطرق التي تم عرضها يف هذه الحالة العملية؟

Sources: Dillow, C. )2016(. What happens when you combine arti�cial intelligence 

and satellite imagery. fortune.com/201630/03//facebook-ai-satellite-imagery/

)accessed July 2016(. Ekster, G. )2015(. Driving investment performance with 

alternative data. integrity-research.com/wp-content/uploads/201511//Driving-

Investment-Performance-With-Alternative-Data.pdf )accessed July 2016(. Hope, B. 

)2015(. Provider of personal �nance tools tracks bank cards, sells data to investors. 

wsj.com/articles/providerof-personal-�nance-tools-tracks-bank-cards-sells-data-to-

investors-1438914620 )accessed July 2016(. Orbital Insight. World Oil Storage Index. 

orbitalinsight.com/solutions/world-oil-storage-index/)accessed July 2016(. Shaw, 

C. )2016(. Satellite companies moving markets. quandl.com/blog/alternative-data-

satellite-companies )accessed July 2016(. Steiner, C. )2009(. Sky high tips for crop 

traders. http://www.forbes.com/forbes/20090907//technology-so�ware-satellites-

sky-high-tipsfor-crop-traders.html )accessed July 2016(. Turner, M. )2015(. �is is 

the future of investing, and you probably can’t a�ord it. businessinsider.com/hedge-

funds-are-analysing-data-to-get-an-edge-20158- )accessed July 2016(.

أسئلة للمراجعة على القسم ٧-2:

1- ملاذا تعترب البيانات الضخمة مهمة؟  وما الذي تغري ليتم وضعها يف مركز عامل التحليالت؟

2- عرِّف البيانات الضخمة.  وملاذا يصعب تعريفها؟

3- ما هو أصل ”V’s“ التي تُســتخدم لتعريف البيانات الضخمة، وأي منها يعترب األكرث أهمية يف 
رأيك؟  وملاذا؟

4- ما رأيك يف مستقبل البيانات الضخمة؟  وهل من املمكن أن ترتك شهرتها ليشء آخر؟  وإذا كان 

األمر كذلك، فامذا سيكون هذا اليشء؟
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٧-٣ أساسيات تحليالت البيانات الضخمة:

ال قيمــة للبيانــات الضخمة بحــد ذاتها - بغض النظر عــن حجم هذه البيانــات، أو نوعها، أو 

رسعتها - مامل يقم مستخدمو األعامل بعمل يشء ما يعطي قيمة ملنظامتهم.  وهنا تظهر يف الصورة 

التحليالت ”الضخمة“.  وعىل الرغم من قيام املنظامت دامئًا بتشــغيل التقارير ولوحات املعلومات 

ضد مســتودعات البيانات، إال أن معظمها مل يفتح هذه املســتودعات إلجراء استكشــاف متعمق 
حســب الطلب، وهذا يرجع بشــكل جزيئ إىل التعقيد الشديد ألدوات التحليل بالنسبة للمستخدم 
العــادي، كــام يرجع أيًضا إىل أن املســتودعات يف الغالــب ال تحتوي عىل جميــع البيانات الالزمة 
للمســتخدم القوي، غري أن كل ذلك عىل وشــك التغيري بطريقة مثرية )وبالفعل تم تغيري البعض(، 

وذلك بفضل النموذج الجديد لتحليالت البيانات الضخمة.

وعىل الرغم من عرض قيمة البيانات الضخمة، غري أنها تسببت أيًضا يف تحديات كبرية للمنظامت، 
حيــث إن الوســائل التقليدية اللتقاط وتخزيــن وتحليل البيانات غري قادرة عــىل التعامل بفاعلية 
وكفاءة مع البيانات الضخمة.  ولذلك؛ فإن السالالت الجديدة للتقنيات ينبغي تطويرها )أو رشاؤها 
/ استخدامها / االستعانة مبصادر خارجية( من أجل مواجهة تحديات البيانات الضخمة.  كام ينبغي 
عىل املنظامت قبل اتخاذ أي خطوات يف هذا االستثامر أن تبني أسباب استخدام مثل تلك الوسائل.  
وفيام ييل نذكر بعض األمثلة التي قد تساعد يف تسليط الضوء عىل هذه الحالة.  واعلم أنك ستكون 

بحاجة للتفكري الجاد يف اإلبحار يف رحلة البيانات الضخمة يف حال تحقُّق إحدى الحاالت التالية:

- إذا كنــت ال تســتطيع معالجة مقدار البيانات التي تريدها بســبب املحــددات املفروضة من 
نظامك الحايل أو البيئة الحالية.

- إذا كنــت تريــد تضمني مصادر بيانــات جديدة / معارصة )مثل:  وســائل التواصل االجتامعي، 
RFID، الحســيّة، الويــب، GPS، البيانــات النصية( يف منصة البيانــات الخاصة بك، غري أنك ال 
تستطيع ذلك نظرًا لعدم توافقها مع الصفوف واألعمدة املحددة يف مخطط مستودعات البيانات 

دون التضحية بثبات أو ثراء البيانات الجديدة.

- أن تكون يف حاجة إىل )أو ترغب يف( دمج البيانات بأرسع ما ميكن لتتوافق مع تحليالتك.

- أن تكون لديك رغبة يف العمل مبخطط حســب الطلب )بداًل من املخطط املحدد ســلًفا والذي 

يُستخدم يف أنظمة إدارة قواعد البيانات ذات الصلة [RDBMSs]( ألن طبيعة البيانات الجديدة 
قد ال تكون معروفة، أو قد ال يكون هناك متسع من الوقت لتحديد ذلك وتطوير املخطط له.

- وصول البيانات إىل منظمتك بصورة رسيعة، بحيث ال تستطيع منصة التحليالت التقليدية التعامل معها.
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وكام هو الحال مع أي استثامر كبري يف مجال تقنية املعلومات، فإن النجاح يف تحليالت البيانات 

الضخمــة يعتمد عىل عــدد كبري من العوامل.  ويعرض الشــكل )7-4( تصويرًا بيانيًّا ألكرث عوامل 

.)Watson, 2012( النجاح أهمية

شكل ٧-4:  عوامل النجاح لتحليالت البيانات الضخمة

Watson, Sharda, &( وفيــام يــيل أهــم عوامــل نجــاح تحليــالت البيانــات الضخمــة
:)Schrader, 2012

1- وضوح احتياجات األعامل )بحيث تتوافق مع الرؤية واإلسرتاتيجية(:  فاالستثامرات يف األعامل 
ينبغــي أن تتم لصالــح العمل، وليس ملجرد التقــدم مبجال التقنية.  ولذلــك؛ فإنه ينبغي أن 
تكون احتياجات األعامل هي املحرك الرئيس لتحليالت البيانات الضخمة عىل كل املستويات: 

اإلسرتاتيجي، والتكتييك، باإلضافة إىل التشغييل.

2- رعاية قوية، ملتزمة )بطل تنفيذي(:  فمن املعروف جيًدا أنه من الصعب )إن مل يكن مستحياًل( 
تحقيــق النجــاح، إذا مل يكن لديك رعاية ودعم تنفيذي قــوي وملتزم.  هذه الرعاية ميكن أن 

تكون عىل مســتوى اإلدارات، وذلك يف حالة إذا كان املدى عبارة عن تطبيق تحلييل فردي أو 
عــدد قليل من التطبيقات التحليلية.  ومــع ذلك، فإنه يف حالة ما إذا كان الهدف هو التحول 

التنظيمي عىل نطاق املؤسسة، وهو ما يحدث يف كثري من األحيان ملبادرات البيانات الضخمة، 
فينبغي أن تكون الرعاية عىل أعىل املستويات كام ينبغي أن يكون التنظيم واسع النطاق.
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3- التوافــق بني األعامل وإســرتاتيجية تقنية املعلومــات:  فمن الرضوري التأكــد من أن العمل 
التحلييل يدعم دامئًا إســرتاتيجية العمل وليس العكس.  وينبغــي أن تلعب التحليالت الدور 

التمكيني يف تنفيذ إسرتاتيجية األعامل بنجاح.

4- ثقافة صنع القرار املبني عىل الحقيقة:  يف ثقافة صنع القرار املبني عىل الحقيقة، يكون االعتامد 
عىل األرقام بداًل من الحدس، أو الشــعور الغريزي، أو افرتاض عملية صنع القرار.  وهناك أيًضا 

ثقافة التجريب ملعرفة ما يصلح وماال يصلح.  وإلنشاء هذه الثقافة تحتاج اإلدارة العليا إىل:

- إدارك أن بعض األشخاص ال ميكنهم أو لن يقوموا بضبط ذلك.

- أن تكون داعاًم صوتيًّا.

- التأكيد عىل رضورة وقف األساليب القدمية.

- أن تطلب معرفة أي التحليالت دخلت يف القرار.

- أن تربط الحوافز واملكافأت بالسلوكيات املرغوبة.

5- بنيــة تحتية قوية للبيانات:  قدمت مســتودعات البيانات البنية األساســية للبيانات من أجل 
التحليــالت.  ويف عــرص البيانات الضخمة فإن هذه البنية األساســية يتــم تغيريها وتعزيزها 
باستخدام تقنيات جديدة، حيث يتطلب النجاح أن يتم الجمع بني القديم والجديد من أجل 

بنية أساسية شاملة تعمل بصورة تآزرية.

وتــزداد الحاجة إىل أنظمة تحليلية أكرث كفاءة، كلــام ازداد الحجم والتعقيد.  وقد تم تطوير 
عدد من التقنيات الحسابية واملنصات املبتكرة والجديدة، من أجل مواكبة االحتياجات الحسابية 
للبيانات الضخمة.  وهذه التقنيات مجتمعًة تسمى الحوسبة عالية األداء، والتي تتضمن ما ييل:

- تحليــالت داخل الذاكرة:  وهي تقوم بحل املشــاكل املُعقدة فور حدوثهــا تقريبًا بأفكار عالية 
الدقة من خالل السامح مبعالجة وتوزيع الحسابات التحليلية والبيانات الضخمة يف الذاكرة عرب 

مجموعة مخصصة من العقد.

- تحليالت داخل قاعدة البيانات:  وتعمل عىل توفري الوقت لألفكار ومتكني إدارة البيانات بشكل 
أفضــل من خالل إجراء تكامل للبيانــات والوظائف التحليلية داخل قاعــدة البيانات بحيث ال 

تضطر إىل نقل البيانات أو تحويلها بشكل متكرر.

- الحوسبة الشبكية:  وتعمل عىل رفع الكفاءة، وخفض التكلفة، وتحسني األداء عن طريق معالجة 
الوظائف بشكل مشرتك تتم إدارته مركزيًّا من ِقبل موارد تقنية املعلومات.

- الوسائل:  يتم الجمع بني األجهزة والربامج يف وحدة مادية ال تتسم بالرسعة فقط، بل هي أيًضا 
قابلة للتطوير عىل حسب الحاجة.  
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ومتثــل املتطلبات الحاســوبية مجــرد جزء صغري من قامئــة التحديات التــي تفرضها البيانات 

الضخمــة عىل مرشوعات اليوم.  وقد عرث مديرو األعامل التنفيذيون عىل تحديات ذات تأثري كبري 

عىل التنفيذ الناجح لتحليالت البيانات الضخمة.  وعند النظر يف مشــاريع وأســاليب بناء البيانات 

الضخمة، فإن التنبه لهذه التحديات ســوف يجعل رحلة تحليالت الكفاءة أقل إرهاقًا.  وفيام ييل 

قامئة بهذه التحديات:

- حجــم البيانات:  القدرة عىل جمع، وتخزيــن، ومعالجة حجم ضخم من البيانات برسعة مالمئة 
حيث تكون أحدث املعلومات متاحة لصانعي القرار يف حالة حاجتهم إليها.

- تكامل البيانات:  القدرة عىل الجمع بني البيانات غري متشــابهة الهيكل أو املصدر مع مراعاة أن 
يتم عمل ذلك برسعة وبتكلفة معتدلة.

- إمكانــات املعالجة:  القــدرة عىل معالجة البيانات برسعة، مبجــرد وجودها، حيث إن الطريقة 
التقليديــة لجمع ومعالجة البيانات رمبا ال تؤدي العمل املطلــوب.  ولذلك؛ فإنه يف العديد من 
الحاالت، ينبغي تحليل البيانات مبجرد الحصول عليها لالستفادة من أكرب قدر ممكن من قيمتها 

)وهذا ما يسمى بتحليالت التيار، والتي سوف نتناولها الحًقا يف هذا الفصل(.

- التحكــم يف البيانــات:  القدرة عىل حفظ األمــن، والرسية، وحقوق امللكية، وجــودة البيانات 
الضخمة.  وينبغي أن تتناســب قدرات مامرســة التحكم مع حجم تغيري البيانات، وتنوعها )يف 

التنسيق واملصدر(، ورسعتها.

- توافر املهارات:  يتم استغالل البيانات الضخمة من خالل استخدام أدوات جديدة كام يتم البحث 
عنها بطرق مختلفة.  وهناك نقص يف األشخاص )الذين يطلق عليهم غالبًا علامء البيانات( ذوي 

املهارات الالزمة للقيام بهذه املهمة.

- تكلفة الحل:  هناك قدٌر كبرٌي من التجارب واالكتشافات التي تجري لتحديد أمناط هذه املسألة 

واألفكار التي تتحول إىل قيمة، وذلك بســبب ما قدمته البيانات الضخمة من تحسينات األعامل 
املمكنــة.  ولضامن تحقيق عائد إيجايب عىل االســتثامر يف مرشوع البيانــات الضخمة، فإنه من 

الرضوري تقليل تكلفة الحلول املستخدمة إليجاد تلك القيمة.

وكــام أن التحديات حقيقية، فإن عرض قيمة تحليل البيانات الضخمة يكون أيًضا كذلك.  وأي يشء 

ميكنــك القيام بــه باعتبارك قائد لتحليل األعامل من أجل املســاعدة يف إثبات قيمــة مصادر البيانات 
الجديدة بالنســبة إىل األعامل، ســوف ينقل مؤسســتك إىل ما هو أكرث من مجرد تجريب واستكشاف 

البيانات الضخمة يف تكييفها وتبنِّيها باعتبارها شيئًا مختلًفا.  وال يوجد يشء خاطئ مع االستكشاف، غري 
أن القيمة تأيت يف نهاية املطاف من وضع تلك األفكار موضع التنفيذ.
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مشاكل األعمال التي تم عالجها من خالل تحليالت البيانات الضخمة:

تتمثــل أهم مشــاكل األعامل التي تتــم معالجتها عن طريق البيانــات الضخمة بوجٍه عام يف 
كفاءة العمليات وتخفيض التكاليف، باإلضافة إىل تعزيز تجربة العمالء، غري أنه عندما يتم النظر 
إليهــا من منظور قطاع الصناعة فــإن هناك أولويات مختلفة تظهر.  ورمبا تكون كفاءة العمليات 
وتخفيض التكلفة مصنفة من ضمن املشكالت ذات املستوى األعىل والتي ميكن معالجتها باستخدام 
تحليالت البيانات الضخمة لقطاعات التصنيع، والحكومة، والطاقة واملرافق، واالتصاالت واإلعالم، 
والنقل والرعاية الصحية.  كام أن تعزيز تجربة العمالء قد تكون عىل رأس قامئة املشــكالت التي 
تعالجهــا رشكات التأمني.  وبالنســبة للرشكات يف القطــاع املرصيف والتعليم فإنــه عادًة ما تكون 
إدارة املخاطر عىل رأس القامئة.  وفيام ييل قامئة جزئية باملشــاكل التي ميكن معالجتها باستخدام 

تحليالت البيانات الضخمة:

- كفاءة العملية وخفض التكلفة.

- إدارة العالمة التجارية.

- تعظيم العائد، والبيع املتقاطع، والبيع من خالل وسطاء.

- تجربة العمالء املحسنة.

- تحديد هوية تحول العمالء، واملحافظة عىل العمالء.

- خدمة العمالء املحسنة.

- تحديد املنتجات الجديدة وفرص السوق.

- إدارة املخاطر.

- االمتثال للوائح التنظيمية.

- إمكانات األمان املحسنة.

وتــرضب الحالة العمليــة )7-2( مثااًل ممتازًا للصناعة املرصفية، حيث يتــم تكامل املصادر املختلفة 
للبيانات مع البنية األساسية للبيانات الضخمة من أجل التوصل إىل مصدر واحد للحقيقة.

حالة عملية ٧-2

بنــك توب فايف إنفســتمنت (Top Five Investment) يحقــق التوصل إىل مصدر 

واحد للحقيقة

يعترب فريق مشــتقات البنك الذي يحظى باالحرتام الفائق مسؤواًل عن أكرث من ثلث 

إجاميل تجارة املشــتقات يف العامل.  كام أن مامرســة هذا الفريق للمشــتقات لها بصمة 
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عاملية يف مقابل الِفرَق التي تدعم االئتامن، ومعدالت الفائدة، ومشتقات األسهم يف كل 

منطقــة من مناطق العامل.  وقد حصل البنك عىل العديد من الجوائز يف مجال الصناعة 

واملُعرَتف بها البتكارات منتجاتها.

التحدي:

وقــد أدركت إدارة البنك بتعرضها للمشــتقات املهمة، أهميــة وجود رؤية عاملية 

يف الوقــت املناســب ملواقعها.  وقد تألف النظــام الحايل، والذي يســتند عىل قاعدة 

بيانات عالئقية، من العديد من املنشــآت حول العامل.  وبسبب التوسعات التدريجية 

مــن أجل اســتيعاب تزايد أنواع حجم البيانات، فإن النظــام القديم مل يكن رسيًعا مبا 

يكفي ليلبي احتياجــات ومتطلبات العمل املتزايدة.  حيث مل يتمكن هذا النظام من 

تقديم تنبيهات يف الوقت املناسب إلدارة السوق واملناصب االئتامنية املناظرة يف اإلطار 

الزمني املرغوب فيه.

الحل:

قــام البنك ببناء متجر للمشــتقات التجاريــة بناًء عــىل MarkLogic )مورد حلول 

تحليــالت بيانــات ضخمة(، لتحل محل التقنيات الحالية.  وقــد متكن البنك من معرفة 

وضعه يف الســوق ووضعه االئتامين يف الوقت املناسب، وذلك من خالل استبدال خوادم 

معالجــة الدفعــات املختلفة العرشين مبخــزن تجاري واحد جاهز للتشــغيل، مام وفر 

القــدرة عىل الترصف برسعة للحد من املخاطر.  وقد ســمحت دقــة واكتامل البيانات 

للبنــك وجهاز التنظيم الخاص به، باالعتامد بشــكل واثق عــىل املقاييس ونتائج اختبار 

الضغط التي يقدمها.

Sybase وتقنية Oracle وقــد اشــتملت عملية االختيار عىل ترقيــة كل من تقنيــة

الحاليتــني، باإلضافة إىل الوفاء بجميع املتطلبات التنظيميــة الجديدة والذي يُعد عاماًل 

رئيًسا يف اتخاذ القرار فقد كان البنك يتطلع إىل زيادة استثامراته إىل أقىص حد.  وقد كان 

الخيــار واضًحا بعد التحقيق الدقيق الذي أجراه البنك، فلم يتمكن أي من الخوادم من 

تلبية كال الحاجتني فضاًل عن توفري أداء أفضل، وقابلية التوسع، وتطوير أرسع للمتطلبات 

املســتقبلية والتنفيذية، وتكلفة إجاملية أقل لحقوق امللكية، سوى MarkLogic فقط 

والذي اســتطاع أن يفي بكل ذلك.  ويوضح الشكل )7-5( التحويل من األنظمة املُجزأة 

القدمية إىل النظام املوحد الجديد.
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Sources: MarkLogic.

شكل ٧-٥:  االنتقال من عدة أنظمة قدمية إىل نظام جديد موحد

النتائج:

وقع االختيار عىل MarkLogic نظرًا ملا يوفره من تحديث لجزء من الثانية، باإلضافة 

إىل أوقات االســتجابة للتحليل الالزمة إلدارة سجل تجارة املشتقات بشكل فعال والذي 

ميثل ما يقرب من ثلث الســوق العاملي، يف حني أن النظم الحالية لن تقدم ذلك.  واآلن 

يتم تجميع البيانات التجارية بدقة من خالل ملف مشتقات البنك بالكامل، مام يسمح 

ألصحــاب املصلحة بإدارة املخاطر مبعرفــة ملف املخاطر الحقيقي للمؤسســة، إلجراء 

التحليالت التنبؤية باســتخدام بيانات دقيقــة، والعتامد نظرة تطلعية.  وال يقترص األمر 

عىل توفري مئات آالف الدوالرات من تكاليف التقنية كل عام، بل إن البنك ال يحتاج إىل 

إضافة موارد للوفاء باملطالب املتزايدة للهيئات التنظيمية من أجل مزيد من الشــفافية 

وتكرار اختبار الضغط.  وفيام ييل أهم العنارص:

- تعمــل ميــزة التنبيه عىل إبقاء املســتخدمني عىل دراية فورية بتغيريات الســوق 

والتغيريات االئتامنية لنظرائهم حتى يتمكنوا من اتخاذ اإلجراءات املناسبة.

- يتم تخزين املشــتقات وتداولها يف نظام MarkLogic فردي وال يتطلب أي توقف 

للصيانة، مام يعطيه ميزة تنافسية كبرية.

- ميكن إجراء تغيريات معقدة خالل ســاعات يف حني أن الخوادم األخرى تســتغرق 

أياًما وأسابيع بل وقد تصل إىل أشهر.
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- أدى استبدال Oracle وSybase إىل خفض تكاليف العمليات بشكل كبري حيث أنه 

يوفر:  نظام واحد مقابل 20 نظاًما، ومسؤول قاعدة بيانات واحد بداًل من 10، باإلضافة 

إىل انخفاض تكاليف كل عملية تداول.

الخطوات التالية:

أدى النجــاح يف تنفيذ النظــام الجديد وأدائه إىل فحص البنــك ملناطق أخرى حيث 

ميكنــه أن يســتخلص قيمة أكرب من بياناتــه الضخمة املُهيكلة، أو غــري املُهيكلة، و / أو 

املتسلســلة.  وهناك تطبيقان قيد املناقشة النشــطة.  حيث ترى أعامل أبحاث األسهم 

الخاصة بهم فرصة لزيادة اإليرادات بشكل كبري من خالل نظام أسايس يوفر األبحاث يف 

الوقت املناســب، كام يوفر إعادة التهيئة، فضاًل عن املحتوى.  كام يرى البنك أيًضا قوة 

مركزيــة بيانات العمالء يف تحســني اإلعداد، وزيادة فرص البيــع املتقاطع، ودعم اعرف 

متطلبات عميلك.

أسئلة للمناقشة:

1- كيف ميكن االستفادة من البيانات الضخمة يف البنوك التجارية عىل نطاق واسع؟

2- كيف ساعدت البنية األساسية لـ MarkLogic يف تسهيل االستفادة من البيانات الضخمة؟

3- ما هي التحديات، والحل املقرتح، والنتائج التي تم التوصل إليها؟

investment bank achieves single 5 Top .)2012( .Sources: MarkLogic

derivativestrading--5-source of truth. marklogic.com/resources/top

.)2016 bank-achieves-single-source-of-truth )accessed July

أسئلة للمراجعة عىل القسم 3-7:

1- ما هي تحليالت البيانات الضخمة؟  وكيف تختلف عن التحليالت املنتظمة؟

2- ما هي عوامل النجاح ذات األولوية لتحليالت البيانات الضخمة؟

3- ما هي التحديات الكبرية التي ينبغي مراعاتها عند اعتامد تنفيذ تحليالت البيانات الضخمة؟

4- ما هي مشاكل العمل الشائعة التي تم عالجها بواسطة تحليالت البيانات الضخمة؟

٧-4 تقنيات البيانات الضخمة:

هناك عــدد من التقنيات ملعالجة البيانات الضخمة، غري أن معظمها لها بعض الخصائص املشــرتكة 
)Kelly, 2012(.  وهذا يعني أنهم يســتفيدون من األجهزة الســلعية لتمكني أساليب التدريج والتعامل 
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املتوازي؛ واســتخدام قدرات مســتودعات البيانات غري االرتباطية ملعالجة البيانات غري املهيكلة وشــبه 

املهيكلة؛ وتطبيق تقنية متقدمة للتحليالت والتصوير البرصي للبيانات الضخمة من أجل نقل األفكار إىل 

املستخدمني النهائيني.  وتتمثل تقنيات البيانات الضخمة الثالثة البارزة يف MapReduce، وHadoop، و

NoSQL، والتي يُعتقد أنها عىل األغلب سوف تحول تحليالت األعامل وأسواق إدارة البيانات.

:MapReduce

يُعد MapReduce أســلوبًا مفضاًل عن طريق جوجل، والذي يقوم بتوزيع معالجة ملفات البيانات 
الضخمة متعددة الهيكلة عرب مجموعة كبرية من اآلالت.  ويتم تحقيق األداء العايل عن طريق تقســيم 
املعالجة إىل وحدات صغرية من العمل التي ميكن تشغيلها بالتوازي عرب املئات، بل قد تكون عرب اآلالف، 

:MapReduce من الُعقد يف مجموعة اآلالت تلك.  وفيام ييل اقتباس الوثيقة املهمة املتعلقة بـ

إن MapReduce هــو منوذج برمجة وتنفيذ مرتابــط ملعالجة وتوليد مجموعات 
البيانات الضخمة.  حيث تتم موازنة الربامج املكتوبة عىل هذا النمط الوظيفي تلقائيًّا 
وتنفيذها عىل مجموعة كبرية من آالت املادة.  الجدير بالذكر أن استخدام مثل هذه 
األنظمة املتوازية واملوزعة يســمح للمربمجني الذين ليس لديهم أي خربة باالستفادة 

.)Dean & Ghemawat, 2004(    .بسهولة من موارد نظام التوزيع الكبري

وتتمثل النقطة األساســية التي ينبغي مالحظتها من هــذا االقتباس يف أن MapReduce يُعد 
منوذج برمجة، وليس لغة برمجة، وهذا يعني أنه مصمم ليتم استخدامه من ِقبل املربمجني، وليس 
مســتخدمي األعامل.  ولوصف كيفية عمل MapReduce بأســهل طريقة، سنقوم برضب مثال.  

انظر عداد املربعات امللونة ColoredSquare يف الشكل )6-7(.

Mapreduce شكل ٧-6:  تصوير بياين لعملية
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الحــظ يف هذا الشــكل أن املدخــالت إىل عملية MapReduce هي عبــارة عن مجموعة من 

املربعــات امللونة.  والهدف هو حســاب عــدد مربعات كل لون.  ويف هذا املثــال يكون املُربمج 

مســؤواًل عن ترميز الخريطة والتقليص من الربامج؛ وما يتبقى من املعالجة يتم التعامل معها من 

  .MapReduce خالل نظام الربمجيات الذي ينفذ منوذج برمجة

حيــث يقوم نظــام MapReduce أواًل بقراءة ملف املدخالت وتقســيمه إىل عدة أجزاء.  ويف هذا 
املثال، هناك نوعان من التقســيامت، بينام عىل أرض الواقع، عادًة ما يكون عدد التقســيامت أعىل من 
ذلــك بكثري،  ومــن ثَم تتم معالجة هذه التقســيامت عن طريق برامج map املتعــددة والتي تعمل 
بالتــوازي عىل ُعقد املجموعــة.  ويف هذه الحالة يكون دور كل برنامج هو تجميع وتقســيم البيانات 
حســب اللــون، ثم يقوم نظام MapReduce بأخذ مخرجات كل برنامــج ودمج )خلط / فصل( نتائج 
املدخالت إىل برنامج التقليص، والذي يقوم بحساب مجموع عدد املربعات لكل لون.  ويف هذا املثال، 
يتم اســتخدام نســخة واحدة فقط من برنامج التقليص، غري أنه من الناحية العملية قد يكون هناك 
املزيد من الُنسخ.  وميكن للمربمجني توفري برنامج الخلط / الفصل الخاص بهم، من أجل تحسني األداء 
كام ميكنهم أيًضا نرش أداة الدمج التي تجمع بني ملفات مخرجات الخريطة املحلية؛ وذلك لتقليل عدد 
ملفات املخرجات التي يجب الوصول إليها عن بُعد عرب املجموعة عن طريق خطوة الخلط / الفصل.

لماذا يُسَتخَدم MapReduce؟

يقوم MapReduce مبساعدة املنظامت يف معالجة وتحليل كميات كبرية من البيانات متعددة 
املراحل.  وتنطوي أمثلة التطبيق عىل الفهرســة والبحث، والتحليــالت البيانية، وتحليالت النص، 
وتعلم اآللة، وتحويل البيانات وهكذا.  وغالبًا ما تكون هذه األنواع من التطبيقات صعبة التنفيذ 

باستخدام SQL القياسية املستخدمة بواسطة DBMSs العالئقية.  

إن طبيعة MapReduce اإلجرائية تجعله ســهل الفهم بواســطة املربمجني ذوي املهارة.  كام 
أنــه أيًضا له ميزة أخرى وهي أن املطورين ليســوا ُملزَِمني باالهتامم بتنفيذ الحوســبة املتوازية، 

حيث يتعامل النظام مع هذا األمر بشفافية.  وعىل الرغم من أن MapReduce تم تصميمه من 
MapReduce أجل املربمجني، إال أن غري املربمجني ميكنهم أيًضا اســتغالل قيمة كل من تطبيقات

ومكتبات الوظائف.  وتتوفر مكتبات MapReduce سواء املدفوعة أو املجانية والتي توفر نطاقًا 
واســًعا من القدرات التحليلية.  فعىل سبيل املثال، نجد أن مكتبة Apache Mahout هي مكتبة 

تعلم آيل مجانية لـ ”خوارزميات التجميع والتصنيف والرتشــيح التعاوين املستند إىل الدفعة“ التي 
.MapReduce يتم تنفيذها باستخدام



الفصل السابع

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري6٣2

:Hadoop

يعتــرب Hadoop إطــار عمل مجاين ملعالجــة، وتخزين، وتحليل كميات ضخمــة من البيانات 

 ،Yahoo عىل Doug Cutting يف البداية من ِقبل Hadoop املتفرقة وغري املهيكلة.  وقد تم إنشاء
وقد تم اســتخالص فكرة تقنية Hadoop مــن MapReduce، والذي هو عبارة عن دالة محددة 
بواسطة املستخدم ومطورة بواسطة جوجل يف بدايات األلفية الثانية من أجل فهرسة الويب.  وقد 
تم تصميمه للتعامل مع البيتابايتس واإلكســابايتس الخاصة بالبيانات التي تم توزيعها عرب عقد 
متعددة يف نفس الوقت.  وتعمل مجموعات Hadoop عىل أجهزة مواد غري ُمكلَِفة بحيث ميكن 
توسيع نطاق املرشعات دون اللجوء للبنك.  وقد أصبح Hadoop اآلن مرشوًعا لتأسيس برمجيات 
أباتــيش Apache So�ware Foundation، حيث يعمل املئات من املســاهمني باســتمرار عىل 
تحســني التقنية األساسية.  وتتمثل الفكرة األساسية يف:  قيام Hadoop بتجزئة البيانات الضخمة 
إىل أجــزاء متعددة بحيث ميكن معالجــة كل جزء وتحليله يف نفس الوقت، بداًل من كرثة التخبط 

يف مجموعة ضخمة من البيانات باستخدام جهاز واحد.

كيف يعمل Hadoop؟

يقــوم العميل بالوصول إىل البيانات غري املهيكلة وشــبه املهيكلة مــن املصادر مبا يف ذلك ملفات 
السجل، وإشعارات وسائل التواصل االجتامعي، ومخازن البيانات الداخلية، ثم يقوم بتقطيع البيانات 
إىل «أجــزاء»، وهذه األجزاء يتــم تنزيلها بعد ذلك يف نظام ملفات يتألــف من ُعقد متعددة تعمل 
عىل أجهزة مادية.  وأما مخزن امللفات االفرتايض يف Hadoop فهو نظام ملفات Hadoop املَُقســمة 
Hadoop Distributed File System أو HDFS.  ومــن الجديــر بالذكــر أن أنظمة امللفات مثل 
نظــام HDFS هي أنظمة بارعة يف تخزين كميات ضخمة من البيانات غري املهيكلة وشــبه املهيكلة 
نظــرًا ألنهــا ال تتطلب تنظيم البيانات يف الصفوف واألعمدة العالئقية.  حيث يتم نســخ كل «جزء» 
عدة مرات ثم يتم تنزيله يف نظام امللفات بحيث إذا سقطت ُعقدة، يكون هناك ُعقدة أخرى لديها 

نسخة من البيانات املوجودة عىل الُعقدة التي سقطت.  وتعمل ُعقدة االسم كمِسهل، فهي ترجع إىل 
معلومات العميل مثل الُعقد املتاحة، حيث تتواجد بيانات معينة يف املجموعة، والُعقد التي سقطت.

  .MapReduce ومبجرد تنزيل البيانات يف املجموعة، فإنها تكون جاهزة للتحليل من خالل إطار عمل
 - Java وعادًة ما تكون عبارة عن اســتعالم مكتوب بلغة - “Map” ويقــوم العميل باختيار وظيفــة
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إىل إحــدى ُعقــد املجموعة واملعروفة عىل أنها متعقب الوظائف، حيث يشــري متعقب الوظائف إىل 

ُعقدة االســم لتحديد البيانات التي يحتاج إليها للوصول إىل إكامل هذه الوظيفة واملكان املوجود يف 

املجموعة التي توجد فيها البيانات.  وعند تحديد ذلك يقوم ُمتََعقب الوظائف بإرســال االستعالم إىل 

الُعقــد ذات الصلة.  وبداًل من إعادة إدخال جميــع البيانات إىل موقع مركزي من أجل املعالجة، فإن 

  .Hadoop املعالجة تحدث يف كل ُعقدة يف وقت واحد أو بشكل متواٍز.  وهذه سمة أساسية خاصة بـ

وعندمــا تنتهــي كل عقدة من معالجة مهمتهــا، فإنها تقوم بتخزين النتائــج.  ويقوم العميل 
بوظيفة ”التقليص“ من خالل متعقب الوظائف حيث يتم تجميع نتائج مرحلة الخريطة املُخزنة 
داخليًّا عىل الُعقد الفردية لتحديد «اإلجابة» عىل االستعالم األصيل، وعندئٍذ يتم تنزيلها عىل ُعقدة 
أخــرى يف املجموعة.  وبوصول العميل إىل هذه النتائــج، والتي ميكن تنزيلها بعد ذلك يف واحدة 

من العديد من البيئات التحليلية من أجل تحليلها.  تكون وظيفة MapReduce قد اكتملت.

ومبجــرد أن تكتمل مرحلة MapReduce، فإن البيانات املعالجــة تصبح جاهزة إلجراء املزيد 
من التحليالت بواســطة علامء البيانات وغريهم مــن أصحاب املهارات املتقدمة لتحليل البيانات.  
حيث يســتطيع علامء البيانات التحكم فيها وتحليلها مســتخدمني أي عدد من األدوات ألي عدد 
من املرات، مبا يف ذلك البحث عن األفكار واألمناط الخفية، أو اســتخدامها كأساس لبناء تطبيقات 
Hadoop تحليليــة تواجه املســتخدم.  كام ميكن أيًضــا تصميم البيانات ونقلها مــن مجموعات
إىل قواعد البيانات العالئقية، ومســتودعات البيانات، وأنظمة تقنية املعلومات التقليدية األخرى 

إلجراء مزيد من التحليل و / أو لدعم معالجة املعامالت.  

مكونات Hadoop الفنية:

تتكون ”حزمة“ Hadoop من عدد من املكونات، والتي تشمل:

- نظــام ملفات Hadoop املقســمة )HDFS(:  وهي طبقة التخزيــن االفرتاضية يف أي مجموعة 

  .Hadoop محددة من مجموعات

- ُعقدة االسم:  وهي العقدة يف مجموعة Hadoop التي توفر معلومات العميل فيام يتعلق مبكان 
مستودعات البيانات الخاصة باملجموعة وما يتعلق بحالة ما إذا فشلت إحدى العقد.

- الُعقدة الثانوية: وهي نســخة احتياطية من اسم الُعقدة، ففيها يتم إجراء نَْسخ متامثل بشكل 
دوري ومستودعات البيانات من عقدة األسامء يف حالة فشلها.

- ُمتعقب الوظائف:  وهو عبارة عن الُعقدة يف مجموعة Hadoop والتي تقوم بافتتاح وتنســيق 

وظائف MapReduce أو مبعالجة البيانات.  
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- الُعقد التابعة:  وهي العمق الخاص بأي مجموعة Hadoop، وتقوم الُعقد التابعة مبستودعات 

البيانات واتخاذ التوجيه ملعالجتها من متعقب الوظائف.

وباإلضافــة إىل هــذه املكونات، فإن النظــام البيئي Hadoop يتكون من عــدد من املكونات 

الفرعية التكميلية.  فهناك مخازن البيانات NoSQL مثل Cassandra وHBase والتي تُســتخدم 

أيًضــا لتخزين نتائج وظائــف MapReduce يف Hadoop.  وإىل جانب لغة Java فإن هناك لغة 
Pig، وهــي لغة متاحــة مجانًا ومصممة خصيًصا مــن أجل Hadoop، وتُســتخدم لكتابة بعض 
وظائــف MapReduce والوظائــف األخرى لـــ Hadoop.  كام أن هنــاك Hive وهو عبارة عن 
مســتودع بيانات مجاين يســمح بالنمذجة التحليلية داخل Hadoop وقــد تم تطويره يف األصل 

بواسطة Facebook.  وفيام ييل مكونات Hadoop الفرعية األكرث شيوًعا.

HIVE  :Hive هــو عبارة عن إطار عمل ملســتودعات البيانــات القائم عىل Hadoop وقد تم 
تطويره من ِقبل Facebook، وهو يسمح للمستخدمني بكتابة االستعالمات بلغة مثل SQL وتسمى 
HiveQL، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إىل MapReduce، مام يســمح ملربمجي SQL الذين ليس 
لديهم خربة بـ MapReduce باســتخدام املســتودع وجعله أسهل لدمجه مع ذكاء األعامل وأدوات 

التمثيل املريئ مثل:  Microstrategy، وTableau، و Revolutions Analytics، وغري ذلك.

PIG:  وهــي عبارة عن لغة اســتعالم قامئة عىل Hadoop تم تطويرها بواســطة Yahoo وهي 
.)SQL سهلة التعلم نسبيًا كام أنها بارعة يف امتدادات البيانات الطويلة جًدا والعميقة للغاية )حدود

HBASE:  إن HBASE هــي قاعــدة بيانــات غــري عالئقيــة تتيح عمليات بحــث رسيع يف 
برنامج Hadoop يف وقت قليل، كام أنها تضيف إمكانيات املعامالت إىل Hadoop، مام يســمح 
للمســتخدمني بإجــراء التحديثات، وعمليــات الحذف واإلضافــة.  ويســتخدم كل من eBay و

Facebook قاعدة بيانات HBASE بكرثة.

FLUME:  وهــو إطار عمل لتغذيــة Hadoop بالبيانات.  حيث يتم ملء كل مكان يف البنية 

األساسية لتقنية املعلومات تقنية املعلومات بالعمالء - داخل خوادم الويب، وخوادم التطبيقات، 
.Hadoop وأجهزة الجوال - عىل سبيل املثال:  لجمع البيانات ودمجها يف

OOZIE:  وهو نظام معالجة ســري العمل الذي يســمح للمســتخدمني بتحديد سلســلة من 

الوظائــف املكتوبــة بلغات متعددة مثــل MapReduce، وPig، وHiveومن ثــم ربطها ببعضها 

البعض بذكاء.  حيث يتيح Oozie للمســتخدمني تحديد أشــياء، مثل:  أنه ال يتم طلب اســتعالم 
خاص إال بعد انتهاء الوظائف السابقة املحددة التي يعتمد عليها من أجل البيانات.
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Apache وهــي مجموعة مــن األدوات التي تعتمد عىل الويــب لنرش مجموعات  :AMBARI

Hadoop، وإدارتهــا، ومراقبتهــا.  ويقــوم بقيــادة تطويرهــا مهندســون مــن رشكــة هورتنــورك 

)Hortonworks(، والتي تشتمل عىل Ambari يف منصة بيانات هورتنورك الخاصة بها.

AVRO:  وهو نظام تسلســل البيانات الذي يســمح برتميز مخطط ملفات Hadoop،  وهو 

بارع يف تحليل البيانات والقيام بإزالة استدعاءات اإلجراءات.

MAHOUT:  وهي مكتبة للتنقيب يف البيانات، وهي تستخدم أكرث خوارزميات جمع البيانات انتشاًرا 
.MapReduce للقيام بالتجميع، واختبار االنحدار، والنمذجة اإلحصائية، وتنفيذ كل ذلك باستخدام منوذج

SQOOP:  وهــو أداة اتصــال لنقل البيانات من مخازن بيانــات غري Hadoop - مثل قواعد 
البيانات العالئقية ومستودعات البيانات - إىل Hadoop، وهو يسمح للمستخدمني بتحديد موقع 
الهدف داخل Hadoop فضاًل عن إرشاد Sqoop لنقل البيانات من Oracle، أو ترياداتا، أو غريها 

من قواعد البيانات العالئقية إىل الهدف.  

HCATALOG:  وهــي عبــارة عن إدارة مركزيــة للبيانات الوصفية metadata ومشــاركة 
الخدمــات لـــ Apache Hadoop، وهي تســمح برؤية موحدة لجميع البيانــات يف مجموعات 
Hadoop كــام تتيح أدوات متنوعة تتضمن كاًل من Pig وHive، ملعالجة أي عنارص بيانات دون 

الحاجة إىل معرفة مادية مبكان مستودعات البيانات يف املجموعات.

Hadoop:  اإليجابيات والسلبيات:

تتمثل امليزة األساســية لـ Hadoop يف أنه يســمح للمشــاريع مبعالجة وتحليل كميات كبرية 
مــن البيانات غري املهيكلة وشــبه املهيكلة، والتي يتعذر الوصول إليهــا حتى اآلن، بطريقة فعالة 
مــن حيث التكلفــة والوقت.  ونظرًا ألن مجموعــات Hadoop ميكنها الوصــول إىل البيتابايتس 
وحتى اإلكسابايتس من البيانات، فإن املشاريع مل تعد بحاجة إىل االعتامد عىل مجموعات عينات 
البيانــات ولكن ميكنها معالجة وتحليل كل البيانــات ذات الصلة.  وميكن لعلامء البيانات تطبيق 
تدخل الحلقات التكرارية، حيث إن تنقيح واختبار االســتعالمات باستمرار يؤدي إىل الكشف عن 
أفكار مل تكن معروفة مســبًقا.  أيًضا من مميزات Hadoop أن البدء يف اســتخدامه ال يحتاج إىل 

تكلفة عالية، باإلضافة إىل أن املطورين ميكنهم تنزيل تقسيامت Apache Hadoop مجانًا والبدء 

بتجريب Hadoop يف أقل من يوم واحد.

أما الســلبيات الخاصة بـ Hadoop ومكوناته املتعــددة فهي تتمثل يف أنه مل يصل إىل مرحلة 
النضــج كــام أنه الزال يف تطور حتى اآلن.  وكام هو الحال مع أي تقنية ناشــئة وغري ناضجة، فإن 
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تنفيــذ وإدارة مجموعات Hadoop باإلضافة إىل إجراء تحليالت متقدمة عىل كميات ضخمة من 

البيانــات غري املهيكلة يتطلــب خربًة ومهارًة وتدريبًا عاليًا.  ولســوء الحظ، فإنه يف الوقت الحايل 

Hadoop وعلامء البيانات، مام يجعل الحفاظ عىل مجموعات Hadoop هنــاك ندرة يف مطوري

Hadoop املعقدة واالستفادة منها أمرًا ليس عمليًّا.  وباإلضافة إىل ذلك، فإنه مع تحسني مكونات

العديــدة يف املجتمع، وتكوين املكونات الجديدة، فإن هنــاك خطورة من التفرع، وذلك كام هو 
الوضــع مع أي تقنيــة / منهج مجاين غري ناضج.  ويف النهاية، فــإن Hadoop هو عبارة عن إطار 

موجه بالدفعات، مبعنى أنه ال يدعم معالجة وتحليل البيانات بشكل فوري.

Apache واملفاجأة الســارة أن بعض أملع العقول يف مجال تقنية املعلومات يساهمون يف مرشوع
Hadoop، وفضاًل عن ذلك فإن هناك جياًل جديًدا من مطوري Hadoop ومن علامء البيانات ممن هم 
يف مقتبل العمر.  ونتيجة لذلك؛ تتقدم التقنية برسعة لتصبح أكرث قوة وأسهل يف التنفيذ واإلدارة.  وأما 
النظــام البيئي للموردين، فإنه يتمثــل يف عمل كل من Hadoop-focused والرشكات حديثة الظهور 
 ،)IBM( والــرشكات الرائــدة يف تقنية املعلومات مثــل أي يب إم Hortonworksو Cloudera مثــل
ومايكروســوفت )�Microso(، وترياداتــا )Teradata(، وأوراكل )Oracle( لتقديم كل من توزيعات 
Hadoop الجاهزة للرشكات، واألدوات، والخدمات التجارية وذلك لجعل نرش التقنيات وإدارتها واقًعا 
عمليًّا للمؤسسة التقليدية.  وتعمل الرشكات الناشئة األخرى والتي هي يف مقدمة التقنية، عىل تحسني 
  .Hadoop القادر عىل تقديم أفــكار قريبة فوريًّا مع )SQL ليس فقط( NoSQL مخــزون البيانــات

.Hadoop وتقدم رؤية فنية )7-2( بعض الحقائق لتوضيح بعض املفاهيم الخاطئة حول

رؤية فنية ٧-2

توضيح بعض الحقائق الغامضة الخاصة بهادوب

عــىل الرغــم من وجود هادوب والتقنيــات املرتبطة به منذ أكرث من 5 ســنوات، الزال معظم الناس 

  .Hiveو MapReduce  :يؤمنــون ببعض املفاهيم الخاطئة حــول هادوب والتقنيات املرتبطة به مثــل

وســوف تقدم القامئة التالية والتي تتكون من 10 حقائق توضيًحا ملاهية هادوب وما يقوم به بالنســبة 

إىل ذكاء األعامل، وكذلك حاالت األعامل والتقنية التي بإمكانها االستفادة من ذكاء األعامل ومستودعات 

.)Russom, 2013( البيانات والتحليالت القامئة عىل هادوب

الحقيقــة # 1:  يتألــف هادوب من برامج متعددة.  دامئًــا ما نتحدث عن هادوب كام لو أنه برنامج 

واحد مرتابط، يف حني أنه يف الواقع عبارة عن عائلة من املنتجات والتقنيات املجانية والتي ترشف عليها 

مؤسســة برنامج ASF( Apache(.  وتتوفر بعض منتجات هادوب أيًضــا من خالل توزيعات املوردين؛ 

وسيتم تقديم املزيد عن ذلك الحًقا.  
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 ،MapReduceو ،HDFS يف ذكاء األعامل حسب األولوية(، كاًل من( Apache Hadoop وتشمل مكتبة

وHive، وHbase، وPig، وZookeeper، باإلضافة إىل Flume، وSqoop، وOozie، وHue، وما إىل ذلك.  

 )Hiveو Hbase عند دمجهم مع( MapReduce و HDFS والتــي ميكنك دمجها بطرق متنوعة، غري أن

قد يشكالن حزمة تقنية مفيدة لكل التطبيقات يف ذكاء األعامل، ومستودعات البيانات، والتحليالت.

الحقيقــة # 2:  يتوفــر هــادوب مجانًا ومفتوح املصدر لكنــه متاح أيًضا من ِقبــل املوردين، حيث 

إن مكتبــة برامــج Apache Hadoop املجانيــة تكون متاحة من ASF عىل apache. org.  وبالنســبة 

للمستخدمني الذين يرغبون يف الحصول عىل حزمة أكرث جاهزية للمؤسسة، فإن عدًدا قلياًل من املوردين 

اآلن يقدمون تقسيامت هادوب التي تتضمن أدواٍت إدارية إضافية ودعاًم فنيًّا.

الحقيقة # ٣:  يعد هادوب نظاًما بيئيًّا، وليس منتًجا مســتقاًل؛ إذ يشــتمل نظام هادوب البيئي عىل 

قامئة متزايدة من برامج املوردين التي تتكامل مع أو تنرش تقنيات هادوب، ولن تحتاج ألكرث من دقيقة 

واحدة عىل محرك بحثك املفضل لتكتشف ذلك.

الحقيقــة # 4:  يعترب HDFS نظــام ملفات، وليس نظام إدارة قاعدة بيانات )DBMS(.  ويُعد هادوب 

نظام ملفات مقســمة يف املقام األول، ويفتقر إىل القدرات التي ميكننا ربطها بنظام DBMS، مثل الفهرسة، 

والوصول العشوايئ إىل البيانات، والدعم لـ SQL.  وهذا جيد، نظرًا ألن نظام HDFS يقوم بأشياء ال تستطيع 

قواعد البيانات العالئقية )DBMSs( القيام بها.

الحقيقة # ٥:  يتشابه Hive مع SQL ولكنه ليس هو SQL القيايس.  ويقرص العديد منا نفسه عىل 

SQL وذلــك نظــرًا ملعرفتنا الجيدة به باإلضافة إىل أن أدواتنا تتطلب ذلك.  وبالنســبة ملن يعرفون لغة 

SQL فإنهــم يســتطيعون تعلم الرمز اليدوي Hive برسعة،  غري أن هذا ال يحل مشــكالت التوافق مع 

.SQL األدوات القامئة عىل

الحقيقة # 6:  هناك ارتباط بني هادوب وMapReduce غري أن هذا االرتباط ال يقتيض أن يحتاج كل 

منهــام لآلخر.  وقد قام املطورون عىل جوجــل بتطوير MapReduce قبل وجود HDFS، وهناك بعض 

أشكال MapReduce التي تعمل مع مجموعة متنوعة من تقنيات التخزين، مبا يف ذلك HDFS، وأنظمة 

.DBMSs امللفات األخرى، وبعض

MapReduce التحكم يف التحليالت، وليس التحليالت يف حد ذاتها؛ حيث إن MapReduce الحقيقة # ٧:  يوفر

هو محرك تنفيذ أغراض عامة والذي يتعامل مع تعقيدات االتصال بالشــبكة، والربمجة املتوازية، واحتامل الخطأ 

ألي نوع من التطبيقات التي ميكنك من خاللها تقديم رمز، وليس مجرد تحليالت.

الحقيقــة # ٨:  يــدور هادوب حول تنوع البيانات، وليس فقط حول حجــم البيانات.  فمن الناحية 

النظرية، ميكن لنظام HDFS إدارة التخزين والوصول إىل أي نوع من البيانات طاملا ميكنك وضع البيانات 
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يف ملف ونســخ هذا امللف إىل HDFS.  ونظرًا ألن هذا األمر يبدو بســيطًا للغاية، كام أنه صحيح بصفة 

.Apache HDFS عامة، فهذا هو ما يجذب العديد من املستخدمني لـ

الحقيقة # ٩:  يعمل هادوب كمكمل ملستودعات البيانات؛ ونادًرا ما يكون بدياًل عنه.  فقد صممت 

معظم املنظامت مســتودعات البيانات الخــاص بها من أجل البيانات املهيكلــة، والعالئقية، مام يجعل 

من الصعب حرص قيمة ذكاء األعامل من البيانات غري املهيكلة وشــبه املهيكلة.  ويقوم هادوب بتكميل 

مســتودعات البيانات من خالل التعامــل مع أنواع البيانات متعددة الهياكل والتي ال تســتطيع معظم 

مستودعات البيانات )DWs( التعامل معها.

الحقيقة # 10:  يتيح هادوب أنواًعا عديدة من التحليالت، وليس فقط تحليالت الويب.  فعىل الرغم 

من أن هادوب يقع عليه الكثري من الضغوط حول كيفية اســتخدام رشكات اإلنرتنت له من أجل تحليل 

ســجالت الويب وبيانات الويب األخرى، إال أنه توجد حاالت أخرى يُســتخدم فيها.  فعىل ســبيل املثال، 

تأمــل البيانات الضخمة التي تأيت من أجهزة االستشــعار، مثل:  الروبوتات يف التصنيع، أو RFID يف بيع 

التجزئــة، أو مراقبة الشــبكة يف املرافق العامة.  كام ميكن للتطبيقــات التحليلية القدمية التي تحتاج إىل 

عينات كبرية من البيانات - مثل تجزئة قاعدة العمالء، والكشف عن الغش، وتحليل املخاطر - أن تستفيد 

مــن البيانات الضخمة اإلضافية التي يديرها هادوب.  وباملثــل، فإنه ميكن لبيانات هادوب اإلضافية أن 

توسع نطاق املشاهدات 360 درجة من أجل إنشاء عرض أكرث اكتاماًل ودقة.

:NoSQL

ظهــر منط جديد من قاعــدة البيانات ذات الصلة يســمى NoSQL )ليس فقــط SQL(، وهو مثل 

هادوب، حيث يعالج كميات ضخمة من البيانات متعددة الهياكل.  ومع ذلك، فإنه يف الوقت الذي يعد 

فيه هادوب بارًعا يف دعم التحليالت التاريخية عىل نطاق واسع، فإن قواعد بيانات NoSQL موجهة يف 

معظمها )عىل الرغم من أن هناك بعض االستثناءات املهمة(، لتقديم بيانات منفصلة مخزنة بني كميات 

ضخمة من البيانات متعددة املراحل للمستخدم النهايئ وجعل تطبيقات البيانات الضخمة آلية.  وتفتقر 

هذه اإلمكانية بشدة إىل تقنية قواعد البيانات العالئقية، وهذا يجعلها ببساطة ال تستطيع الحفاظ عىل 

مستويات أداء التطبيقات املطلوبة يف مقياس البيانات الضخمة.  

HBase ،وهادوب مًعا يف نفس الوقت.  فعىل سبيل املثال NoSQL ويف بعض الحاالت، يعمل كل من

املذكورة آنًفا، هي قاعدة بيانات NoSQL منترشة عىل غرار Google BigTable والتي غالبًا ما يتم نرشها 

عىل رأس HDFS، ونظام امللفات املقســمة Hadoop، من أجل توفري عمليات بحث رسيعة يف هادوب 

ACID اليوم يف أنها تتعامل مع NoSQL يف وقت قليل.  ويتمثل الجانب السلبي ملعظم قواعد بيانات
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)االنســيابية atomicity، واالتســاق consistency، واالنعزال isolation، واملتانة durability( االلتزام 

باألداء وقابلية التوســع.  كام يفتقر الكثري منها إىل وجود أدوات اإلدارة والرصد الناضجة.  ويتم التغلب 

عىل القصور يف هذين الجانبني الســلبيني بواسطة مجموعات NoSQL املجانية ومجموعة من املوردين 

الذيــن يحاولون تســويق قواعد بيانات NoSQL املختلفة.  وتشــتمل قواعد بيانــات NoSQL املتاحة 

حاليًا عــىل HBase، وCassandra، وMongoDB، وAccumulo، باإلضافة إىل Riak، وCouchDB، و

DynamoDB، وغريها.  وتعرض الحالة العملية )7-3( استخدام قواعد بيانات NoSQL يف eBay.  كام 

توضح الحالة العملية )7-4( تطبيًقا للتواصل االجتامعي حيث تم اســتخدام البنية األساســية لـــهادوب 

لتجميع مجموعة من الرســائل عىل تويرت لفهم أي أنواع املســتخدمني الذين يشــاركون يف أي نوع من 

الدعم ملرىض الرعاية الصحية الذين يبحثون عن معلومات حول األمراض العقلية املزمنة.

حالة عملية ٧-٣

eBay حل البيانات الضخمة الخاص بـ

يُعد eBay هو أكرب ســوق عىل اإلنرتنت يف العامل، مام يتيح رشاء وبيع أي يشء عمليًّا.  

وقــد تأســس هذا الســوق يف عام 1995، حيث يربــط eBay بني أفــراد مجتمع متنوع 

eBay وتفاعيل من البائعني واملشــرتين، فضاًل عن الــرشكات الصغرية.  الجدير بالذكر أن

الجامعــي له تأثري مذهل عىل التجارة اإللكرتونية:  فقد بلغت القيمة اإلجاملية للســلع 

eBay نحو 75٫4 مليــار دوالر يف عام 2012.  ويقــدم موقع eBay املباعــة عىل موقــع

خدمات ألكرث من 112 مليون مستخدم نشط كام يقدم أكرث من 400 مليون عنرص للبيع.

التحدي - دعم البيانات عىل نطاق واسع:

تُعــد قــدرة eBay عىل تحويل كميــات ضخمة من البيانات التــي تنتجها إىل أفكار 

مفيدة مُتكِّن عمالءها من اســتخالصها مبارشة من الصفحات املتكررة، هي أحد مفاتيح 

نجاحه االســتثنائية.  والســتيعاب النمو الضخم يف بيانات eBay - فــإن مراكز البيانات 

التابعة له تقوم بأداء املليارات من القراءات والكتابات كل يوم - وبسبب زيادة الطلب 

عىل معالجة البيانات برسعات عالية، فقد احتاج موقع eBay إىل حل ليس له اختناقات 

مثيلة، باإلضافة إىل أنه قابل للتوســع، وقيود املعامــالت املرتبطة بنهج قواعد البيانات 

العالئقية الشائعة.  أيًضا، فقد كانت الرشكة بحاجة إىل إجراء تحليل رسيع عىل تشكيلة 

واسعة من البيانات املهيكلة وغري املهيكلة التي تم التقاطها.  

الحل - البيانات الفورية املتكاملة والتحليالت:

إن متطلبــات البيانات الضخمة جعلت eBay ينتقل إىل تقنيات NoSQL، وتحديًدا 

Apache Cassandra وDataStax Enterprise.  وقد انجذب eBay أيًضا إىل تحليالت 
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Apache Hadoop املدمجة مع DataStax Enterprise، إىل جانب Cassandra التي 

eBay تتميــز بياناتها بالفئة عاليــة الرسعة.  وينطوي الحل عىل بنيــة تدريجية تجعل

قادًرا عىل نرش مجموعات من DataStax Enterprise املتعددة عرب عدة مراكز بيانات 

مختلفة باســتخدام األجهزة السلعية.  والنتيجة النهائية هي أن موقع eBay أصبح اآلن 

قادًرا عىل معالجة كميات هائلة من البيانات بكفاءة عالية من حيث التكلفة، وبرسعات 

عالية جًدا، عند رسعات عالية للغاية، كام أنه أصبح قادًرا عىل تحقيق أكرث مام كان قادًرا 

عىل تحقيقه مع نظام امللكية األعىل تكلفة والذي كان يســتخدمه.  ويقوم eBay حاليًا 

بإدارة جزء كبري من احتياجات مركز البيانات - أكرث من 250 تريابايت من املخزون - يف 

  .DataStax Enterpriseو Apache Cassandra مجموعات كل من

DataStax لنرش eBay وتشــمل العنــارص الفنية اإلضافية التي لعبت دوًرا يف قــرار

Enterprise عىل نطاق واســع، كاًل من قابليــة التطوير الخطية للحل، واألمل الكبري يف 

النجاح دون نقطة فشل واحدة، وأداء كتابة متميز.

التعامل مع حاالت االستخدام املتنوعة:

يقــوم eBay باســتخدام DataStax Enterprise للعديــد مــن حاالت االســتخدام 

املختلفــة.  وتوضح األمثلــة التالية بعض الطرق التي تســتطيع الرشكة من خاللها تلبية 

احتياجات بياناتها الضخمة من خالل قدرات معالجة البيانات والتحليالت الرسيعة التي 

يوفرها الحل.  وبطبيعة الحال، فإن eBay تجرب كميات ضخمة من ســري الكتابة، والتي 

يتوىل تنفيذها تطبيق Cassandra عند معالجــة DataStax Enterprise بطريقة أكرث 

كفــاءة من أي حــل يقدمــه RDBMS أو NoSQL.  وتشــاهد eBay حاليًا أكرث من 6

مليارات مــن الكتابات يوميًا عرب مجموعات Cassandra املتعددة وأكرث من 5 مليارات 

من القراءات )معظمها غري متصل( يوميًا.

وتنطوي حالة االســتخدام الواحدة التي يدعمها DataStax Enterprise عىل قياس 

بيانات eBay االجتامعية التي يعرضها عىل صفحات املنتج الخاصة به.  ويقوم تقســيم 

Cassandra يف DataStax Enterprise بتخزيــن جميــع املعلومــات الالزمة لتقديم 

بيانــات لـ ”يحب“، و“يفضــل“، و“يريد“ عىل صفحات منتجات eBay.  كام يوفر نفس 

البيانــات الخاصة بصفحــة ”تفضيالتك“ عىل موقــع eBay والتي تحتــوي عىل جميع 

Cassandra العنارص التي يحبها املســتخدم أو ميتلكها أو يرغــب يف رشائها، مع عرض

لصفحــة ”تفضيالتك“ كاملة.  وتوفر eBay هذه البيانــات من خالل خاصية العدادات 

.Cassandra القابلة للتطوير املقدمة من
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وتُعد موازنة األحامل وتوافر التطبيق من الجوانب املهمة لحالة االســتخدام الخاصة 

eBay ملخطط مرشوع DataStax Enterprise التــي نحن بصددها.  وقد أعطت حلول

املرونة التي يحتاج إليها لتصميم نظام مُيَكن أي طلب مستخدم من الوصول إىل أي مركز 

DataStax Enterprise بيانات، مع وجود مركز بيانات يحتوي عىل مجموعة واحدة من

يشــمل هذه املراكز.  وتســاعد هذه الســمة يف التصميم عىل موازنة تحميل املستخدم 

الوارد والقضاء عىل أي تهديد محتمل للتوقف عن العمل.  وتستطيع eBay إجراء تحليل 

عايل الرسعة مع القدرة عىل الحفاظ عىل مركز بيانات منفصل يعمل عىل تشــغيل عقد 

هــادوب من نفس حلقة DataStax Enterprise )انظر الشــكل 7-7( وذلك فضاًل عن 

خط بيانات األعامل التي تعمل عىل تزويد صفحات الويب التي يزورها العمالء.  

Source: Data Stax.

eBay :شكل ٧-٧:  تطوير مركز متعدد البيانات التابع ل

وتشمل حالة االستخدام األخرى رشكة Hunch )وهي رشكة شقيقة لرشكة eBay( ”رسم 

األذواق“ عنارص ومســتخدمي eBay، والذي يقــدم توصيات للعمالء بناًء عىل اهتاممات 

املســتخدمني.  وميثل موقع eBay عىل الويب رســاًم بيانيًّا أساسيًّا بني جميع املستخدمني 

والعنــارص املعروضة للبيع.  حيث يتــم التقاط جميع األحداث )املزايدة، والرشاء، والبيع، 

والرسد( من خالل أنظمة وتخزينها كرســم بياين يف Cassandra.  ويرى التطبيق أكرث من 

200 مليون من الكتابات يوميًّا ويحمل أكرث من 40 مليار قطعة من البيانات.

وتستخدم eBay أيًضا DataStax Enterprise للعديد من حاالت استخدام السالسل 

الزمنية والتي تعترب معالجة كميات ضخمة من البيانات بشكل فوري أمرًا له أولوية قبل 

eBay كل يشء.  وهذا يتضمن تســجيل وتتبع اإلشــعار املتنقل )يف كل مرة يرســل فيها
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إشــعاًرا إىل جوال أو أي جهاز فإنه يتم تســجيله يف Cassandra(، باإلضافة إىل الكشف 

عن حاالت الغش، وتســجيل طلب / استجابة SOA للتنزيل، وتحليالت وسجالت خادم 

  .)eBay وهي رشكة أخرى شقيقة لرشكة( RedLaser

ومن خالل االطالع عىل جميع حاالت االســتخدام التي ذُكرت، يكون االشــرتاط الشائع هو 

مدة التشغيل.  وتدرك eBay متاًما حاجتها إىل الحفاظ عىل أعاملها يف مكانة متقدمة باإلضافة 

إىل االنفتاح من أجل أعاملها، وتلعب DataStax Enterprise دوًرا أساســيًّا يف ذلك من خالل 

دعمها ملجموعات عالية التوافر.  يقول Jay Patel املهندس املخطط ملرشوع eBay:  «علينا أن 

Cassandra نكون عىل استعداد لتخطي الكوارث طوال الوقت.  إنه ليشء رائع حًقا أن يسمح

مبراكز بيانات متعددة نشطة حيث ميكننا قراءة وكتابة بيانات يف أي مكان ويف أي وقت».

أسئلة للمناقشة:

1- ملاذا يحتاج eBay إىل حل البيانات الضخمة؟

2- ما هي التحديات، وما هو الحل املقرتح، وما هي النتائج التي تم التوصل إليها؟

Source: DataStax. Customer case studies. datastax.com/resources/casestudies/eBay 

)accessed July 2016(.

حالة عملية ٧-4

فهم جودة ودقة معلومات دعم الرعاية الصحية عىل تويرت

يســتطيع جميع مســتخدمي شــبكة اإلنرتنت اليوم املســاهمة باملعلومات فضاًل عن 

االســتفادة مــن املعلومــات أيًضا.  وتُســتخدم هذه القــوة بطرق مختلفة.  ويســتطيع 

املستخدمون عىل منصات الشبكات االجتامعية مثل Twitter، نرش معلومات عن أوضاعهم 

الصحية باإلضافة إىل تلقي املســاعدة ألفضل طريقة لعــالج هذه الحاالت الصحية.  وقد 

اســتفرس العديد من املســتخدمني عن جودة املعلومات املنشورة عىل منصات الشبكات 

االجتامعيــة.  وعــىل الرغم من أن القــدرة عىل نرش املعلومات الصحيــة عىل تويرت تبدو 

مفيدة للكثري من املستخدمني الذين يستخدمونها بقصد الحصول عىل الدعم ملرضهم، إال 

أنه دامئًا ما يكون هناك شك حول صحة هذه املعلومات، خاصًة عندما يقوم بنرشها أفراد 

عاديون.  وقد سأل العديد من املستخدمني:  «كيف أتأكد وأثق يف املعلومات التي يقدمها 

غري الخرباء حول كيفية الترصف يف مسألة حيوية مثل حالتي الصحية؟» 

ما هي أنواع املســتخدمني الذين يشــاركون ويناقشــون أي نــوع معلومات؟  وهل 

يقوم املســتخدمون الذين لديهم عدد كبري من املتابعني مبناقشــة ومشاركة نفس نوع 
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املعلومات التي يناقشــها ويشاركها املســتخدمون الذين لديهم عدد أقل من املتابعني؟  

يرجع عدد متابعي املستخدم إىل مدى تأثري املستخدم؛ إذ يتم قياس خصائص املعلومات 

مــن حيث الجــودة واملوضوعية من التغريدة املنشــورة.  وقد انــربى فريق من علامء 

البيانات الستكشــاف العالقة بني عدد متابعي املستخدم وخصائص املعلومات التي قام 

.)Asamoah & Sharda, 2015( املستخدم بنرشها

الحل:

تم التنقيب يف البيانات من منصة تويرت باستخدام API التابع لـ Twitter.  وقد قام 

علامء البيانات بتكييف منوذج اكتشــاف املعرفة وإدارة البيانات من أجل إدارة وتحليل 

هذه املجموعة الضخمة من البيانات.  وقد تم تحسني النموذج إلدارة وتحليل البيانات 

الضخمة املستمدة من منصة الشبكة االجتامعية وتضمن مراحل اكتساب معرفة املجال، 

وتطوير منصة البيانات الضخمة املالمئة، والحصول عىل البيانات وتخزينها، باإلضافة إىل 

تنظيف البيانات، والتحقق من صحتها، وتحليلها، كام تضمن النتائج والنرش.

التقنية املستخدمة:

تم اســتخراج التغريدات، وإدارتها، وتحليلها باســتخدام توزيع Cloudera الخاص 

بـــ Apache Hadoop.  ويحتوي إطار Apache Hadoop عىل العديد من املشــاريع 

الفرعية التي تدعم أنواًعا مختلفة من أنشطة إدارة البيانات، مثل دعم املرشوع الفرعي 

Apache Hive للقراءة والكتابة، وإدارة بيانات التغريدات الضخمة.  وقد اســتُخدمت 

Rوالذي اســتُخِدم لتحليل الشبكات االجتامعية و Gephi أدوات لتحليل البيانات مثل

للنمذجة التنبؤية.  وقد قاموا بإجراء تحليلني متوازيني؛ تحليل الشبكة االجتامعية لفهم 

الشبكة عىل املنصة واستخراج النص لفهم محتوى التغريدات التي نرشها املستخدمون.

ماذا ُوِجد؟

وكام ذكرنا سابًقا، فقد تم تجميع وتحليل تغريدات من كل املستخدمني املؤثرين وغري 

املؤثرين.  وقد أظهرت النتائج أن جودة وموضوعية املعلومات التي ينرشها املستخدمون 

املؤثرون كانت أعىل من تلك التي ينرشها املستخدمون غري املؤثرين.  كام وجدوا أيًضا أن 

املستخدمني املؤثرين كانوا مسيطرين عىل تدفق املعلومات يف الشبكة وأن املستخدمني 

اآلخريــن كانوا أكرث جذبًا ملتابعة رأيهم حول موضوع ما.  وقد كان هناك اختالف واضح 

بني نوع دعم املعلومات التي يقدمها املســتخدمون املؤثرون مقابل غريهم، حيث ناقش 

املســتخدمون املؤثرون معلومات أكرث موضوعية فيام يتعلق بإدارة املرض كالتشــخيص، 
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واألدوية، والعالجات الرســمية، يف حني قدم املســتخدمون غــري املؤثرين معلومات أكرث 

حول الدعم العاطفي والطرق البديلة للتعامل مع مثل هذه األمراض.  وبالتايل، فقد كان 

هناك اختالف واضح بني املستخدمني املؤثرين وبني غريهم من املستخدمني غري املؤثرين.

يصــور علامء البيانات مــن منظور غري الخرباء، إمكانية زيادة توفــري الرعاية الصحية من 

خالل مساعدة املرىض عىل تحديد واستخدام املوارد القيّمة عىل الويب من أجل إدارة حالتهم 

املرضية.  وساعد هذا العمل أيًضا عىل تحديد كيف ميكن لغري الخرباء اكتشاف موقع معلومات 

الرعاية الصحية التي قد ال تكون بالرضورة مفيدة إلدارة أوضاع املرىض الصحية وترشيحها.

أسئلة للمناقشة:

1- ما هو الشــاغل الرئيس لعلامء البيانات فيام يتعلق باملعلومات الصحية التي يتم 

نرشها عىل Twitter؟

2- كيــف يضمن علامء البيانات أن تكون املعلومــات املقدمة من غري الخرباء والتي 

تنرش عىل وسائل التواصل االجتامعي، تحتوي بالفعل عىل معلومات صحية قيّمة؟

3- هل من املنطقي أن يشــارك املستخدمون املؤثرون معلومات أكرث موضوعية بينام 

يكون تركيز املستخدمني غري املؤثرين عىل املعلومات الشخصية بشكل أكرب؟  وملاذا؟

Sources: Asamoah, D., & Sharda, R. )2015(. Adapting CRISP-DM process for social 

network analytics: Application to healthcare. In AMCIS 2015 Proceedings. aisel.

aisnet.org/amcis 2015/bizAnalytics/GeneralPresentations/33/)accessed July 2016(. 

Sarasohn-Kahn, J. )2008(. �e wisdom of patients: Health care meets online social 

media. Oakland, CA: California HealthCare Foundation.

أسئلة للمراجعة على القسم ٧-4:

1- ما هي الخصائص املشرتكة لتقنيات البيانات الضخمة الناشئة؟

2- ماهو MapReduce؟  وماذا يعمل؟  وكيف يقوم بعمله؟

3- ماهو هادوب؟  وكيف يعمل؟

4- ما هي املكونات الرئيسة لـهادوب؟  وما هي الوظائف التي يؤديها؟

5- ما هو NoSQL؟  وكيف يتناسب مع صورة تحليالت البيانات الضخمة؟
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٧-٥ البيانات الضخمة ومستودعات البيانات:

ليس هناك شــك يف أن ظهور البيانات الضخمة قد أدى إىل تغيري مستودعات البيانات وسوف 

يســتمر يف تغيريها بشكل كبري.  وقد كانت مستودعات بيانات املؤسسات )الفصلني 2 و3(، حتى 

وقــت قريب، هي محــور جميع تقنيات دعم القرار.  أما اآلن فإن عليهم مشــاركة أضواء الوافد 

الجديــد، والذي يتمثل يف البيانات الضخمة.  والســؤال الذي يطرح نفســه دامئًا هو هل ســيتم 
استبدال مستودعات البيانات وتقنياتها األساسية RDBMS بالبيانات الضخمة وتقنياتها التمكينية 
مثل هادوب.  وهل سنشــهد تحديًا بني مســتودع البيانات والبيانات الضخمة )أو من وجهة نظر 
التقنية، بني هادوب وRDBMS(؟  ويف هذا القســم ســوف نوضح سبب عدم وجود أساس لهذه 

األسئلة، وعىل األقل سوف نربر أن مثل هذا االختيار ليس انعكاًسا للواقع يف هذا الوقت.

وقد شــهد العقد املايض أو نحو ذلك، تقدًما ملحوظًــا يف مجال أنظمة دعم القرار املعتمدة عىل 
الحاســب، والتي قد يُنســب إليها الفضل إىل حد كبري يف مستودعات البيانات والتطورات التقنية يف 
كل مــن الربامج واألجهزة للحصول عىل البيانات وتخزينها وتحليلها.  وكلام زاد حجم البيانات، تزداد 
إمكانيات مســتودعات البيانات.  وقد اشــتمل بعض التقدم الخاص مبســتودعات البيانات عىل كل 
من املعالجة املتوازية عىل نطاق واســع )االنتقال من واحد أو عدد قليل إىل العديد من املعالجات 
املتوازيــة(، وشــبكات منطقة التخزين )حلــول التخزين القابلة للتطوير بســهولة(، وتخزين الحالة 
الصلبة، ومعالجة قاعدة البيانات، واملعالجة يف الذاكرة، والقواعد العمودية )التوجه بالعمود(، وهذا 
كلــه مجرد غيض من فيض.  وقد ســاعدت هذه التطورات يف الحفــاظ عىل الحجم املتزايد للبيانات 
لتظــل تحت الســيطرة، بينام تقوم بخدمــة احتياجات التحليالت الخاصة بصانعــي القرار بفاعلية.  
وما ســاعد عىل تغري املشــهد يف الســنوات األخرية هو تنوع وتعقيد البيانات، مام جعل مستودعات 
البيانــات غري قادرة عىل مســايرة التقدم.  ومن الجدير بالذكــر أن التنوع والرسعة هي التي أجربت 
عامل تقنية املعلومات عىل تطوير منوذج جديد وليس حجم البيانات، حيث يُطلق عىل هذا النموذج 
اآلن «البيانات الضخمة».  واآلن بعد أن أصبح لدينا هذان النموذجان - منوذج مستودعات البيانات 
ومنوذج البيانات الضخمة املتنافســان ظاهريًا عىل نفس الوظيفــة - لتحويل البيانات إىل معلومات 

قابلة للتطبيق - فأي منوذج منهام سوف يفرض نفسه؟  وهل هذا سؤال عادل لطرحه؟  أم أننا نفتقد 
الصورة الكبرية؟  ولذلك فإننا نحاول يف هذا القسم إلقاء بعض الضوء عىل هذا السؤال املثري لالهتامم.

وكام هو الحال بالنســبة للعديد من االبتكارات التقنية الســابقة، فقد أثريت ضجة حول منوذج 
البيانــات الضخمة وتقنياته التمكينية مثل هادوب وMapReduce.  فغري املامرســني كغريهم من 

 ،)2012( Grahamو Awadallah املامرسني قد طغت عليهم اآلراء املتنوعة.  ووفًقا ملا ذكره كل من
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فــإن الزاعمني بأن هــادوب يحل محل قواعد البيانــات العالئقية ويصبح هو مســتودع البيانات 

الجديد ال ميلكون الربهان عىل مزاعمهم.  ومن الســهل معرفــة مصدر هذه االدعاءات ألنه ميكن 

تشــغيل كل من هادوب وأنظمة مســتودع البيانات بالتوازي، كام ميكن توسيع نطاقها إىل أحجام 

هائلة من البيانات، بدون مشاركة أي أسلوب بنايئ.  وأما عىل املستوى املفاهيمي، فقد يعتقد املرء 

أنها قابلة للتبادل، يف حني أنها ليست كذلك، وأن االختالفات بني االثنني تفوق أوجه التشابه.  ولكن 
إذا مل تكن قابلة للتبادل، فكيف نقرر متى نستخدم هادوب ومتى نستخدم مستودع البيانات؟

:Hadoop حاالت استخدام

كام ســبق أن وضحنا يف هــذا الفصل، لقد كان ظهــور هادوب نتيجة للتطــورات الجديدة يف 
تقنيات الحاســب وشــبكة التخزين؛ حيث يوفر هادوب طبقة من الربامج التي متتد عرب الشــبكة 
بأكملها، وتحويلها إىل نظام واحد، وذلك باســتخدام املكونات املادية للحاسب كأساس.  وبناًء عىل 

ذلك، فإن هناك بعض االختالفات الرئيسة التي تظهر بوضوح يف هذا البناء منها:

- يعترب هادوب مستودًعا فضاًل عن أنه يعمل عىل تنقية البيانات األولية.

- يعترب هادوب أرشيًفا قويًّا واقتصاديًّا ونِشطًا.

ومن ثم، فإن هادوب يستحوذ عىل طريف دورة حياة البيانات واسعة النطاق بدايًة عندما تظهر 
البيانات األولية، وأخريًا عندما ترتاجع البيانات، ولكن التزال هناك حاجة إليها يف بعض األحيان.

1- هــادوب كمســتودع ومكان تنقية:  نظرًا ألن أحجام البيانــات الضخمة تصل من مصادر مثل 
أجهزة االستشــعار، واآلالت، ووســائل التواصل االجتامعي وتيارات النقر، فإن الخطوة األوىل 
تتمثل يف التقاط جميع البيانات بطريقة دقيقة وتكلفة عملية.  فعندما تكون أحجام البيانات 
ضخمة، فإن اإلســرتاتيجية التقليدية للخادم املفرد ال تعمل لفرتة طويلة.  ومن ثَم فإن تدفق 
البيانــات يف HDFS مينح مخططي املــرشوع املرونة التي هم يف أمــس الحاجة إليها، حيث 
إنهــم ال ميكنهم فقــط التقاط 100 تريابايــت يف اليوم الواحد، بل ميكنهــم أيًضا ضبط تهيئة 
هادوب لألعىل أو لألسفل ملواجهة تدفق أو انخفاض البيانات مبا يتناسب مع مقدارها، وهذا 

يتحقق بأقل تكلفة ممكنة لكل جيجابايت نظرًا القتصاديات املصادر املفتوحة واالستفادة من 
املكونات املادية للحاســب.  ونظرًا ألن البيانات يتم تخزينها عىل وحدة التخزين املحلية بداًل 
من شــبكات منطقة التخزين، فإن الوصول إىل البيانات يف هادوب يكون أرسع بكثري يف كثري 

من األحيان، كام أنه ال يعيق الشبكة بحركة التريابايتس من البيانات.  ومبجرد التقاط البيانات 

الخام، فإنه يتم استخدام هادوب لتنقيتها؛ حيث ميكن لـهادوب أن يعمل مبثابة محرك موازي 
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«محرك ETL عىل املنشــطات»، من خالل االســتفادة من تقنيات تحويــل البيانات التجارية 

أو املكتوبة بخط اليد؛ إذ تتطلب العديد من هذه العمليات الخاصة بتحويل البيانات األولية، 

تفكيــك البيانات ذات الصيغة الحرة املعقدة وتحويلها إىل تنســيقات منظمة،  وهذا ينطبق 

بشــكل خاص عىل تيارات النقر )أو سجالت الويب( وتنســيقات بيانات االستشعار املعقدة.  

وبنــاًء عــىل ذلك، فإن املربمج يحتاج إىل فصل الصالح عن الطالــح )تنقية البيانات من كل ما 
ليس له أهمية( وتحديد ما هو قَيِّم وسط هذا الصخب.

2- هادوب كأرشــيف نشــط:  يف مقابلة أُجريت عام 2003 مع ACM، ادعى Jim Gray أنه من 
املمكن معالجة األقراص الصلبة كأرشطة.  وعىل الرغم من أن أمر االستغناء عن أرشفة الرشيط 
املغناطيــيس قد يســتغرق عدة ســنوات، إال أنه يتــم إعادة توجيه بعض أجــزاء عبء العمل 
الرشيطية بالفعل إىل مجموعات هادوب.  ويرجع هذا التحول لســببني أساســيني.  أولهام، أنه 
عىل الرغم من أن أمر مســتودعات البيانات عىل الرشيــط قد يبدو غري مكلف، إال أن تكلفته 
الحقيقية تظهر مع صعوبة االسرتجاع.  وال يقترص األمر فقط عىل الساعات - إن مل تكن األيام - 
التي تتطلبها البيانات املخزنة يف وضع عدم االتصال من أجل اسرتجاعها، بل إن لفائف الرشيط 
نفســها عرضة للتدهور مع مرور الوقت، األمر الذي يجعل من عملية فقدان البيانات حقيقة 
واقعة ويجرب الرشكات عىل استيعاب هذه التكاليف.  ومام يزيد األمور سوًءا هو تغري تنسيقات 
األرشطــة كل عامني، مــام يتطلب من املنظامت إما إجراء عمليــات ترحيل هائلة للبيانات إىل 
تنسيق الرشيط األحدث أو املخاطرة بعدم القدرة عىل استعادة البيانات من األرشطة القدمية.

وأمــا األمر الثاين، فقد تبــني أن هناك قيمة لحفظ البيانات التاريخية عىل اإلنرتنت مع إمكانية 
الوصــول إليها بســهولة.  وكام هو الحال يف مثال تيار النقر، فــإن االحتفاظ بالبيانات األولية عىل 
قرص )بكرات( اللف لفرتة أطول يسهل عىل الرشكات إعادة النظر يف البيانات عندما يتغري السياق 
والقيود الجديدة التي تحتاج إىل تطبيقها.  إن عملية البحث عن آالف األقراص باستخدام هادوب 
تكون أرسع وأكرث ســهولة من اللف عرب مئات األرشطة املغناطيسية.  وباإلضافة إىل ما سبق، فإنه 
مع استمرار تضاعف كثافات األقراص كل 18 شهرًا، يصبح من املُجدي اقتصاديًّا بالنسبة للمنظامت 
أن تحتفظ بالبيانات الخام أو املنقحة الخاصة بالعديد من األعوام يف HDFS.  ومن ثَم، فإن شبكة 

تخزين هادوب تكون مفيدة يف كل من املعالجة األولية للبيانات الخام ومستودعات البيانات عىل 

املدى الطويل.  فهو يُعد بحق «أرشــيًفا نِشــطًا» نظرًا ألنه ال يقوم مبستودعات البيانات ويحميها 
فحسب، بل إنه أيًضا مُيَكِّن املستخدمني من استخالص القيمة برسعة وسهولة وبشكل دائم.
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حاالت استخدام مستودعات البيانات:

لقد أصبحت قامئة املميزات املتوفرة يف مســتودع البيانات مذهلة بدرجة كبرية، بعد مرور ما 

يقرب من 30 عاًما من االستثامر، والتنقية، والنمو.  فقد بُنيت عىل تقنية قواعد البيانات العالئقية 

باستخدام املخططات ودمج أدوات ذكاء األعامل، وتتمثل االختالفات الرئيسة يف هذه البنية يف:

- أداء مستودع البيانات.

- دمج البيانات التي توفر قيمة األعامل.

- أدوات ذكاء األعامل التفاعلية للمستخدمني النهائيني.

MySQL 1- أداء مستودع البيانات:  إن الفهرسة األساسية، املوجودة يف قواعد البيانات املجانية، مثل
أو Postgres، لهي ســمة منوذجية تُستخدم بغرض تحسني زمن استجابة االستعالم أو فرض قيود 
عــىل البيانات؛ حيث مُتَكن النامذج األكرث تقدًما مثــل:  طرق العرض الفعلية، وفهارس االنضامم 
اإلجــاميل، والفهارس املكعبة، وفهارس االنضامم املتفرق، من تحقيق مكاســب متعددة لألداء يف 
مســتودعات البيانات.  ومع ذلك، فإن تحسني األداء األكرث أهمية حتى اآلن املَُحسن القائم عىل 
التكلفة؛ حيث يقوم املَُحسن بفحص SQL الواردة ويقوم بدراسة خطط متعددة من أجل تنفيذ 
SQL كل طلب بحث يف أرسع وقت ممكن، حيث يستطيع تحقيق ذلك من خالل مقارنة طلب

لتصميم قاعدة البيانات وإحصائيات بيانات شــاملة والتي تســاعد عىل تحديد أفضل مزيج من 
خطوات التنفيذ.  ويبدو املَُحسن يف جوهره وكأمنا لديه مربمج عبقري يقوم بفحص كل استعالم 
وضبطه من أجل الحصول عىل أفضل أداء.  وبسبب عدم وجود ُمَحسن أو إحصائيات دميوغرافية 
للبيانات، فإن االســتعالم الذي ميكن تشغيله يف دقائق قد يستغرق عدة ساعات، حتى مع وجود 
العديد من الفهارس.  ولهذا السبب، فإن موردي البيانات يقومون باستمرار بإضافة أنواع جديدة 
من الفهارس، والتقسيم، واإلحصائيات، باإلضافة إىل مميزات للُمَحسن.  وعىل مدى الثالثني عاًما 
املاضية، كان كل إصدار للربامج عبارة عن إصدار أداء.  وكام ســنالحظ يف نهاية القســم الخاص 
بـهادوب، أنه )أي هادوب( يتفوق عىل مستودعات البيانات التقليدية يف مجال أداء االستعالم.

2- دمج البيانات التي توفر قيمة األعامل:  وهي االلتزام باإلجابة عىل أسئلة األعامل األساسية يف 

قلب أي مســتودع.  ومتثل البيانات املتكاملة، األســاس الوحيد املطلوب لتحقيق هذا الهدف.  
وأما ســبب وجود مستودعات البيانات فيتمثل يف سحب البيانات من مجاالت تابعة متعددة 

باإلضافة إىل العديد من التطبيقات إىل مســتودع واحد.  ويتعني عىل مصممي مناذج البيانات 
ومهنديس اســتخراج، وتحويــل، وتنزيل )ETL( مــع البيانات الوصفيــة )ميتاداتا(، وأدوات 

تنظيــف البيانات، والعمل الدقيق أن يقوموا برتشــيد تنســيقات البيانــات، وأنظمة املصدر، 
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واملعنى الداليل للبيانات لجعلها مفهومة وموثوقة، وهذا يســاعد عىل إنشاء مفردات مشرتكة 
داخل الرشكة بحيث يتم قياس وفهم املفاهيم األساســية مثل:  «العميل»، و«نهاية الشــهر»، 
و«املرونة الســعرية» بشكل موحد.  الجدير بالذكر أن تجميع البيانات وتنظيفها ودمجها كام 

هي يف مستودع البيانات ال يتم إال يف مركز تقنية املعلومات بأكمله، وليس يف مكان آخر.

 ،Tableauو ،MicroStrategy  :3- أدوات ذكاء األعامل التفاعلية:  تتيح أدوات ذكاء األعامل من مثل
وIBM Cognos، وغريها من األدوات للمستخدمني التجاريني إمكانية الوصول املبارش إىل أفكار 
مستودع البيانات.  فبدايًة، يستطيع مستخدم األعامل إنشاء تقارير باإلضافة إىل إمكانية إنشاء 
تحليالت معقدة برسعة وســهولة باســتخدام هذه األدوات.  ونتيجة لذلــك، فإن هناك اتجاًها 
يف العديد من مواقع مســتودع البيانات نحو الخدمة الذاتية للمســتخدم النهايئ.  كام يستطيع 
مستخدمو األعامل بكل سهولة طلب تقارير أكرث مام توفره تقنية املعلومات.  غري أن األهم من 
الخدمة الذاتية، هو أن يكون املستخدمون عىل دراية تامة بالبيانات؛ إذ ميكنهم تشغيل تقرير، 
واكتشــاف ما فاتهم من مقيــاس أو فرز )الفلرتة(، باإلضافة إىل إجراء تعديل وتشــغيل التقرير 
الخاص بهم مرة أخرى، كل ذلك يف غضون دقائق.  وال شــك أن هذه العملية تؤدي إىل حدوث 
تغيريات كبرية يف فهم املستخدمني لألنشطة التجارية وعملية صنع القرار.  وأول هذه التغيريات، 
هو توقف املســتخدمني عن طرح أسئلة تافهة ويبدأون بطرح أســئلة إسرتاتيجية أكرث تعقيًدا.  
وبشكل عام، فإنه كلام كان التقرير أكرث تعقيًدا وإسرتاتيجية، زادت األرباح واإليرادات ووفورات 
التكاليف التي يجنيها املســتخدم، وهذا من شأنه أن يحول بعض املستخدمني إىل «مستخدمني 
أقوياء» يف الرشكة؛ حيث يصبح هؤالء األفراد عباقرة يف إثارة قيمة األعامل من البيانات باإلضافة 
إىل توفري معلومات إســرتاتيجية قيمــة للموظفني التنفيذيني.  الجدير بالذكر أن كل مســتودع 

بيانات يف أي مكان يحتوي عىل:  من 2 إىل 20 من املستخدمني األقوياء.

المجاالت الرمادية (أي واحد من االثنين سوف يقوم بأداء المهمة):

عىل الرغم من وجود العديد من املجاالت التي متيز واحًدا عن اآلخر، فإن هناك أيًضا مجاالت 
رماديــة ال ميكن فيها متييز مســتودع البيانات عن هادوب بوضوح.  ففــي هذه املجاالت، ميكن 
لألداة إما أن تكون الحل املناسب وإما أن تقوم بأداء مامثل أو وظيفة غري جيدة عىل املهمة التي 
يف متنــاول اليد.  ويعتمد اختيار واحٍد دون اآلخر عىل متطلبات وتفضيالت املنظمة.  ويف العديد 
من الحاالت، يعمل كل من هادوب ومستودع البيانات مًعا يف سلسلة إمداد املعلومات، وكام هو 
Graham( الحال يف كثري من األحيان، تكون إحدى األداتني هي األفضل لتحمل عبء عمل معني

Awadallah, 2012 &( ويوضــح الجدول )7-1( النظام األســايس املفضل )واحد مقابل اآلخر، أو 

احتامل املساواة( يف إطار عدد من املتطلبات املرصودة الشائعة.
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DW مقابل Hadoop جدول ٧-1:  متى يجب استخدام أي منصة

هادوبمستودع البياناتاملتطلبات

.OLAP وقت استجابة منخفض وتقارير تفاعلية باإلضافة إىل☑

.ANSI 2003 SQL االلتزام يكون متطلبًا☑☑

☑معالجة أو استكشاف البيانات الخام غري املهيكلة.

☑املحفوظات عىل شبكة اإلنرتنت بدياًل للرشيط.

☑☑التنظيف عايل الجودة والبيانات املتسقة.

☑☑من 100 إىل 1000 من املستخدمني املتزامنني.

☑اكتشاف عالقات غري معروفة يف البيانات.

☑☑منطق عملية معقدة متوازية.

☑تحليل CPU املكثف.

☑النظام واملستخدمون وحوكمة البيانات.

☑العديد من لغات الربمجة املرِنة التي تعمل بالتوازي.

☑استكشافات sandbox غري املقيدة، وغري الخاضعة للحكم.

☑تحليل البيانات املؤقتة.

☑☑األمان الشامل واالمتثال التنظيمي.

الجمع بين هادوب ومستودع البيانات:
هنــاك العديد من الســيناريوهات املحتملة والتي مبوجبها يكــون الجمع بني كل من هادوب 

وتقنيات مســتودعات البيانات القامئة عىل DBMS العالئقية يف االستخدام، أكرث منطقية.  وفيام 
  :)White, 2012( ييل بعض هذه السيناريوهات

1- اســتخدام هادوب لتخزين وأرشفة البيانات متعددة الهياكل:  وحينئٍذ ميكن استخدام موصل 

لـــ DBMS العالئقية من أجــل التنقيب يف البيانات املطلوبة من هادوب لتحليلها بواســطة 
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DBMS العالئقيــة.  فإذا كانت DBMS العالئقية تدعم وظائــف MapReduce، فإن هذه 

Aster- الوظائف ميكن اســتخدامها للقيام بعملية االستخراج.  وعىل سبيل املثال، فإن محول

Hadoop يَْســتَْخِدم وظائف SQL-MapReduce لتوفري تنزيل رسيع للبيانات ثنائية االتجاه 

بــني كل من HDFS وAster Database.  وعندئٍذ ميكــن تحليل البيانات التي تم تنزيلها يف 

.MapReduce و SQL باستخدام كل من Aster قاعدة بيانات

2- استخدام هادوب لتنقية، وتحويل، و / أو دمج البيانات متعددة الهياكل:  وميكن استخدام موصل مثل 
محول Aster-Hadoop الستخراج النتائج من معالج هادوب لـ DBMS العالئقية من أجل تحليلها.

3- استخدام هادوب لتحليل كميات ضخمة من البيانات متعددة الهياكل ونرش النتائج التحليلية:  
حيث يعمل هادوب يف هذا التطبيق، مبثابة منصة للتحليالت غري أنه ميكن إرجاع النتائج مرة 
أخرى إىل بيئة مســتودعات البيانات التقليدية، أو مخزن بيانات مشرتك ملجموعة العمل، أو 

واجهة مستخدم مشرتكة.

4- اســتخدام نظــام DBMS العالئقي الــذي يوفر إمكانيــات MapReduce كمنصة حوســبة 
اســتقصائية:  حيث يســتطيع علامء البيانات اســتخدام نظام DBMS العالئقي )مثل:  نظام 
قاعدة بيانات Aster( لتحليل مجموعة من البيانات املهيكلة ومتعددة الهياكل )املحملة من 
هادوب( باستخدام مزيج يتكون من كل من معالج SQL ووظائف MapReduce التحليلية.

5- استخدام أداة استعالم Front-end للوصول إىل البيانات وتحليلها:  وهنا، يتم تخزين البيانات 
يف كل من هادوب وDBMS العالئقية.

فهــذه الســيناريوهات تدعــم البيئة التي يكون فيهــا كل من هــادوب وDBMSs العالئقية 
منفصلَــني عن بعضهام البعض كام يتم اســتخدام برنامج االتصال لتبــادل البيانات بني النظامني 
)انظر الشــكل 7-8(.  ومــن املرجح أن تتجه الصناعة عىل مدى الســنوات القليلــة املقبلة نحو 
تقنيات هادوب املرتبطة بإحكام، باإلضافة إىل تقنيات مســتودع البيانات املستندة إىل نُظُم إدارة 
قواعد البيانات العالئقية عىل مســتوى الربامج واألجهزة عىل حد سواء.  حيث يوفر هذا التكامل 
العديــد من الفوائد، والتي تشــمل عدم الحاجة إىل تثبيت باإلضافــة إىل صيانة أنظمة متعددة، 

وتقليــل حركة البيانات، وتوفري مخزن بيانات وصفيــة ميتاداتا واحد من أجل تطوير التطبيقات، 
فضــاًل عــن توفري واجهة واحدة لكل من مســتخدمي األعــامل واألدوات التحليلية.  وقد قدمت 
املقالة االفتتاحية )القســم 7-1( مثااًل عىل كيفية دمج البيانات التي هي من مســتودع البيانات 

التقليــدي ومجموعتَي البيانات املختلفتني وغري املهيكلتني واملُخزنتني يف هادوب من أجل إنشــاء 

تطبيــق تحلييل للحصــول عىل إحصاءات حول تفاعالت العميل مع الرشكة قبل إلغاء الحســاب.  
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وبصفتك مديرًا، فإن اهتاممك ينصب عىل األفكار التي ميكنك استخالصها من البيانات، وليس عىل 

ما إذا كانت البيانات مخزنة يف مستودع بيانات مهيكل أو مجموعات هادوب.

Sources: Teradatacorp.

شكل ٧-٨:  التعايش بني Hadoop ومستودعات البيانات

أسئلة للمراجعة على القسم ٧-٥:

1- ما هي التحديات التي تواجه مستودعات البيانات والبيانات الضخمة؟  وهل نشهد نهاية عرص 
مستودعات البيانات؟  وملاذا نعم أو ملاذا ال؟

2- ما هي حاالت االستخدام للبيانات الضخمة وهادوب؟

3- ما هي حاالت االستخدام ملستودع البيانات وRDBMS؟

4- يف أي السيناريوهات ميكن الجمع بني هادوب وRDBMS؟

٧-6 موردو ومنصات البيانات الضخمة:

يتطور املشــهد الخاص مبوردي البيانات الضخمة باعتباره مجااًل تقنيًا جديًدا نســبيًا.  وقد قام عدد 
Apache مــن املوردين بتطوير تقســيامت هادوب الخاصــة بهم، والتي يعتمد معظمهــا عىل توزيع

املجاين ولكن مبستويات مختلفة من التخصيص.  وهناك اثنان من قادة السوق يف مجال التوزيع وهام:  
Cloudera حيــث بدأت)hortonworks. com( Hortonworks و )cloudera.com( Cloudera   

Je� Hammerbacherمنشــئ هادوب و Doug Cutting بواســطة خرباء البيانات الضخمة مبا فيهم
  !Yahoo أما هورتنورك فقد اشتقت من  .Facebook عامل البيانات السابق يف موقع التواصل االجتامعي
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حيث تقدم كلتا الرشكتني عرض التدريب / الخدمات املدفوعة األجر عىل مســتوى املؤسسة كام تقدم 

برمجيــات إدارة هادوب مســجلة امللكية، باإلضافــة إىل التوزيع الذي تقدمه يف األســاس.  كام تقوم  

mapr.com( MapR( - وهي منشأة أخرى يف هذا املجال - بتقديم تقسيم هادوب الخاص بها والذي 

يكمل HDFS بنظام ملفات الشــبكة الخاص بها )NFS( من أجل تحســني األداء.  وقد تشاركت رشكة 

EMC Greenplum مع رشكة MapR يف إصدار تقســيم هادوب الخاص بهام يف مايو 2011.  وهذه 
األمثلة ال متثل إال عدًدا قلياًل من الرشكات )القدمية والحديثة( التي تزاحم يف املشــهد التنافيس الخاص 

بأدوات ومقدمي الخدمات لتقنيات هادوب.  

ويف عامل NoSQL، فإن هناك عدًدا من الرشكات املبتدئة تعمل عىل تسليم إصدارات معتمدة 
DataStax فعىل ســبيل املثال، تقدم  .NoSQL تجاريًــا من الصفات املميزة املختلفة الخاصة بـ
نسخة تجارية من Cassandra تتضمن دعم املؤسسات والخدمات، فضاًل عن التكامل مع هادوب 
والبحث عن املؤسسات املجانية عرب Lucene Solr.  ويقوم معظم موردو تكامل البيانات الخاصة، 
مبــا يف ذلــك Informatica، وPervasive So�ware، باإلضافــة إىل Syncsort، بعمل جوالت يف 
سوق البيانات الضخمة مع روابط هادوب واألدوات املكملة التي تستهدف تسهيل نقل البيانات 

عىل املطورين حول وداخل مجموعات هادوب.

كام تشــهد طبقة التحليالت يف مجموعة البيانات الضخمة أيًضا تطورات مهمة.  فعىل ســبيل 
املثال، توجد رشكة ناشــئة تُســمى Datameer، وتقــوم هذه الرشكة بتطوير مــا تقول عنه بأنه 
منصــة ذكاء األعامل «الكل يف واحــد» من أجل هادوب، بينام قام برنامج Tableau املتخصص يف 
تصويــر البيانات بإضافة هادوب واتصال مســتودع بيانات الجيل التــايل مبجموعة منتجاته.  ويف 
الوقت نفســه، فإن رشكــة EMC Greenplum، لديها كُــورَس Chorus، وهو عبارة عن ملعب 
لعلامء البيانات حيث ميكنهم جمع، وتجربة، وتبادل كميات كبرية من البيانات من أجل التحليل.  
وهناك موردون آخرون يركزون عىل حاالت استخدام تحليلية محددة، مثل ClickFox إىل جانب 
ُمحــرك تحليالت تجربــة عمالئها.  ويعمل عدد من مــوردي ذكاء األعــامل التقليديني، وأبرزهم 

MicroStrategy، عىل الدمج بني تحليل البيانات الضخمة وكفاءة التقارير يف منتجاتهم.  

كــام أن مســاحات تطبيق البيانــات الضخمة تنمو أيًضــا، حيث تقدم العديــد من الرشكات 

تطبيقــات مبنية لالســتفادة من مجموعات هــادوب وإطــار MapReduce.  وتحتوي األدوات 
املجانية مفتوحة املصدر مثل لغة برمجة R عىل العديد من الدوال املُنفذة لالستفادة من التنفيذ 

املتــوازي من خالل مجموعات.  وعىل ســبيل املثــال، تقدم رشكــة Treasata تطبيقات البيانات 
الضخمة كخدمة للعديد من الصناعات.
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ويف الوقت نفســه، فقد شهد سوق مستودع بيانات الجيل التايل مؤخرًا تجربة دمج كبرية.  فهناك 

Aster Dataو ،Verticaو ،Greenplumو ،Netezza أربعــة من املوردين القادة يف هذا املجال وهم

EMC وترياداتــا، عىل التوايل.  وقد تــم اندماج ،HPو ،EMCو ،IBM والذيــن تــم اندماجهم مــع

مــع Dell.  كام يلعب املــوردون العاملقة Oracle وIBM أيًضا يف مســاحة البيانات الضخمة.  فقد 

تبنَّــت Oracle نهج أدوات البيانات الضخمــة باســتخدام Exadata، وExalogic، وأجهزة البيانات 
الضخمــة، حيث يقوم جهاز البيانات الضخمة بدمج توزيع Cloudera’s Hadoop مع قاعدة بيانات 
Apache عىل IBM’s BigInsights وأدوات تكامــل البيانات.  ويعتمد برنامــج Oracle’s NoSQL

 ،Netezza غري أنه يشتمل عىل العديد من الوحدات الخاصة والتي تتضمن قاعدة البيانات ،Hadoop
و InfoSphere Warehouse، وأدوات ذكاء األعامل Cognos، وإمكانيات SPSS للتنقيب يف البيانات.  
كــام يُقدم أيًضا تيــارات IBM InfoSphere، وبرنامج مصمم لتحليل تيارات البيانات الضخمة.  ومع 
نجاح العالمة التجارية Watson analytics، فإن رشكة IBM تقوم بطرح العديد من عروض التحليالت 
الخاصة بها بشــكل عام وعروض البيانات الضخمة بشــكل خاص تحت تصنيف Watson.  وقد نتج 
عن استحواذ ترياداتا عىل Aster، تقديم منتج مثري لإلعجاب يف Teradata Aster التي تنفذ عدًدا من 
وظائف التحليالت الشائعة االستخدام يف بيئة البيانات الضخمة.  وفيام ييل سنقدم موجزًا عن بيئات 
كل من IBM’s InfoSphere، وTeradata Aster، باإلضافة إىل تقديم حالة عملية قصرية لكل منهام.  
وقــد اخرتنا تقديم هذين الربنامجني هنا تحديًدا نظرًا ألن كاًل منهام يُعد من الربامج الناجحة تجاريًّا، 

كام تتوفر لهم مواد تعليمية كثرية والتي تتضمن الربامج القابلة للتنزيل.

:IBM’s InfoSphere BigInsights منصة

Apache منصة قامئة عىل مرشوع IBM التابع لرشكة InfoSphere BigInsights مقدمة:  يعد
Hadoop املجــاين لتحليل البيانــات املهيكلة التقليدية املوجودة يف قواعــد البيانات القدمية إىل 
جانب البيانات شــبه املهيكلة وغري املهيكلة مثل النصوص، والفيديو، والصوت، والصور، ووسائل 
التواصــل االجتامعي، وســجالت الويب، وتيارات النقــر.  حيث تقوم املنصــة بدمج العديد من 
تطبيقات MapReduce من خوارزميات التحليالت لتشــغيل تطبيقات متوازية عىل نطاق واسع 
وهو مصمم لتوفري تحليالت متقدمة عن تقنية هادوب التي تم تحســينها بشكل خاص من أجل 

متطلبات تحليل البيانات الضخمة.

IBM InfoSphere أســلوب البنــاء:  يعــرض الشــكل )7-9( املكونات املختلفــة الخاصة بـــ

BigInsights.  ويوفــر BigInsights لـــ IBM برنامــج Apache Hadoop القيــايس، وباإلضافة 
إىل ذلــك فإنه يوفر أيًضــا تقنيات فريدة ولغات برمجة إىل جانــب التحليالت املدمجة وُمرسعات 
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التطبيقات )مثل:  النص، والجغرافيا املكانية، والسلســلة الزمنية، والتنقيب يف البيانات، والتمويل، 

ووســائل التواصل االجتامعــي، وحدث االتصاالت، وبيانــات اآللة( لتنفيــذ العمليات املتخصصة 

JAQL( بكفاءة من أجل تلبية متطلبات تحليل البيانات الضخمة.  فعىل ســبيل املثال، تم تصميم

JSON Query Language( من أجل تحســني معالجة وتحليل بيانــات ترميز )JSON( وعنارص 

JavaScript شــبه املهيكلة.  وهذه الوظائف مفيدة بشــكل خاص يف تحليل تيارات بيانات تويرت.  
ومتثل BigSheets أداة منط جدول البيانات التي تدعم استكشاف وتصوير البيانات القابلة للتوسع 
AQL( Annotation وتقدم لغة االستعالم امللحقة  .HDFS الضخم املستقر عىل SQL عىل جدول

Query Language( مكتبــات مدمجــة من أجل تحليالت النصوص املتقدمــة عرب كميات هائلة 
من املســتندات شــبه وغري املهيكلة.  أما BigR فهو عبارة عن برنامج للتحليالت واســعة النطاق 
عــىل هادوب والذي مُيَكِّن من الوصول إىل البيانات املســتقرة عىل HDFS، ومعالجتها، وتحليلها، 
InfoSphere BigInsights وأخريًا وليس آخرًا، فإن أدوات  .R وتصورها، حسب واجهة املستخدم

لـــ Eclipse مُتَكِّــن املطورين من تطوير برامــج لتعمل عــىل InfoSphere BigInsights، حيث 
تتضمن هذه الربامج معالجات، ومولدات الكود، وبيئة اختبار لتبســيط جهود تطوير التطبيقات.  
ومع توفر كل هذه األدوات يف برنامج واحد مستمر، ميكن تطوير ونرش التطبيق برسعة يف كتالوج 
BigInsights القائم عىل الويب، ومن ثَم استخدام وحدة تحكم خاصة بالويب لنرش التطبيق عىل 

مجموعات هادوب والسامح للمستخدمني الذين لديهم الصالحية أن يصلوا إليه.

IBM Infosphere شكل ٧-٩:  بنية
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كيف تبدأ:  يمكن تنزيل تجارب BigInsights من الرابط:

http://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/hadoop/hadoop-trials.html

كام أن إصدار البدء الرسيع من BigInsights متاح للتنزيل مجانًا عرب 

http://www.ibm.com/developerworks/downloads/im/Biginsightsquick/

وهــو يعالــج مجموعة أحادية أو متعددة من املصدر املفتــوح Hadoop.  كام يتطلب نظاًما 
يحتوي عىل ذاكرة وصول عشوايئ تبلغ سعتها GB 16 عىل األقل، باإلضافة إىل معالج رباعي النواة، 

وGB 50 مساحة حرة.

وأفضل مكان لبدء تعلم ما يخص InfoSphere BigInsights هو من خالل مركز IBM للمعلومات:

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSPT3X_2.1 .2/com.
ibm.swg.im.InfoSphere.Biginsights.tut.doc/doc/tut_Introduction.html.

وتقــدم الحالة العمليــة )7-5( مثااًل يوضح كيــف ميكننا دمج البيانات مــن مصادر متعددة 
لتحليل تقارير االنفلونزا.

حالة عملية ٧-٥

استخدام وسائل التواصل االجتامعي للتنبؤ الفوري بنشاط االنفلونزا

تفــرض األمــراض املُعدية عبئًا كبريًا عىل نظــام الصحة العامــة يف الواليات املتحدة 

األمريكيــة.  وقــد أدى ظهور فريوس نقــص املناعة البرشية / اإليــدز HIV/AIDS يف 

أواخر الســبعينيات، وفــريوس االنفلونــزا H1N1 يف عام 2009، ووبــاء H3N2 خالل 

موســم شــتاء 2012 - 2013، وتفيشِّ فريوس إيبوال Ebola يف عــام 2015، باإلضافة إىل 

فــريوس زيكا Zika الــذي انترش يف عــام 2016، إىل إثبات قابلية النــاس لإلصابة مبثل 

هــذه األمــراض املُعدية.  ومن الناحيــة الفعلية، فإنه يحدث تفــيشِّ لالنفلونزا كل عام 

بأشــكال مختلفة وينتج عنها آثار متباينة.  ويبلغ متوسط التأثري السنوي لتفيشِّ فريوس 

االنفلونزا املوســمية يف الواليات املتحدة 610660 شخًصا فََقد الحياة من أعامر مختلفة 

غري محصورة، و3٫1 مليون يوم يف املستشــفى، و31٫4 مليون زيارة للعيادات الخارجية، 

وإجــاميل 87٫1 مليار دوالر كِعبٍء اقتصادي.  ونتيجة لهذا االتجاه املتزايد، فقد ظهرت 

عىل الســاحة يف السنوات األخرية أســاليب جديدة لتحليل البيانات باإلضافة إىل ظهور 

تقنيات قادرة عىل اكتشــاف مثل هذه األمراض وتتبعها ورســم خرائطها وإدارتها.  وقد 

أعطت أنظمة املراقبة الرقمية بوجه خاص، وعوًدا بقدرتها عىل اكتشــاف أمناط البحث 
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عن الصحة العامة وتحويل هذه االكتشافات إىل إسرتاتيجيات قابلة للتطبيق.

وقد بني هذا املرشوع أنه ميكن اســتخدام وسائل التواصل االجتامعي كطريقة فعالة 

للكشــف املبكر عن تفيش االنفلونزا.  فقد استخدمنا منصة البيانات الضخمة الستخدام 

بيانات Twitter من أجل مراقبة نشــاط االنفلونــزا يف الواليات املتحدة.  وقد تضمنت 

أســاليبنا يف تحليل البيانات الضخمة اســتخراج كل من الزمان، واملــكان، والنص.  فقد 

قمنــا يف التحليل الزمني بفحص ما إذا كان ميكن بالفعل تكييف بيانات Twitter للتنبؤ 

الفــوري مبدى تفيشِّ االنفلونزا.  كام قمنا يف التحليــل املكاين، بتخطيط تفيش االنفلونزا 

للخاصيــة الجغرافية املكانية من بيانات تويــرت لتحديد النقاط التي تؤثر فيها االنفلونزا 

بشــكل فعال.  وقد تم إجراء تحليالت النص للتعرف عىل األعراض والعالجات الشــائعة 

لالنفلونزا والتي تم ذكرها يف التغريدات.

وقد تم اســتخدام منصــة IBM InfoSphere BigInsights لتحليل مجموعتني من 

بيانات نشاط االنفلونزا؛ حيث استُخدمت بيانات تويرت ملراقبة تفيشِّ االنفلونزا يف الواليات 

املتحدة، باإلضافة إىل اســتخدام مستودع بيانات Cerner HealthFacts لتتبع اللقاءات 

الرسيريــة يف العامل الحقيقي.  وقد انتقل حجم ضخم من التغريدات املتعلقة باالنفلونزا 

مــن تويــرت باســتخدام Twitter Streaming API حتــى تم اســتيعابه يف مجموعات 

JSON Query Language هــادوب.  ومبجــرد تلقي البيانات بنجاح، اســتُخدمت أداة

  .)JSON( الشــبه منظمة JavaScript ملعالجــة وتحليل بيانات ترميز عنارص  )JAQL(

وبعد ذلك، تم استخدام Hive لهيكلة البيانات النصية وفصل املعلومات من أجل تحليل 

املوقع املكاين والزماين والتصوير يف R.  كام تم تنفيذ عملية التنقيب يف البيانات بالكامل 

باســتخدام وظائف MapReduce.  وقد استخدمنا الحزمة BigR لتقديم نصوص R عرب 

البيانــات املخزنة يف HDFS.  حيث مكنتنا الحزمة BigR من االســتفادة من الحســاب 

املتــوازي لنظام HDFS كام مكنتنا من إجراء عمليات MapReduce.  وقد اســتخدمت 

مكتبات API لخرائط جوجل كأداة رسم خرائط أساسية لتصوير مواقع التغريد.

وقــد أظهــرت النتائج التــي توصلنا إليهــا أن التكامل بــني كل من وســائل التواصل 

االجتامعي والسجالت الطبية يستطيع أن يكون مكماًل ذا قيمة لنظم املراقبة القامئة.  كام 

أكدت نتائجنا أن الحركة املرتبطة باالنفلونزا عىل وسائل التواصل االجتامعي ترتبط ارتباطًا 

St Louis, Zorlu,( وثيًقا بتفيشِّ االنفلونزا الفعلية.  وقد أظهر ذلك أيًضا باحثون آخرون

Broniatowski, Paul, & Dredze, 2013 ;2012(.  وقد أجرينــا تحليل سلســلة زمنية 
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للحصول عىل االرتباط املتبادل املكاين والزماين بني االتجاهني )91٪( والحظنا أن مواجهات 

االنفلونزا اإلكلينيكية تأيت خلف املشــاركات عرب اإلنرتنت.  وباإلضافة إىل ذلك، فقد كشف 

تحليل موقعنا عن عدة مواقع عامة نشــأت من خاللها أغلب التغريدات.  وهذه النتائج 

ميكنها مســاعدة املســؤولني عن الصحة والحكومات عىل تطوير منــاذج تنبُّؤ أكرث دقة يف 

، وإبالغ األفراد حول املواقع التي يجب تجنبها خالل  الوقت املناسب أثناء حدوث التفيشِّ

تلك الفرتة الزمنية.

أسئلة للمناقشة:

1- ملاذا تســتطيع وسائل التواصل االجتامعي أن تكون مبثابة مؤرش مبكر عىل تفيشِّ 

االنفلونزا؟

2- ما هي املتغريات األخرى التي قد تساعد يف التنبؤ مبثل هذه التفشيات؟

3- ملاذا تُعد هذه املشكلة مثااًل جيًدا ميكن حله باستخدام تقنيات البيانات الضخمة 

املذكورة يف هذا الفصل؟

Sources: Zadeh, A. H., Zolbanin, H. M., Sharda, R., & Delen, D. )2015(. Social 

media for nowcasting the flu activity: Spatial- temporal and text analysis. Business 

Analytics Congress, Pre-ICIS Conference, Fort Worth, TX. Broniatowski, D. A., 

Paul, M. J., & Dredze, M. )2013(. National and local influenza surveillance through 

Twitter: An analysis of the 20122013- influenza epidemic. PloS One, 8)12(, e83672. 

Moran, P. A. )1950(. Notes on continuous stochastic phenomena. Biometrika, 1723-.

:Teradata Aster منصة

مقدمــة:  إن Teradata Aster هي منصة بيانات ضخمة للتخزين املوزع ومعالجة مجموعات 
البيانات الكبرية متعددة الهياكل.  وقد استُخِدمت هذه املنصة لتحسني التسويق، وكشف االحتيال، 
كام استُخِدمت يف التحليالت الرياضية، وتحليل الشبكات االجتامعية، باإلضافة إىل تحليالت البيانات 
اآلليــة، وتحليالت الطاقة، وتحليالت الرعاية الصحية، والعديد من التطبيقات األخرى.  وقد قامت 
Teradata Aster مبوازاة العديد من وظائف التحليالت التقليدية واملتقدمة، كام أن لديها قدرات 

إلجراء تحليل السالســل الزمنية، والتحليل اإلحصــايئ، وتحليل الكتلة، والتنقيب يف النص، باإلضافة 
إىل التنقيب يف قاعدة الرتابط، وتحليل الشبكات االجتامعية، والتحليالت املرئية، وتحليالت املوقع، 
والتحليــالت التنبؤية؛ حيث تقوم بإجراء كل ذلك بطريقــة موزعة.  وباإلضافة إىل حزم التحليالت 

التقليدية، فإن Teradata Aster لديها أيًضا العديد من حزم التحليالت الجديدة والفريدة لتحليل 

.Javaو ،Pythonو ،R املسار، كام أنها متوافقة أيًضا مع لغات الربمجة األخرى مثل
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أســلوب البناء:  لقد تم تكييف Teradata Aster مع أســلوب بناء master-slave الخاص بـ 

Apache Hadoop.  وهو يتكون من عقدة ملكة وعقد عامل متعددة وهي تعادل كاًل من عقد 

.TD Aster االسم وعقد البيانات يف هادوب، عىل التوايل.  ويقدم الشكل )7-10( أسلوب بناء

Sources: Teradata Corp.

Teradata Aster شكل ٧-10:  بنية

وتقوم عقدة امللكة يف الطبقة العليا بإدارة النظام، واملخطط، ومعالجة األخطاء، وتوزيع الحساب 
عىل العاملني.  فهي تقوم بتنســيق االســتعالمات وإرجاع نتائج االســتعالم.  أما الطبقة الوسطى من 
البنــاء فهي تحتوي عىل العامل، حيث يقوم العامل مبســتودعات البيانات باســتخدام عامل التكرار 
، فإنهم يتحملون األخطاء.  ويتفاعل العامل مع بعضهم البعض ملعالجة  الذي يعينه املسؤول، ومن ثَمَّ
االستعالمات التي تطلبها امللكة.  ويتكون املستوى الثالث من البناء من عقدة مسؤول التنزيل والتي 

تستقبل البيانات من أطراف ثالثة مثل نظم املعلومات.

وتشتمل بنية TD Aster عىل متجر ملف أسرت Aster File Store والذي ميكنه استيعاب بيانات 
متعددة مثل ســجالت الويب، وبيانات جهاز االستشــعار، وبيانات ســجل اآللة.  وهو متوافق مع 
HDFS وأنظمــة امللفات التقليدية األخرى.  وميكن أيًضا توصيــل املجموعة بقواعد بيانات أخرى 

مثل Oracle DB، وTeradata Warehouse، باإلضافة إىل Hive من خالل الروابط األخرى املتاحة.

وبالنســبة لتحليل البيانات، فإن املســتخدم ميكنه كتابة االســتعالمات التقليدية لكل من SQL، و

TD إطــاًرا لـ SQL - MR ويُعــد  .SQL-Graph )SQL-GR(و ،SQL-MapReduce )SQL-MR(
Aster والذي مُيَكن أداء MapReduce من وظائف التحليالت يف قاعدة بيانات Aster.  وباملثل، فإن 
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SQL-GR يعترب إطار عمل من أجل متكني معالجة محرك الرسم البياين يف قاعدة بيانات Aster.  ويتم 

تنفيذ عملية االستعالمات املكتوبة يف SQL أو SQL - SQL - MR أو SQL-GR تلقائيًّا بشكل متوازي 

عرب املجموعة.  وللوصول إىل قواعد البيانات وكتابة االستعالمات، فإنه ميكن للمستخدمني إما استخدام 

.Teradata Studio أو استخدام تطبيق من جانب العميل يسمى)ACT( Aster Command   أداة

وتشــتمل الحزمة الكاملة من TD Aster عىل أداة تســتند إىل متصفح الويب للتصوير املريئ 
تسمى AppCenter.  حيث ميكن اســتخدام AppCenter إلنشاء أنواع مختلفة من التصويرات 
املرئية مثــل مخطط Sankey، ومخطــط sigma، ومخطط chord، وهيكل الشــجرة، ومخطط 
املجموعة الهرمية، وســحابة الكلمة، واملخطط الرشيطي، واملخطط الدائري، وغريها من الرســوم 

البيانية اإلحصائية التقليدية األخرى.

TD Aster للتنزيل مجانًا.  حيث ميكن تنزيل Teradata Aster كيف تبدأ:  يتوفر اإلصدار الرسيع من
Express مــن هذا الرابط )https: / / aster - community. teradata. com(.  وهو يتكون من جهازين 
GB من الرامات «ذاكرة  افرتاضيــني:  ملكة واحدة وعامل واحد.  كام أنــه يتطلب جهازًا ال يقل عن 4
GB من البيانات يف Aster Express.  كام ميكن  الوصول العشــوائية».  وميكن للمســتخدم تنزيل 17
www.teradatauniversitynetwork.( الوصول إىل دليل البدء من خالل بوابة شــبكة جامعة ترياداتا
Teradata وللوصــول إىل الوثائق والتعليامت والتامريــن ومجموعات البيانات من أجل تعلم  .)com

Aster فإنه يجب عىل املرء إنشاء حساب عىل موقع TUN عىل الويب.

وقد سبق أن رأينا أمثلة عىل استخدام Teradata Aster يف املقالة االفتتاحية يف الفصل األول 
يف تحليــالت الرياضة وأيًضا يف بدايــة هذا الفصل.  وتوفر الحالة العمليــة)7-6( مثااًل آخر عىل 

.Teradata Aster استخدام

حالة عملية ٧-6

تحليل أمناط املرض من مستودع بيانات السجالت الطبية اإللكرتونية

لقــد تم منــح مركز اإلبــداع يف األنظمة الصحيــة يف جامعة أوكالهومــا الحكومية، 

مستودًعا ضخاًم للبيانات من ِقبل رشكة Cerner Corporation، والتي هي عبارة عن 

مزود الســجالت الطبية اإللكرتونية الرئيسة )EMRs(، للمساعدة يف تطوير التطبيقات 

التحليلية.  حيث يشــتمل مستودع البيانات عىل EMRs يف زيارات أكرث من 50 مليون 

من املرىض الفريدين من نوعهم عرب مستشفيات الواليات املتحدة )1995 - 2014(.  كام 

أنه يشــمل أكرث من 84 مليون زيارة قاهرة وطارئة وإسعافية.  فهي أكرب قاعدة بيانات 

عالئقية وحيدة يف هذه الصناعة والتي تشــتمل عىل ســجالت شــاملة مع الصيدليات، 
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واملختربات، واألحداث الرسيرية، والقبول وبيانات الفوترة.  كام تشتمل قاعدة البيانات 

عــىل أكرث من 2٫4 مليار نتيجة معملية وأكرث من 295 مليون طلب ملا يقرب من 4500

عالج باالســم والعالمة التجارية.  حيث تُعد هــذه القاعدة واحدة من أكرب مجموعات 

.HIPAA البيانات من نوعها غري محددة الهوية عىل أرض الواقع واملتوافقة مع

وميكن اســتخدام EMRs لتطوير تطبيقات تحليلية متعددة.  وأحد هذه التطبيقات 

هو فهم العالقات بني األمراض عىل أســاس املعلومات حول األمراض املتزامنة )التي تأيت 

يف وقــت واحد( املتقدمة يف املــرىض.  فعندما يصاب مريض واحــد بعدة أمراض، فإن 

هذه الحالة تســمى اعتالل مشــرتك.  ومن املمكن أن تكون األمراض املصاحبة مختلفة 

عرب املجموعات الســكانية.  ويف هذه الحالة العملية، قامت مجموعة بحثية يف جامعة 

أوكالهوما الحكومية بعمل مقارنة بني األمراض املصاحبة يف املرىض من املناطق الحرضية 

واألمراض املصاحبة يف املرىض من املناطق الريفية.

وللمقارنــة بني األمــراض املصاحبة، فقد تــم تطبيق نهج تحليل الشــبكة.  وتتألف 

الشــبكة من مجموعة محددة من العنارص تســمى الُعقد، وترتبط هذه الُعقد ببعضها 

البعض من خالل الحواف؛ حيث متثل الحافة عالقة محددة بني الُعقد.  ومن أكرث األمثلة 

شيوًعا عىل الشبكة، مثال شبكة صداقة يتواصل فيها األفراد مع بعضهم البعض يف حالة 

ما إذا كانوا أصدقاء.  وعىل نحو مامثل، فهناك شــبكات أخرى مشــرتكة مثل شــبكات 

الحاســب، وشبكات صفحات الويب، باإلضافة إىل شــبكات الطرق، وشبكات املطارات.  

وملقارنــة األمراض املصاحبة، فقد تم تطوير الشــبكات الخاصة باألمراض يف املرىض من 

املستشــفيات الريفية والحرضية.  وقد اســتُخِدمت املعلومات املتعلقة باألمراض والتي 

طورها كل مريض خالل زيارات املستشــفى إلنشــاء شــبكة للمرض.  وقد بلغ إجاميل 

عدد زائري املستشــفيات يف املستشفيات الحرضية 66 مليون، يف حني بلغ إجاميل عدد 

الزائرين يف املستشفيات الريفية 1 مليون شخص.  وإلدارة مثل هذه املجموعة الضخمة 

من البيانات، تم اســتخدام منصة البيانات الضخمة Teradata Aster.  كام استُخدمت 

أطر SQL، وSQL-MR، وSQL-GR واملدعومة بواســطة Aster.  أيًضا فقد اســتُخدم 

Aster AppCenter، وGephi لتصوير الشبكات مرئيًّا.

ويعرض الشــكل )7-11( شبكات اإلصابة املرضية املشرتكة الريفية والحرضية.  حيث 

متثــل الُعقد يف هذه الشــبكات، األمــراض املختلفة املصنفة بحســب التصنيف الدويل 

لألمراض، املراجعة التاســعة، التعديل الرسيري )ICD-9 CM(، مجمعة عىل مســتوى 

ثالثة أرقام، حيث يتم الربط بني اثنني من األمراض يف حالة ما إذا كانا مرتبطني بشــكل 
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كبري أو بشكل مريض )p < 0.01(.  وكلام زاد حجم العقدة، دل ذلك عىل زيادة اإلصابة 

باملــرض.  الجديــر بالذكر أن كثافة شــبكات اإلصابة املرضية الحرضيــة أكرث من كثافة 

الشــبكة الريفية؛ حيث يبلغ عدد العقد والحواف يف الشبكة الحرضية 1,043 و22,029

عــىل التوايل، يف حــني أن عدد العقد والحواف يف الشــبكة الريفية يبلــغ 993 و2,073

عىل التوايل، مام يدل عىل أن تشــخيص املرىض يف املستشــفيات الريفية غالبًا ما يشــري 

إىل وجــود عدد أقل من األمــراض املتزامنة.  وتعرض التصويــرات فرقًا واضًحا بني منط 

األمــراض املتقدمــة يف املناطق الحرضية والريفية، مام يســتدعي العديد من األســئلة 

املتعلقة بالسياســات الطبيــة واالجتامعية والتي تتطلب املزيد مــن البحث والتحليل.  

وعىل الجانب اآلخر، فقــد قمنا بتضمني هذا التحليل لزيادة الوعي أيًضا بقضية أخرى.  

وقــد الحظنا مبكرًا أن مجموعة البيانات املســتخدمة لهذا التحليل شــملت حوايل 66

مليــون لقاء مع املرىض يف املناطق الحرضية و1 مليون لقاء فقط مع املرىض يف املناطق 

الريفية.  وعىل األرجح فإن هذا االختالف الكبري يرجع لعدم قدرة معظم املستشــفيات 

 ،Cerner الريفية عىل تحمل تكاليف نظام الســجالت الطبيــة اإللكرتونية الكربى مثل

وبالتايل فإن البيانات متيل نحو املستشفيات الحرضية، غري أن أي أفكار نتجت عن هذه 

العينة ســوف يتم التشكيك فيها.  وكام ذكرنا يف الفصل الرابع، فإنه رمبا تم سحب عينة 

متناسبة من املناطق الحرضية ومتت مقارنتها بسجالت املرىض الريفيني.
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وســتتحمل نظم قواعد البيانات التقليدية جهــًدا يف تجهيزها بكفاءة للبيانات 

الضخمة.  وقد قام Teradata Aster بتحليل البيانات التي تحتوي عىل معلومات 

عن 84 مليون زيارة و200 مليون ســجل رسيع وســهل إىل حد ما.  وغالبًا ما يتم 

اقرتاح تحليل الشــبكة عىل اعتبار أنــه طريقة واحدة لتحليل مجموعات البيانات 

الضخمة؛ فهو يساعد عىل فهم البيانات يف صورة واحدة.  يف هذه الحالة العملية، 
تبني شبكة اإلصابة املرضية املشرتكة العالقة بني األمراض يف مكان واحد.

أسئلة للمناقشة:

1- ملــاذا ميكن أن تكون اإلصابة املشــرتكة لألمراض مختلفة بني املستشــفيات يف 
الريف ويف الحرض؟

2- ما هي مســألة الفرق الكبري بني مواجهات املــرىض يف كل من املناطق الريفية 
والحرضية؟

3- ما هي املكونات الرئيسة للشبكة؟

4- أين أيًضا ميكنك تطبيق نهج الشبكة؟
Source: Kalgotra, P., & Sharda, R. )2016(. Rural versus urban comorbidity networks. 

Working Paper, Center for Health Systems and Innovation, Oklahoma State University.

Googleو Amazon كام يزداد الدور الذي تلعبه السحابة يف سوق البيانات الضخمة.  ويقوم كل من
Googleو Amazon Elastic MapReduce بدعم عمليات نرش هادوب يف عروض السحابة العامة.  أما

Compute Engine عىل التوايل، فإنهام يقومان بتمكني املســتخدمني من توســيع النطاق وتقليل حجم 
املجموعات بســهولة حســب الحاجة.  وتقوم مايكروسوفت )�Microso( بدعم توزيع هادوب الخاص 

بـهورتنورك يف سحابة Azure.  ويف الفصل التايل سوف نناقش العروض القامئة عىل السحابة.

كام ينتهج أيًضا موردون آخرون نهج البيانات الضخمة من زاوية التحليالت املرئية.  وكام يشري 
Magic Quadrant أحدث إصدارات Gartner، فإن هناك منًوا كبريًا يف ذكاء األعامل والتحليالت 

يف االستكشــافات والتحليالت املرئية.  وتقوم الرشكات الكبرية مثل SAS، وSAP، وIBM، بجانب 
رشكات صغــرية غري أنها مســتقرة مثــل Tableau، وTIBCO، وQlikView، بتقديم حالة قوية 

لتحليــالت األداء العــايل املوجودة يف منصات تصوير املعلومات.  وتقــدم رؤية فنية )7-3( عدًدا 
قلياًل من العوامل املســاعدة الرئيســة لتحقيق النجاح مع البيانــات الضخمة والتحليالت املرئية.  

ورمبــا يكــون SAS هو الدافع لها بقوة أكرث من أي يشء آخر مع منصته التي ظهرت مؤخرًا وهي 
SAS للتحليالت املرئية، وقد ســبق تقدميه يف الفصل الثاين.  وباســتخدام العديد من التحسينات 
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الحسابية يستطيع برنامج التحليالت املرئية SAS تحويل عرشات املاليني من سجالت البيانات إىل 

 )MPP( رســومات بيانية معلوماتية خالل بضع ثواٍن فقط باســتخدام املعالجة املتوازية الواسعة

والحوسبة داخل الذاكرة.

رؤية فنية ٧-٣

كيف تنجح مع البيانات الضخمة

من البيت األبيض وحتى منزلك يصعب العثور عىل منظمة أو شخص لديه اليوم بيانات 

أقل من عام مىض، حيث تتزايد خيارات قاعدة البيانات، كام يتطور ذكاء األعامل نحو عهد 

جديد من التحليالت عىل مستوى املنظمة، باإلضافة إىل أن كل يشء يتحرك وال يبقى واقًفا 

يف مكانه.  فاملنظامت التي استطاعت تكييف هيكل البيانات الخاص بها وعملياتها بنجاح 

مــن أجل معالجة الخصائص الثالثة للبيانات الضخمة - الحجم، والتنوع، والرسعة - تعمل 

عىل تحسني الكفاءة التشغيلية، وتزايد اإليرادات، باإلضافة إىل متكني مناذج أعامل جديدة.  

والحقيقة أن معدل التغيري سوف يتحقق فقط مع كل املنظامت التي تهتم بوضعها الذي 

يتعلــق باالبتــكار يف كل ما يخــص البيانات.  إًذا ما الذي يجب عــىل الرشكات فعله حتى 

تحقق النجاح مع البيانات الضخمة؟  وفيام ييل بعض من التوصيات الصناعية:

1- التبســيط:  إنــه ملن الصعب أن تتــم متابعة جميع موردي قواعــد البيانات الجدد، 

وجميع املشــاريع املجانية، وجميع مقدمي خدمات البيانات الضخمة، باإلضافة إىل 

أن كل هذه األشياء سوف تزداد ازدحاًما وتعقيًدا يف األعوام املقبلة.  ومن ثم، فهناك 

حاجة ماســة للتبسيط.  فمن الرضوري اتباع نهج إسرتاتيجي من خالل توسيع نطاق 

أنظمــة معالجة املعامالت العالئقيــة واالتصال عرب اإلنرتنت الخاصة بك إىل واحد أو 

أكرث من الربامج الجديدة املُســتَضافة داخل املؤسســة، أو خيــارات قاعدة البيانات 

القامئــة عىل الخدمة والتي تعكس احتياجات صناعتــك ومنظمتك عىل أكمل وجه، 

ومن ثم اختيار منصة ذكاء األعامل الذي يدعم االتصاالت املبارشة للعديد من قواعد 

البيانــات وتنســيقات امللفات يف الوقت املناســب.  ومن الجديــر بالذكر أن اختيار 

أفضل مزيج من بدائل الحلول لكل مرشوع )ما بني االتصال املبارش بقواعد البيانات 

الرسيعة وتلقي مستخرجات البيانات يف داخل محرك التحليالت يف الذاكرة لتعويض 

أداء قواعــد البيانــات البطيئة أو املثقلــة باألعباء( هو أمر بالــغ األهمية لنجاح أي 

مشــاريع بيانات ضخمة.  فعىل سبيل املثال:  تتألف بنية تحليالت البيانات الضخمة 

من ترياداتا )وهي إحدى أشــهر رشكات مستودعات البيانات(، وهادوب )وهو الحل 
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األكــرث نجاًحا لتحدي البيانات الضخمة(، باإلضافــة إىل Tableau )وهو أحد موردي 

حلــول التحليالت البرصية غزيرة اإلنتاج(.  وميكن ملوظفي eBay تصوير األفكار من 

أكرث من 52 بيتابايتس من البيانات.  ويستخدم eBay حل التحليالت املرئية بواسطة 

Tableau لتحليل مدى مالءمة البحث وجودة موقع eBay، الذي يقوم مبراقبة أحدث 

مالحظــات العمالء وقياس ميولهم، باإلضافة إىل تحقيق التقارير التشــغيلية ألنظمة 

.eBay مستودعات البيانات، وقد ساعد كل ذلك عىل نجاح الثقافة التحليلية داخل

2- التعايش:  إن اســتخدام نقاط القوة لكل منصة قاعدة بيانات، ومتكينها من التعايش 

يف بنية بيانات مؤسستك لهو أمر رضوري.  وهناك العديد من الكتابات التي تحدثت 

عــن رضورة الحفاظ عــىل التعايش بني مســتودعات البيانــات التقليدية وقدرات 

املنصات الجديدة وتعهده بالرعاية.

3- التصوير:  بالنســبة للرشكات الرائدة يف أبحاث التحليالت مثل رشكتَي Forrester، و

Gartner، فإن املؤسســات تتحرى أن يكون لديها منصات متقدمة لتصوير البيانات 

من أجل أن تكون أدوات أساســية مُتكِّنهم من مراقبة األعامل، والعثور عىل األمناط، 

واتخــاذ إجراءات لتجنب التهديدات واقتناص الفرص.  وتســاعد التحليالت البرصية 

املنظامت يف الكشــف عن االتجاهات، والعالقات، والعيوب عن طريق التحول املريئ 

من خالل كميات كبرية جــًدا من البيانات.  ولتجربة التحليل املريئ خصائص معينة؛ 

فهي تتيح لك القيام بشيئني يف أي لحظة، وهام:

- تغيري البيانات التي تبحث عنها بشــكل فــوري.  وتكمن أهمية هذا األمر يف كون 

األسئلة املختلفة تتطلب بيانات مختلفة.

- تغيري الطريقة التي تنظر بها إىل البيانات بشــكل فوري.  ويُعد ذلك مهاًم ألن كل 

عرض قد يجيب عن أسئلة مختلفة.

وهــذا املزيج يُحدث التجربة االســتطالعية املطلوبة ألي شــخص لإلجابة عىل األســئلة 

برسعــة.  وهذه التجربــة يف جوهرها تؤدي إىل أن يصبح التصويــر البرصي امتداًدا 

طبيعيًا لعملية التفكري التجريبي.

4- التمكني:  تســري البيانــات الضخمة جنبًا إىل جنب مع خدمــة ذكاء األعامل الذاتية، 

ووفًقــا ملجموعــة Aberdeen التي نرُِشت مؤخرًا، فإن «قيمــة التحليالت والبيانات 

الضخمــة تزداد إىل أقىص حد».  ومن الجدير بالذكر أن املنظامت التي لديها بيانات 

BI/ ضخمــة متتلك فرصــة تفوق نســبة 70٪ يف احتاملية أن يكون لديها مشــاريع

BA أكرث من املنظامت األخــرى والتي يتم توجيهها من ِقبل مجتمع األعامل، وليس 
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مــن ِقبل مجموعة تقنية املعلومات.  وعرب مجموعة من االســتخدامات من معالجة 

مشــاكل األعامل الجديدة، وتطوير منتجات وخدمات جديدة بالكامل، والعثور عىل 

الذكاء القابل للتطبيق يف أقل من ســاعة، ومــزج البيانات من مصادر متباينة تجعل 

البيانات الضخمة تطلق العنان ملا هو ممكن من خالل تطبيق التحليالت.

5- التكامل:  يُعد تكامل ومزج البيانات من مصادر مختلفة جزًءا أساســيًا من تحليالت 

البيانــات الضخمــة ملنظمتك.  فاملنظامت التــي ميكنها مزج مصــادر بيانات أولية، 

عالئقيــة مختلفة، وشــبه مهيكلة، يف الوقت املناســب، وبــدون تكاليف دمج أولية 

باهظة الثمن، هي املنظامت ذات أفضل قيمة من البيانات الضخمة.  ومبجرد حدوث 

الدمــج واملزج، فإن هيكل البيانات )مثل:  جداول البيانــات، أو قاعدة البيانات، أو 

مســتودع البيانات، أو نظام ملفات مجاين مثل هادوب، أو جميعها يف نفس الوقت( 

يصبح غري مهم؛ وهذا يعني أنك لست بحاجة إىل معرفة تفاصيل كيفية مستودعات 

البيانات لطرح األســئلة واإلجابة عليها.  وكام رأينــا يف حالة عملية )7-4(، أن حملة 

أوباما وجدت طريقة لدمج وســائل التواصل االجتامعــي، والتقنية، وقواعد بيانات 

الربيد اإللكرتوين، وجمع البيانات، وبيانات السوق االستهالكية لعمل ميزة تنافسية.

6- الحوكمــة:  لطاملا كانت حوكمة البيانات مشــكلة صعبة يف مجــال تقنية املعلومات، 

ومــع ظهور البيانات الضخمة أصبح األمر أكرث حــرية.  وهناك أكرث من 80 دولة لديها 

قوانني لخصوصية البيانات.  وقد حدد االتحاد األورويب سبعة «مبادئ خصوصية للمالذ 

اآلمن» لحامية بيانات مواطنيهم الشــخصية.  ففي سنغافورة بدأ تفعيل قانون حامية 

Sarbanes- البيانات الشــخصية يف يناير 2013.  ويف الواليات املتحدة األمريكية، يؤثر

Oxley عــىل جميع الرشكات املدرجة يف البورصة، ويضع قانون HIPAA )قانون نقل 

التأمني الصحي واملُســاءلة وقابلية النقل( املعايري الوطنيــة يف مجال الرعاية الصحية.  

ويختلــف التوازن الصحيــح بني التحكم والتجريب تبًعا الختــالف التنظيم والصناعة.  

ويبدو أن أفضل مامرسات إدارة البيانات الرئيسة تساعد يف إدارة عملية الحوكمة.

7- التبشــري:  فمــن خالل الحصول عــىل دعم من واحد أو أكرث مــن الرعاة التنفيذيني، 

يستطيع املُبرِشون مثلك الحصول عىل الكرة املتداولة وغرس مجموعة فاضلة:  فكلام 

زاد عــدد اإلدارات يف منظمتك والتي تحقــق فوائد قابلة للتطبيق، تصبح التحليالت 

أكرث انتشــاًرا عرب منظمتك.  وتُعد التحليالت املرئية الرسيعة والســهلة يف االستخدام 

هي املفتاح الذي يفتح الباب أمام تبنِّي التحليالت والتعاون عىل نطاق املنظمة.

Sources: Lampitt, A. )2012(. Big data visualization: A Big deal for eBay. infoworld.

com/d/Big-data/Big-data-visualization-Big- deal-ebay-208589 )accessed August 
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2016(. Tableau white paper. )2012(. 7 Tips to Succeed with Big Data in 2013. 

cdnlarge.tableauso�ware.com/sites/default/�les/whitepapers/7-tips-to-succeed-

with-Big-data-in-2013.pdf )accessed August 2016(.

أسئلة للمراجعة على القسم ٧-6:

1- ما املقصود مبشهد موردي البيانات الضخمة؟  ومن هم الالعبون الكبار؟

2- يف رأيك كيف سيتغري مشهد موردي البيانات الضخمة يف املستقبل القريب؟  وملاذا؟

3- ما دور التحليالت املرئية يف عامل البيانات الضخمة؟

٧-٧ البيانات الضخمة وتحليالت التيار:

تُعد الرسعة من أهم الخصائص الرئيسة التي متيز البيانات الضخمة إىل جانب خاصيتَي الحجم 
والتنوع، اللتان رأيناهام ســابًقا يف هذا الفصل، وتشــري الرسعة هنا إىل الرسعة التي يتم بها إنشاء 
البيانات وتدفقها إىل بيئة التحليالت.  وتبحث املنظامت عن وسائل جديدة ملعالجة تيار البيانات 
عندما تأيت لالستجابة برسعة وبدقة عىل املشاكل والفرص من أجل إرضاء عمالئهم والحصول عىل 
ميزة تنافســية.  ويف الحاالت التي تأيت فيها تيارات البيانات بشــكل رسيع وبصورة مستمرة، فإنه 
غالبًا ما تصل طرق التحليل التقليدية التي تعمل مع البيانات املرتاكمة سابًقا )أي البيانات يف حالة 
الراحة( إىل قرارات خاطئة بسبب استخدام الكثري من البيانات خارج السياق، أو تصل هذه الطرق 
إىل القرارات الصحيحة، ولكن بعد فوات الوقت الذي تحتاج املنظمة إىل اســتخدامها فيه.  لذلك؛ 
فإنه من املهم يف العديد من مواقف العمل أن يتم تحليل البيانات بعد وقت قصري من إنشــائها 

و / أو مبجرد أن يتم بثها يف نظام التحليالت.

ومــن املفــرتض أن أغلب األعامل يف العــرص الحديث تعيــش حاليًا عىل مبدأ أنــه من املهم 
والرضوري تســجيل كل جزء من البيانات؛ ألنه رمبا يحتوي عــىل معلومات قيمة قد يحتاج إليها 

العمــل اآلن أو يف وقت ما يف املســتقبل القريب.  وكيفام يزداد عدد مصــادر البيانات، فإن نهج 
«تخزيــن كل يشء» يصبــح أصعب وأصعب، بل إنه قد يكون غــري ممكن يف بعض الحاالت.  ويف 

الواقــع، فإنه عىل الرغم من التقدم التقني، إال أن ســعة التخزين اإلجاملية الحالية تختلف كثريًا 
عن املعلومات الرقمية التي يتم إنتاجها يف العامل.  وعالوًة عىل ذلك، فإن الكشــف املســتمر عن 

التغيــريات ذات الداللــة يف البيانات باإلضافة إىل االختالفات املُعقــدة لألمناط ضمن نافذة زمنية 
قصرية معينة يف الوقت املناسب يف بيئة األعامل املتغرية، يُعد أمرًا رضوريًّا للتوصل إىل اإلجراءات 

التي تتالءم بشــكل أفضل مع البيئة الجديدة.  ومام سبق يتبني أن كل هذه الحقائق التي ذُكِرت 
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تُعــد هي املحفز الرئيس لظهور منوذج يُســمى بتحليالت التيار.  وقد ظهر منوذج تحليالت التيار 

كاســتجابة لكل هذه التحديات، وبالتحديد، التدفقات غري املحــدودة من البيانات التي ال ميكن 

تخزينها بشكل دائم ليتم تحليلها الحًقا، يف الوقت املناسب وبكفاءة، باإلضافة إىل تحدي التغريات 

النمطية املعقدة التي تحتاج إىل الكشف عنها والترصف فور حدوثها.

ويُســتخدم مصطلح تحليالت التيار )ويســمى أيًضا تحليالت البيانــات يف الحركة والتحليالت 
الفوريــة للبيانات( عادًة من أجل العملية التحليلية الخاصة باســتخراج معلومات قابلة للتطبيق 
من بيانات التيار / البيانات املتدفقة بشكل متواصل.  ويُعرف التيار بأنه تسلسل مستمر لعنارص 
البيانــات )Zikopoulos وآخــرون، 2013(.  وغالبًــا ما تُســمى عنارص البيانــات يف مجموعة ما 
ا من البيانات )ِسجل،  بالصفوف tuples، مبعنى قاعدة البيانات العالئقية، حيث يشــبه tuple صفًّ
موضوع، مثال(.  ومع ذلك، فإنه يف ســياق البيانات شــبه املهيكلة أو غري املهيكلة، فإن tuple هو 
عبارة عن تجريد ميثل حزمة من البيانات، والتي ميكن وصفها بأنها مجموعة من السامت ملوضوع 
معــني.  فإذا كان tuple بحد ذاته غري واٍف باملعلومــات الكافية للتحليل أو االرتباط أو العالقات 
الجامعية األخرى بني الصفوف املطلوبة، فعندئٍذ يتم اســتخدام نافذة للبيانات تتضمن مجموعة 
مــن الصفــوف tuples.  هذه النافذة من البيانات عبارة عن عــدد / تتابع محدود من الصفوف 
tuples، حيــث يتم تحديث النوافذ باســتمرار كلام توافرت بيانــات جديدة.  ويتم تحديد حجم 
النافذة بناًء عىل النظام الجاري تحليله.  وقد أصبح انتشار تحليالت التيار متزايًدا لسببني.  أولهام، 
أن قيمة وقت العمل أصبحت يف تناقص مســتمر، وأما ثانيهام، أننا لدينا الوسائل التقنية اللتقاط 

ومعالجة البيانات أثناء إنشائها.

وقد تم تطوير بعض التطبيقات التي تُعد أكرث تطبيقات تحليالت التيار تأثريًا يف صناعة الطاقة، 
وتحديًدا من أجل أنظمة الشــبكات الذكية )سلســلة إمدادات الطاقة الكهربائية(.  فالشــبكات 
الذكية الجديدة ال ميكنها فقط إنشــاء ومعالجة تيارات متعددة للبيانات يف الوقت املناســب من 
أجل التوزيع األمثل للطاقة ملقابلة احتياجات العمالء الحقيقية، بل إنها أيًضا ميكنها إنشاء تنبؤات 
دقيقة عىل املدى القصري تهدف إىل تغطية الحاجات املُلحة غري املتوقعة وتوليد الطاقة املتجددة.  

ويوضح الشــكل )7-12( صورة حالة اســتخدام عامة لتحليالت التيــار يف صناعة الطاقة )تطبيق 
الشــبكة الذكية النموذجــي(، والغرض من ذلك هو التنبؤ بدقة بالطلــب عىل الكهرباء وإنتاجها 
يف الوقت املناســب باستخدام بيانات التيار التي توفرها العدادات الذكية وأجهزة استشعار نظام 

اإلنتاج ومناذج الرصد.  وميكن اســتخدام كل من القدرة عىل التنبؤ باتجاهات االستهالك / اإلنتاج 

يف املســتقبل القريب باإلضافة إىل اكتشاف الحاالت الشــاذة يف الوقت املناسب من أجل تحسني 
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قــرارات التوريد )كمية اإلنتاج، وموارد اإلنتاج املســتخدمة، وتعديل قــدرات اإلنتاج عىل النحو 

األمثل( باإلضافة إىل ضبط العدادات الذكية لتنظيم االستهالك والتسعري املالئم للطاقة.

شكل ٧-12:  حالة استخدام تحليالت التيار يف صناعة الطاقة

تحليالت التيار مقابل التحليالت الدائمة:

قد يبدو ملعظم الناس أن كال املصطلَحني التيار والدائم هام اليشء نفســه، كام أنهام يســتخدمان يف 
 .)Jonas, 2007( كثري من الحاالت بشكل مرتادف، غري أنه يوجد اختالف بينهام يف سياق األنظمة الذكية
فتحليــالت التيار تنطوي عىل تطبيق منطق مســتوى املعامالت إىل املشــاهدات الفورية؛ حيث إن 
القواعــد املطبقــة عىل هذه املالحظات تأخــذ يف اعتبارها املالحظات الســابقة طاملا أنها وقعت يف 
النافذة املقررة؛ وتحتوي هذه النوافذ عىل حجم عشوايئ )مثل:  آخر 5 ثواٍن، وآخر 10٫000 مالحظة(.  
وعىل الجانب اآلخر، فإن التحليالت الدامئة تقوم بتقييم كل مشاهدة واردة يف مقابل كل املشاهدات 
الســابقة، حيث ال يوجد حجم نافذة.  ومن الجدير بالذكر أن التعرف عىل كيفية ارتباط املشــاهدة 

الجديدة بجميع املشاهدات السابقة مُيَكِّن من تكوين رؤية يف الوقت املناسب.

ولكل مــن تحليالت التيار والتحليالت الدامئة مزاياها وســلبياتها وأماكنها الخاصة يف عامل تحليالت 

األعامل.  فعىل سبيل املثال، أحيانًا تكون أحجام املعامالت كبرية للغاية ويكون وقت اتخاذ القرار قصريًا 
جــًدا، مام يؤدي إىل تفضيل عدم الثبات وأحجــام النوافذ الصغرية، والتي ترُتجم إىل تحليالت التيار، يف 

حني أنه عندما تكون املهمة خطرية وميكن إدارة وحدات التخزين يف الوقت املناســب، فعندئٍذ تكون 
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التحليــالت الدامئــة هي الخيار األفضل.  وبهذه الطريقة، فإنه ميكن اإلجابة عىل أســئلة من نوع:  «ما 

عالقة ما تعلمته للتو مبا كنت أعرفه؟»، «هل هذا يشء مهم؟»، «من الذي يحتاج إىل املعرفة؟».

معالجة األحداث الحرجة:

إن معالجة األحداث الحرجة هي طريقة التقاط، وتتبُّع، وتحليل تيارات البيانات للكشف عن 
األحداث )التي تكون خارج األحداث العادية( ألنواع معينة تستحق الجهد املبذول.  وتُعد معالجة 
األحــداث املعقدة تطبيًقــا لتحليالت التيار والتــي يتم فيها جمع البيانات مــن مصادر متعددة 
الستنتاج األحداث أو أمناط االهتامم إما قبل حدوثها بالفعل أو مبجرد حدوثها.  والهدف من ذلك 
هو اتخاذ إجراءات رسيعة من أجل منع حدوث اآلثار الســلبية لهذه األحداث أو التخفيف منها 
)مثل:  االحتيال أو اخرتاق الشــبكات(، أو يف حالة وجود بصيص أمل من الفرصة، فيكون الهدف 
هو االســتفادة الكاملة من املوقف يف الوقت املســموح به )بناًء عىل سلوك املستخدم عىل موقع 

التجارة اإللكرتونية، وإنشاء عروض ترويجية والتي يُرجح أن يستجيب لها املُستخدم(.

وقــد تقع هذه األحداث الحرجــة عرب طبقات مختلفة من املنظمة مثــل العمالء املحتملني، أو 
الطلبات، أو مكاملات خدمة العمالء، أو عىل نطاق أوسع، والذي قد يكون عنارص إخبارية، أو رسائل 
نصية، أو منشــورات وســائل التواصل االجتامعي، أو تغذيات سوق األوراق املالية، أو تقارير حركة 
املــرور، أو األحــوال الجوية، أو غريها من أنواع الحاالت الشــاذة التي قد يكــون لها تأثري كبري عىل 
تحسني حالة املنظمة.  كام ميكن أيًضا تعريف الحدث بشكل عام عىل أنه «تغيري الحالة»، والذي قد 
يتم اكتشافه عىل أنه قياس يتجاوز بداية محددة يف وقت سابق، أو درجة الحرارة، أو قيمة أخرى.  
وعــىل الرغم من أنــه ال يوجد إنكار القرتاح القيمة الخاصة مبعالجة األحداث الحرجة، إال أنه يتعني 
انتقاء ما يجب قياسه، ومتى يتم القياس، وكم مرة يتم القياس.  وبسبب الكم الهائل من املعلومات 
املتوفرة حول األحداث، والتي يشــار إليها أحيانًا باســم سحابة الحدث، فإن هناك احتامل للمبالغة 

فيها، ويف هذه الحالة فإنها قد ترض بالفعالية التشغيلية للمنظمة، بداًل من مساعدتها.

التنقيب في تيار البيانات:

ميكن تعريف التنقيب يف تيار البيانات، باعتباره تقنية متكينية لتحليالت التيار، عىل أنه عملية 

اســتخراج األمناط الجديدة وهياكل املعرفة من سجالت البيانات الرسيعة واملتواصلة.  وكام رأينا 
يف فصل التنقيــب يف البيانات )الفصل الرابع(، فإن الطرق التقليدية للتنقيب يف البيانات تتطلب 

جمع البيانات وتنظيمها يف شــكل ملف مناسب، ثم يتم معالجتها بطريقة متكررة ملعرفة األمناط 

األساسية.  وعىل النقيض من ذلك، فإن تيار البيانات هو تدفق مستمر لتسلسل مرتب من النامذج 
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التي ميكن قراءتها / معالجتها يف كثري من التطبيقات الخاصة بالتنقيب يف تيار البيانات مرة واحدة 

فقط أو عدد قليل من املرات باستخدام قدرات محدودة للحوسبة والتخزين.  وتشتمل أمثلة تيار 

البيانات عىل بيانات جهاز االستشــعار، وزيارات شبكة الحاسب، واملحادثات الهاتفية، ومعامالت 

ATM، وبحث الويب، والبيانات املالية.  ويعترب التنقيب يف تيار البيانات حقاًل فرعيًّا من التنقيب 

يف البيانات، وتعلم اآللة، واكتشاف املعرفة.

ويتمثل الهدف يف العديد من تطبيقات التنقيب يف تيار البيانات، يف التنبؤ بالدرجة أو القيمة 
الخاصــة بالنــامذج الجديدة يف تيار البيانات التي توفر بعض املعرفــة حول عضوية الفئة أو قيم 
النامذج الســابقة يف تيار البيانات.  وميكن اســتخدام أســاليب تعلم اآللة املتخصصة )ومعظمها 
مشــتقة من أســاليب تعلم اآللة التقليدية( لتعلم مهمة التنبؤ من األمثلة املصنفة بطريقة آلية.  
وقد قام كل من Delen، وKletke، وKim )2005(، بتطوير مثال عىل طريقة التنبؤ، حيث قاموا 
تدريجيًّا ببناء وصقل منوذج لشجرة القرار باستخدام مجموعة فرعية من البيانات يف وقت واحد.

أسئلة للمراجعة على ٧-٧:

1- ما هو التيار )يف عامل البيانات الضخمة(؟

2- ما هي الدوافع لتحليالت التيار؟

3- ما هي تحليالت التيار؟  وكيف تختلف عن التحليالت العادية؟

4- ما هي معالجة األحداث الحرجة؟  وكيف ترتبط بتحليالت التيار؟

5- عرِّف التنقيب يف تيار البيانات.  ما هي التحديات اإلضافية التي يطرحها التنقيب يف تيار البيانات؟

٧-٨ تطبيقات تحليالت التيار:

إن اســتخدام تحليالت التيار يتخذ اتجاًها متزايًدا بشكل كبري، وذلك نظرًا لقدرته عىل إحداث 
رؤية حالية، مام يســاعد صانعي القرار عىل التواجد عىل قمة األحداث عندما يتوســعون، األمر 

الــذي يتيح للمنظــامت معالجة القضايا قبل أن تتحول إىل مشــكالت.  وفيام ييل بعض مجاالت 
التطبيق التي استفادت بالفعل من تحليالت التيار.

التجارة اإللكترونية:

تحــاول العديد من الرشكات تحقيق أقىص اســتفادة من البيانــات التي تجمعها أثناء وجود 
العميــل عىل موقع الويب الخاص بها، مثل رشكة Amazon، ورشكة eBay )من بني العديد من 
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الرشكات األخرى(.  حيث يتم تسجيل وتحليل كل صفحة تتم زيارتها، وكل منتج متت مشاهدته، 

وكل عملية بحث أُجريت، باإلضافة إىل كل نقرة يتم عملها، وذلك لزيادة القيمة املكتســبة من 

زيــارة املســتخدم.  فإذا تم القيام بذلك برسعة، فإن تحليل مثــل هذا التيار من البيانات ميكنه 

تحويل املتصفحني إىل مشرتين واملشرتين إىل مدمني تسوق.  فعندما نقوم بزيارة موقع للتجارة 

اإللكرتونيــة عىل الويب، حتى وإن مل نكن أعضاًء فيــه، فإننا بعد عدة نقرات، نبدأ يف الحصول 
عىل عروض أســعار منتجات وحزم مثرية لالهتامم بشــكل كبري.  ويتم خلف الكواليس بشــكل 
فــوري إجــراء التحليالت املتقدمة للبيانــات الناتجة عن نقراتنا، وآالف النقــرات من اآلخرين، 
«لفهــم» ما نحن مهتمون به )يف بعض الحاالت، حتــى ولو مل نكن نعرف ذلك( وتحقيق أقىص 

استفادة من هذه املعلومات من خالل تقديم عروض إبداعية.

االتصاالت الهاتفية:

إن حجم البيانات التي تأيت من ســجالت تفاصيل املكاملــات )CDR( لرشكات االتصاالت، أمر 
مدهــش.  وعىل الرغم من أن هذه املعلومات قد اســتُخدمت ألغراض إعــداد الفواتري منذ فرتة 
ليســت بالقصــرية، إال أن هناك ثروة من املعرفة املدفونة يف عمق هــذه البيانات الضخمة والتي 
تدركها رشكات االتصاالت اآلن.  فعىل سبيل املثال، ميكن تحليل بيانات CDR ملنع تحول العمالء 
إىل رشكــة أخرى عن طريق تحديد الشــبكات الخاصة باملتصلني، واملؤثريــن، والقادة، واملتابعني 
داخل هذه الشــبكات والعمل عىل هذه املعلومات بشــكل اســتباقي.  وكام نعلــم جميًعا، فإن 
للقــادة وللمســتخدمني املؤثرين تأثريًا كبــريًا يف تغيري نظرة املتابعني داخل شــبكتهم نحو مقدم 
الخدمة، ســواء بشكل إيجايب أو سلبي.  وتقوم رشكات االتصاالت بتحديد القادة وأصحاب النفوذ 
واملشــاركني يف شــبكاتهم إلدارة قاعدة عمالئهم بشــكل أفضل وذلك باســتخدام أساليب تحليل 
الشــبكات االجتامعية.  كام ميكن باإلضافة إىل ذلك اســتخدام هذه املعلومات أيًضا الســتقطاب 

أعضاء جدد ورفع قيمة األعضاء الحاليني إىل أقىص حد.

وميكن دمج التيارات املســتمرة من البيانات التي تأيت من CDR، مع بيانات وســائل التواصل 
االجتامعي )تحليل املشــاعر( من أجل تقييم فعالية الحمالت التســويقية.  كام ميكن اســتخدام 

األفكار املكتســبة من هذه التيارات الخاصة بالبيانات للتفاعل الرسيع مع التأثريات الضارة )التي 
قد تؤدي إىل فقدان العمالء( أو تعزيز وقع التأثريات اإليجابية املشاهدة يف هذه الحمالت )والتي 

قــد تــؤدي إىل تعظيم عمليات الرشاء للعمالء الحاليني واســتقطاب عمالء جــدد(.  وعالوًة عىل 
ذلك، فإنه ميكن تكرار عملية اكتساب األفكار من CDR من أجل شبكات البيانات التي تستخدم 

سجالت تفصيلية لربوتوكول اإلنرتنت.  ونظرًا لقيام معظم رشكات االتصاالت بتوفري كال النوعني من 
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هذه الخدمات، فإن التحسني الشامل لجميع العروض والحمالت التسويقية قد يؤدي إىل مكاسب 

اســتثنائية يف الســوق.  وتُعد حالة عملية )7-7( مثااًل عىل كيفية فهم Salesforce.com لعمالئه 

بشكل أفضل من خالل االعتامد عىل تحليل تيارات النقر.

حالة عملية ٧-٧

استخدام Salesforce لتيار البيانات لتحسني قيمة العميل

وســعت رشكة Salesforce خدمات السحابة التســويقية الخاصة بها لتشمل النتائج 

التنبؤية ومميزات الجمهور التنبؤية وتسمى بالتسويق السحايب التنبؤي.  وتستخدم هذه 

اإلضافة بيانات التيار الفورية لتحســني تفاعل العمالء عرب اإلنرتنت.  أواًل، يحصل العمالء 

عــىل درجة تنبؤية فريدة لهم، ويتم احتســاب هذه النتيجة من عــدة عوامل مختلفة، 

وتشــمل كاًل من طول مدة ِسجّل التصفح، وما إذا كانوا قد قاموا بالنقر عىل رابط الربيد 

اإللكــرتوين، وما إذا كانوا قد قاموا برشاء مادي، وكم أنفقوا، ومنذ متى قاموا بالرشاء، وما 

إذا كانوا قد اســتجابوا ألي بريد إلكرتوين أو حملة إعالنية.  ومبجرد حصول العمالء عىل 

درجة، يتم تقســيمهم إىل مجموعات مختلفة؛ حيث يتم إعطاء هذه املجموعات خططًا 

وأهدافًا تســويقية مختلفة اعتامًدا عىل الســلوكيات التنبؤيــة الخاصة بكل منهم، ويتم 

تحديــث الدرجات والرشائح وتغيريهــا يوميًّا مع إعطاء الــرشكات خارطة طريق أفضل 

الستهداف وتحقيق االستجابة املطلوبة.  وتعد هذه الحلول التسويقية أكرث دقة كام أنها 

تتيح طرقًا أكرث تخصيًصا للرشكات والتي ميكنها استيعاب أساليب االحتفاظ بالعمالء.

أسئلة للمناقشة:

1- هل هناك مجاالت يف أي صناعة يكون فيها تيار البيانات غري ذي صلة؟

2- بخالف االحتفاظ بالعمالء، ما هي املزايا األخرى الستخدام التحليالت التنبؤية؟  

ماذا نتعلم من هذه الحالة العملية؟

تستطيع الرشكات من خالل تحليل البيانات التي تم الحصول عليها يف املكان والزمان 

املناســبَني، أن تقوم بتنبؤات وتتخذ قرارات بشــأن املستهلكني برسعة أكرب،  مام يضمن 

تحقيــق أهداف األعامل، وجذب العمالء املناســبني، واالحتفاظ بهــم وتعظيم قيمتهم 

ألقىص حد.  ومن الجدير بالذكر أن البيانات التي تم الحصول عليها يف األســبوع املايض، 

ليســت مفيدة مثل البيانات التي لدى الرشكات اليوم.  كام أن اســتخدام البيانات ذات 

الصلة يجعل تحليلنا التنبؤي أكرث دقة وكفاءة.
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Sources: Amodio, M. )2015(. Salesforce adds predictive analytics to Marketing Cloud. 

Cloud Contact Center. http://www.cloudcon-tactcenterzone.com/topics/cloud 

contact-center/articles/413611-salesforce-adds-predictive analytics-marketing-

cloud.htm )accessed July 2016(. Davis, J. )2015(. Salesforce adds new predictive 

analytics to Marketing Cloud. Information Week. http://www.informationweek.com/

Big-data/Big-data analytics/salesforce-adds-new-predictive-analytics-to marketing-

cloud/d/d-id/1323201 )accessed July 2016(. Henschen, D. )2016(. Salesforce reboots 

Wave Analytics, preps IoT cloud. ZD Net. http://www.zdnet.com/article/salesforce-

reboots-wave-analytics-preps-iot-cloud/)accessed July 2016(.

تطبيق القانون والحماية اإللكترونية:

توفــر تيارات البيانات الضخمة فرًصا ممتازة لتحســني ُســبل منع الجرميــة، وتطبيق القانون، 
وتعزيز األمان.  فهي توفر إمكانات مذهلة يف مجال تطبيقات األمن التي ميكن بناؤها يف الفضاء، 
مثل الوعي الظريف الفوري، واملراقبة متعددة الوســائط، وكشف األمان اإللكرتوين، والتصنت عىل 

املكاملات الهاتفية، ومراقبة الفيديو، والتعرف عىل الوجه )Zikopoulos وآخرون، 2013(.

مجال إنتاج الطاقة:

تزداد كمية البيانات التي تم جمعها بشــكل فوري عن طريق مرافق الطاقة، أضعافًا مضاعفة، 
بســبب زيادة اســتخدام العدادات الذكية.  فقــد انتقلت من مرة كل شــهر لتصبح مرة كل 15

دقيقة )أو بشكل أكرث تكراًرا(، حيث تجمع قراءة العداد كميات كبرية من البيانات القيمة ملرافق 
الطاقة.  حيث ترســل هــذه العدادات الذكية وغريها من أجهزة االستشــعار املوضوعة يف جميع 
أنحاء الشــبكة الكهربائية، املعلومات إىل مراكز التحكم ليتم تحليلها فور وصولها، حيث تســاعد 
مثل هذه التحليالت رشكات املرافق لتحســني قرارات سالســل التوريد الخاصة بهم )مثل:  تعديل 
الســعة، وخيارات شــبكة التوزيع، والرشاء أو البيع الفوري( وذلك من خالل االعتامد عىل أمناط 
االســتخدام والطلب للمســتهلكني، باإلضافــة إىل أن رشكات املرافق ميكنها دمــج بيانات الطقس 
والظروف الطبيعية األخرى يف تحليالتها لتحســني توليــد الطاقة من مصادر بديلة )مثل:  الرياح، 
والطاقــة الشمســية( وتوقع أدق ملقــدار الطلب عىل الطاقــة يف عمليات الحبيبــات الجغرافية 
املختلفة.  كام أن هناك فوائد أخرى مشابهة تنطبق عىل املرافق األخرى كاملياه والغاز الطبيعي.

الخدمات المالية:

تُعــد رشكات الخدمــات املالية من بــني أبرز األمثلة التي ميكــن أن توفر تحليالت تيــار البيانات 

الضخمــة لها قــرارات أرسع وأفضل، باإلضافة إىل امليزة التنافســية التي تقدمها لهــا، وكذلك الرقابة 
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التنظيميــة.  فهي توفر القدرة عــىل تحليل البيانات الرسيعة املتدفقة، واألحجام الضخمة من بيانات 

التداول عندما يكون وقت االســتجابة منخفض للغاية عرب األســواق والــدول، فضاًل عن تقدميها مليزة 

هائلة بشأن قرارات الرشاء / البيع من النوع جزء من الثانية والتي ميكن أن ترَُتجم إىل مكاسب مالية 

كبرية.  وباإلضافة إىل قرارات الرشاء / البيع املُثىل، فإن تحليل البيانات ميكنه أيًضا أن يســاعد رشكات 

الخدمات املالية يف مراقبة التجارة بشكل فوري للكشف عن التزوير وغريه من األنشطة غري القانونية.

علوم الصحة:
تســتطيع األجهزة الطبيــة حديثة العهد )مثل:  أجهزة تخطيط القلــب واملعدات التي تقيس 
ضغط الدم، ومستوى األكسجني يف الدم، ومستوى السكر يف الدم، ودرجة حرارة الجسم( أن تنتج 
بيانات تشخيصية / حساسة ذات قيمة عالية مبعدل رسيع للغاية؛ حيث إن تسخري هذه البيانات 
وتحليلهــا فور إنتاجها يقدم فوائد - من النوع الذي نطلق عليه غالبًا «مســألة حياة أو موت» - 
وذلك عىل عكس أي مجال آخر، فضاًل عن مساعدة رشكات الرعاية الصحية ليك تصبح أكرث فعالية 
وكفاءة )مام يرتتب عليه أن تصبح هذه الرشكات أكرث تنافســية وقادرة عىل تحقيق أرباح عالية(، 

وتعمل تحليالت التيار أيًضا عىل تحسني ظروف املرىض وإنقاذ األرواح.

تقــوم العديد من أنظمة املستشــفيات يف جميع أنحاء العامل بتطوير البنيــة التحتية للرعاية 
وأنظمة صحية مســتقبلية.  وتهدف هذه األنظمة إىل االستفادة بشكل كامل مام تقدمه التقنية، 
بل وأكرث من ذلك.  إن اســتخدام األجهزة التي تولد بيانات عالية الدقة مبعدل رسيع للغاية، إىل 
جانب أجهزة الحاسب فائقة الرسعة التي ميكنها تحليل تيارات البيانات املتعددة بشكل متوازن، 
يــؤدي إىل زيادة فرص الحفاظ عىل ســالمة املرىض من خالل رسعة اكتشــاف الحاالت الشــاذة.  
وتهــدف هذه األنظمة إىل مســاعدة صانعي القرارات الخاصة بالبرش عــىل اتخاذ قرارات أرسع 

وأفضل من خالل االطالع عىل عدد كبري من املعلومات مبجرد توفرها.

الحكومة:

تسعى الحكومات يف جميع أنحاء العامل إىل إيجاد طرق ترفع من فعاليتها )من خالل االستخدام 

األمثــل للموارد املحدودة( وأكرث فاعلية )بتوفري الخدمــات التي يحتاجها الناس ويريدونها(.  ومع 
تحول مامرسات الحكومة اإللكرتونية إىل االتجاه السائد، إىل جانب االستخدام واسع النطاق لوسائل 
التواصــل االجتامعي والوصول إليهــا، فإن ذلك يوفر كميات ضخمة مــن البيانات )املهيكلة وغري 

املهيكلة( لتصبح تحت ترصف الجهات الحكومية.  فاالســتخدام السليم لتيارات البيانات الضخمة 

يف الوقت املناســب هو الذي مييز الجهات االســتباقية ذات الكفاءة العالية عن غريها من الجهات 
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التي مازالت تســتخدم الطرق التقليدية للتفاعــل مع املواقف عند حدوثها.  كام أن هناك طريقة 

أخرى تســتطيع الجهات الحكومية من خاللها االستفادة من قدرات التحليالت الفورية وهي إدارة 

الكوارث الطبيعية مثل العواصف الثلجية، واألعاصري، والرياح الشديدة، وحرائق الغابات من خالل 

مراقبة تيار البيانات الصادر من أجهزة الرادار، وأجهزة االستشعار، وأجهزة الكشف الذكية األخرى.  

كام ميكنهم أيًضا اســتخدام أساليب مشــابهة لرصد جودة املياه، وجودة الهواء، وأمناط االستهالك 
واكتشــاف أي حاالت مختلفة عن املعتاد قبل أن تصبح مشاكل كبرية.  وباإلضافة إىل ما سبق، فإن 
هناك مجااًل آخر تستخدم فيه الجهات الحكومية تحليالت التيار وهو مجال املرور، حيث تستخدم 
هــذه التحليالت يف إدارة حركة املرور يف املــدن املزدحمة؛ حيث ميكن للجهات الحكومية أن تغري 
إشــارات املرور الضوئية وحارات املرور لتخفيف اإلزعاج الذي تســببه مشاكل االزدحام املروري، 
وذلك باســتخدام البيانات الصادرة عن كامريات تدفق حركة املرور، وبيانات الـ GPS التي تصدر 

عن املركبات التجارية، وأجهزة استشعار حركة املرور املوجودة يف الطرق.

أسئلة للمراجعة على القسم ٧-٨:

1- ما هي أكرث الصناعات فائدة لتحليالت التيار؟

2- كيف ميكن استخدام تحليالت التيار يف التجارة اإللكرتونية؟

3- باإلضافة إىل ما ذكر يف هذا القسم، هل ميكنك التفكري يف صناعات و / أو مجاالت تطبيق أخرى 
ميكن استخدام تحليالت التيار فيها؟

4- باملقارنة مع التحليالت العادية، هل تعتقد أن تحليالت التيار ســتحتوي عىل حاالت استخدام 
أكرث )أو أقل( يف عرص تحليالت البيانات الضخمة؟  وملاذا؟

تلخيص ألهم نقاط الفصل:

- للبيانات الضخمة معاٍن مختلفة بالنسبة لألشخاص ذوي الخلفيات واالهتاممات املختلفة.

- تتخطــى البيانــات الضخمــة نطاق بيئة األجهزة املســتخدمة و / أو إمكانيــات أدوات الربامج 
املستخدمة يف جمعها وإدارتها ومعالجتها خالل فرتة زمنية مقبولة.

 ،variety والتنوع ،volume الحجم  :V عــادًة ما يتم تعريف البيانات الضخمة من خالل ثالث -

.velocity والرسعة

- يعترب MapReduce أســلوبًا لتقســيم املعالجة مللفات البيانــات الضخمة متعددة الهيكلة عرب 

تجمع كبري من اآلالت.
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- يعترب هادوب إطار عمل مجاين ملعالجة وتخزين وتحليل كميات كبرية من البيانات املقسمة غري املهيكلة.

.Facebook تخزين بيانات مبني عىل هادوب - يشبه إطار عمل تم تطويره أصاًل بواسطة Hive يعترب -

.Yahoo لغة استعالم مبنية عىل هادوب تم تطويرها بواسطة Pig يعترب -

- تعتــرب NoSQL، والتــي ترمز لـــ Not Only SQL، منوذًجا جديًدا لتخزيــن ومعالجة كميات 

ضخمة من البيانات غري املهيكلة وشبه املهيكلة ومتعددة الهيكلة.

- يعتــرب عــامل البيانــات Data scientist دوًرا جديــًدا أو وظيفًة جديدة ترتبط عــادًة بالبيانات 
الضخمة أو علم البيانات.

- تعترب كٌل من البيانات الضخمة ومستودعات البيانات تقنيات متكاملة )وليست متنافسة( للتحليالت.

- كمجال جديد نسبيًّا، يتطور مورد البيانات الضخمة بشكل رسيع جًدا.

- تعترب تحليالت التيار Stream analytics مصطلًحا يُســتخدم عادًة الستخراج املعلومات القابلة 
للتطبيق من مصادر البيانات املتدفقة باستمرار.

- تعمل التحليالت الدامئة عىل تقييم كل مشاهدة داخلة يف مقابل جميع املشاهدات السابقة.

- تعتــرب معالجــة األحداث الحرجة طريقــة اللتقاط وتتبع وتحليل تيارات البيانات الستكشــاف 
أحداث معينة )بخالف األحداث العادية( والتي تستحق هذا املجهود.

- يعــرف التنقيــب يف تيار البيانات، كتقنيــة متكينية لتحليالت التيار، عىل أنه عملية الســتخراج 
األمناط الجديدة وهياكل املعرفة من سجالت البيانات املستمرة والرسيعة.

مصطلحات أساسية:

Hive.التنقيب يف تيار البيانات.البيانات الضخمة.

Hadoop.MapReduce.تحليالت البيانات الضخمة.

NoSQL.ملف هادوب املقسم.معالجة األحداث الحرجة.

.)HDFS( التحليالت الدامئة.نظام.Pig

علامء البيانات.تحليالت التيار.
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أسئلة للمناقشة:

1- ما هي البيانات الضخمة؟  وملاذا تعترب مهّمة؟  ومن أين تأيت؟

2- يف رأيك، ما هو مســتقبل البيانات الضخمة؟  وهل ســتفقد شعبيتها إىل يشٍء آخر؟  إذا كانت 

اإلجابة بنعم، فامذا سيكون ذلك اليشء؟

3- ما هي تحليالت البيانات الضخمة؟  وكيف تختلف عن التحليالت العادية؟

4- ما هي العوامل املهمة لنجاح تحليالت البيانات الضخمة؟

5- ما هي التحديات الكبرية التي يجب مراعاتها عند اعتامد تنفيذ تحليالت البيانات الضخمة؟

6- ما هي مشاكل األعامل الشائعة التي تعالجها تحليالت البيانات الضخمة؟

7- يف عرص البيانات الضخمة، هل نعترب بصدد نهاية عرص مستودعات البيانات؟  وملاذا؟

8- ما هي حاالت استخدام البيانات الضخمة / هادوب ومستودعات البيانات / RDBMS؟

9- ما هي تحليالت التيار؟  وكيف تختلف عن التحليالت العادية؟

10- ما هي أكرث الصناعات املجدية لتحليالت التيار؟  وما هو القاسم املشرتك بني تلك الصناعات؟

11- باملقارنة مع التحليالت العادية، هل تعتقد أن تحليالت التيار ستحتوي عىل حاالت استخدام 
أكرث )أو أقل( يف عرص تحليالت البيانات الضخمة؟  وملاذا؟

تمارين - شبكة جامعة تيراداتا (TUN) وغيرها من التمارين اليدوية:

1- اذهــب إىل teradatauniversitynetwork.com، وابحــث عن دراســات الحالة.  قم بقراءة 
الحاالت واألوراق البيضاء التي تتحدث عن تحليالت البيانات الضخمة.  ما هي الفكرة الرئيسة 

املشرتكة بني دراسات الحالة تلك؟

2- يف teradatauniversitynetwork.com، قــم بإيجاد األوراق البيضاء لـ تحليالت SAS املرئية، 

ودراســات الحالة، والتدريبات اليدوية.  قم بإجــراء متارين التحليالت املرئية عىل مجموعات 
البيانات الضخمة ثم قم بإعداد تقرير ملناقشة النتائج التي توصلت إليها.

3- يف teradatauniversitynetwork.com، اذهــب إىل صفحة Sports Analytics.  قم بإيجاد 
تطبيقات البيانات الضخمة يف الرياضة.  لخِّص النتائج التي حصلت عليها.

4- اذهــب إىل teradatauniversitynetwork.com، وابحــث عن مقاطع فيديو BSI التي تتكلم 

عن البيانات الضخمة.  راجع هذه املقاطع، ثم أجب عن أسئلة الحالة املتعلقة بها.
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5- اذهب إىل موقَعي teradata.com وasterdata.com أو أحدهام.  قم بإيجاد عىل األقل ثالث دراسات 

حالة عمالء عىل البيانات الضخمة، واكتب تقريرًا تناقش فيه أوجه الشبه واالختالف بني هذه الحاالت.

6- اذهب إىل IBM.com.  قم بإيجاد عىل األقل ثالث دراسات حالة عمالء عىل البيانات الضخمة، 

واكتب تقريرًا تناقش فيه أوجه الشبه واالختالف بني هذه الحاالت.

7- اذهــب إىل claudera.com.  قــم بإيجاد عىل األقل ثالث دراســات حالــة عمالء عىل تنفيذ 
هادوب، واكتب تقريرًا تناقش فيه أوجه الشبه واالختالف بني هذه الحاالت.

8- اذهب إىل mapr.com.  قم بإيجاد عىل األقل ثالث دراســات حالة عمالء عىل تنفيذ هادوب، 
واكتب تقريرًا تناقش فيه أوجه الشبه واالختالف بني هذه الحاالت.

9- اذهب إىل hortonworks.com.  قم بإيجاد عىل األقل ثالث دراســات حالة عمالء عىل تنفيذ 
هادوب، واكتب تقريرًا تناقش فيه أوجه الشبه واالختالف بني هذه الحاالت.

10- اذهــب إىل marklogic.com.  قم بإيجاد عىل األقل ثالث دراســات حالة عمالء عىل تنفيذ 
هادوب، واكتب تقريرًا تناقش فيه أوجه الشبه واالختالف بني هذه الحاالت.

11- اذهب إىل youtube.com.  ابحث عن مقاطع فيديو عن حوســبة البيانات الضخمة.  شاهد 
اثنني منهم عىل األقل.  لخِّص النتائج التي حصلت عليها.

12- اذهب إىل google.com/scholar وابحث عن مقاالت عن تحليالت التيار.  قم بقراءة ثالث 
مقاالت منها عىل األقل.  لخِّص النتائج الخاصة بك.

13- ادخــل عىل google.com/scholar، وابحــث عن مقاالت عن التنقيب يف تيار البيانات.  قم 
بقراءة ثالث مقاالت منها عىل األقل.  لخِّص النتائج الخاصة بك.

14- ادخل عىل google.com/scholar، وابحث عن مقاالت تتكلم عن البيانات الضخمة يف مقابل 

مستودعات البيانات.  قم بقراءة خمس مقاالت منها عىل األقل.  لخِّص النتائج الخاصة بك.
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الفصل الثامن

االتجاهات المستقبلية والخصوصية 

واالعتبارات اإلدارية في التحليالت

أهداف التعلم:

- استكشاف بعض التقنيات حديثة الظهور التي قد توثر عىل التحليالت، وذكاء األعامل، ودعم القرار.

- وصــف الظاهرة حديثة الظهور املعروفة باســم إنرتنت األشــياء )IoT(، والتطبيقات املحتملة، 
والنظام االقتصادي لظاهرة )إنرتنت األشياء(.

- وصف االستخدام الجاري واملستقبيل للحوسبة السحابية يف تحليالت األعامل.

- وصف كيفية مساعدة التحليالت املبنية عىل الجغرافية املكانية واملوقع للمنظامت.

- وصف التأثريات التنظيمية لتطبيقات التحليالت.

- رسد ووصف القضايا األخالقية والقانونية الرئيسة لتنفيذ التحليالت.

- تحديد الخصائص الرئيسة ملحرتيف علم البيانات الناجح.

يقدم هذا الفصل عدة تقنيات حديثة الظهور والتي من املحتمل أن تكون ذات تأثريات جوهرية 

عىل تطوير واستخدام تطبيقات ذكاء األعامل.  ويف مجال حر� كالتحليالت، فإن املصطلحات أيًضا 

تتطــور وتتداخــل.  وكام ســبق ذكره، فيمكننا الرجــوع إىل هذه التقنيات مثــل ذكاء األعامل، أو 

التحليــالت، أو علم البيانات، أو تعلم اآللة، أو الذكاء االصطناعي )AI(، أو الحوســبة املعرفية، أو 

البيانات الضخمة، أو العديد من العناوين األخرى.  وليس هدفنا هو الرتكيز عىل الفروق الطفيفة 

بــني كل منهــا، ولكن الهدف هوالتعامل معهم جميًعا ككوكبة كبــرية واحدة.  إننا نركز عىل بعض 

االتجاهــات التي تحققت بالفعل وعــىل البعض اآلخر املتوقع أن يؤثر بصورة أكرب عىل التحليالت.  

ودامئًــا ما يعد اســتخدام كرة كريســتال اقرتاًحا منذًرا بالخطر، ولكن يف هــذا الفصل نقدم تحلياًل 

لبعض املجاالت النامية.  كام نقدم ونرشح بعض التقنيات حديثة الظهور وكذلك نستكشف بعض 

تطبيقاتهــا املعارصة، ثم نناقش بعد ذلــك التأثريات التنظيمية والشــخصية والقانونية واألخالقية 

واالجتامعية ألنظمة الدعم التحلييل والقضايا التي يجب أن يهتم بها مديرو ومحرتفو التحليالت.
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 (Siemens) ٨-1 مقال افتتاحي:  تحليل بيانات االستشــعار يســاعد ســيمنس
على تجنب أعطال القطارات:

تعتــرب رشكة Siemens أكــرب منتج يف العامل لتقنيات كفاءة الطاقــة وتوفري املوارد.  يقع املقر 
الرئييس للرشكة يف برلني بأملانيا، بعائدات 93 مليار دوالر سنويًا.  تنتج Siemens قطارات متنوعة 

ومكونات بنية تحتية تشبه أنظمة التحكم وأنظمة الطاقة.

يعتقــد فريق خدمات نقــل البيانات التابع لرشكة Siemens أن تحليــالت البيانات الضخمة 
وإنرتنت األشــياء )IoT( يســتطيع أن ميكنهم مــن توقع أخطاء املكونات ألســابيع قادمة.  إنهم 
يستكشــفون هذه األســاليب للتأكد من عدم ترك أي قطار محجوز عىل املسارات بسبب أعطال 
فنيــة غري متوقعة.  وتريــد Siemens االنتقال مــن الصيانة التفاعلية )بعد الحــادث( والصيانة 

الوقائية )بعمليات التفتيش املنتظمة( إىل الصيانة التنبؤية للقطارات.

تقيس أجهزة االستشــعار املتصلة مبكونات قطاراتهــا املوقف الحايل للمكونات، حيث تقوم رشكة 
Siemens بجمع وتحليل بيانات جهاز االستشعار بشكل فوري تقريبًا.  وإذا تم العثور عىل أي شذوذ 
يف البيانات، فهذا يشري إىل احتامل عطل أحد املكونات.  وبالتايل، ميكن اتخاذ تدابري وقائية وفًقا لذلك.

وفًقا ملدونة ترياداتا، يعتمد مهندسو Siemens عىل بيانات عرشات اآلالف من أجهزة االستشعار.  
تذهب كل من بيانات القطارات والسكك الحديدية، وبيانات عمليات اإلصالح، وبيانات الطقس، 
وبيانات سالسل التوريد، إىل بنية البيانات املوحدة ترياداتا التابعة لرشكة Siemens لالستفادة من 
Hadoop، وTeradata Aster، ومســتودع بيانات ترياداتا.  ورصح Gerhard Kress مدير فريق 
خدمات نقل البيانات برشكة Siemens قائاًل:  « ال ميكننا أن نفعل ما نفعله بناًء عىل بنية مختلفة 
ألن أحجام البيانات لدينا كبرية جًدا.  ولذا؛ فمثاًل بالنسبة ألسطول سيارات من أوروبا، قمنا بجمع 
كل بيانات أجهزة االستشــعار، وكانت حوايل 100 مليار سطرًا جدوليًّا.  وإذا كنت ترغب يف تنفيذ 

خوارزمية تعلم اآللة عىل ذلك فهي ال تعمل عىل يشء ليس موازياً بشكل كبري».

يســمح تعلم اآللة باســتخدام بيانــات جهاز االستشــعار لعلامء ومهنــديس البيانات برشكة 
Siemens من الكشــف الرسيع عن اإليجابيات الخاطئة )التنبــؤ بعطل ال يحدث فعاًل( وإعطاء 
تنبــؤ واضح بأعطال الجــزء الفعيل.  وألن اإلنذارات الكاذبة تكون أكــرث من اإلنذارات الحقيقية، 
تقــوم املنظمة بالنظر يف أوامر العمل، واألرقام التسلســلية، وتاريخ بيانات القطارات والخدمات، 
ومعلومات التشــخيص، وبيانات جهاز االستشــعار، وعمليات اإلصالح، وبيانات سالســل التوريد 
للمســاعدة يف تحديد وحل أعطــال الجزء الحقيقي.  وتســتطيع Siemens أن تحدد بدقة أيهام 
أكرث عرضة للعطل، هل هو القطار فائق الرسعة بني موســكو وســانت بتسربج يف الشتاء القارس 

أم القطار فائق الرسعة يف إسبانيا الحارة يف أيام الصيف، وذلك عن طريق دمج بيانات الطقس.
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يســتخدم مشغل القطار األســباين RENFE املكونات األساســية لقطار Siemens عايل الرسعة، 
Valero E، الخاضع للمراقبة املستمرة من جانب Siemens.  فإذا كانت أمناط بيانات جهاز االستشعار 
التي تم جمعها غري طبيعية، يتم إرسال فريق للتحقق من هذه املكونات، وبالتايل مينع عطل القطار 
عىل املسارات.  وكنتيجة لذلك، مل يتأخر بشكل ملحوظ سوى قطار واحد فقط من أصل 2300 قطار.  
وتزعم Siemens أيًضا أن املصداقية املرتفعة لقطاراتها قد ساعدت الكثري من مشغيل القطارات عىل 
تحسني أدائهم فيام يتعلق بالوقت املناسب.  فعىل سبيل املثال، تعمل قطارات بانكوك بنسبة تأخري 
ر Siemens كذلك أن التشــغيالت التي ميكن االعتامد عليها بشكل كبري بني برشلونة  1٪ فقط.  وتقدِّ

ومدريد قد أدت إىل زيادة معنوية يف عدد ركاب القطارات وتقليص حركة املالحة الجوية.

وهكذا، تكون النمذجة التنبؤية قد منحت Siemens فرصة خدمية جديدة.  لقد تم تأسيسها 
اآلن كمــورد رئيــس لخدمة تتبع أعطال القطارات.  وســيصبح بيع هذه الخدمــات التنبؤية أكرث 

أهمية من مجرد املعدات األصلية.

ما هي الدروس التي يمكننا تعلمها من هذه المقالة االفتتاحية؟

تقــود Siemens تطوير الخدمات اإلضافية والقيمة للمنتجــات الصناعية الضخمة القادمة من 
الصناعات الكبرية نسبيًّا؛ إذ ميكن للرشكة إنشاء صورة أفضل لطريقة أداء منتجاتها عىل أرض الواقع، 
وذلك من خالل استعامل أجهزة االستشعار التي تولد كميات كبرية ومتنوعة من البيانات ودمج تلك 
البيانات مع مصادر البيانات األخرى مثل الطقس.  وعالوًة عىل ذلك، فإن تحليل مثل هذه البيانات 
قد يساعد العميل عىل أداء الصيانة فقط عندما يلزم ذلك وليس وفًقا لجدول زمني.  ولقد أصبح بيع 
مثل هذه الخدمات التحليلية محور اهتامم أســايس جديد بالنسبة لجميع املنتجني الرّواد للمعدات 
الصناعية مثل Siemens و General Electric.  كام يعترب بيع خدمات أداء التحليالت عىل املنتجات 

والصيانة التنبؤية أو اإلصالحات مثااًل ممتازًا إلنشاء فرص تسويقية جديدة للمنتجات القامئة.

أسئلة للمناقشة:

1- يف مجال املعدات الصناعية مثل القطارات، ما هي املَْعلاَمت التي ميكن قياسها بانتظام لتقدير 
األداء الحايل للمعدات واإلصالحات الالزمة مستقباًل؟

2- كيف ميكن أن نستفيد من بيانات الطقس يف تحليل حالة معدات القطارات؟

ر كمية البيانات التي تحتاج لجمعها يف شهر واحد باستخدام مثاًل 1000 جهاز استشعار عىل  3- قدِّ
قطار واحد، علاًم بأن كل جهاز استشعار يعطي 1 كيلوبايت من البيانات يف الثانية الواحدة.

4- ما هو تصورك لتخزين مثل هذه املجموعات من البيانات؟
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٨-2 إنترنت األشياء:

 )IoT( قدمت املقالة االفتتاحية مجااًل يواجه منًوا كبريًا يف الوقت الراهن.  يعترب إنرتنت األشياء
ظاهرة لربط العامل املادي باإلنرتنت، بخالف إنرتنت األشــخاص الذي يربط البرش ببعضهم البعض 
من خالل التقنية.  ففي إنرتنت األشياء، تتصل األجهزة املادية بأجهزة االستشعار التي تجمع بيانات 
عن الجهاز مثل التشــغيل واملوقع والحالة الراهنة.  تتم معالجة هذه البيانات باســتخدام أساليب 
تحليلية متنوعة ملراقبة الجهاز عن بُعد من مكتب مركزي أو للتنبؤ بأي أخطاء قد تحدث للجهاز.  
ولعل املثال األشهر عىل إنرتنت األشياء هو السيارة ذاتية القيادة.  وليك تقود نفسها بنفسها، تحتاج 
الســيارة وجود أجهزة استشــعار كافية ملراقبة املوقف تلقائيًّا من حولها وتتخذ اإلجراءات املالمئة 
لضبط أي إعداد الزم، مبا يف ذلك رسعة السيارة واتجاهها وما إىل ذلك.  ومن األمثلة الشائعة األخرى 
عىل إنرتنت األشياء هو جهاز متتبع اللياقة الذي يسمح للمستخدم بتتبع أنشطته الجسدية كامليش 
والجــري والنوم.  وتعد رشكــة Smartbin مثااًل آخر لتوضيح ظاهرة إنرتنت األشــياء.  فقد قامت 
Smartbin بتطوير حاويات القاممة ذات أجهزة استشعار للكشف عن مستويات االمتالء؛  حيث 
يقوم جهاز االستشعار بإخطار رشكة جمع القاممة تلقائيًّا بأن الحاويات قد امتألت تقريبًا وتحتاج 
للتفريغ.  وبالطبع، يعد املثال األكرث شــيوًعا الذي يرضبه الناس لتوضيح إنرتنت األشــياء هو فكرة 
طلب الثالجة للحليب تلقائيًّا عندما تكتشــف أن الحليب قد نفد.  وقدمت رشكة كلوروكس فلرت 
Brita الجديد املزود بوعاء به Wi-Fi يستطيع طلب فالتر املياه بنفسه عند اكتشاف وقت التغيري.  
يف كل هــذه األمثلة، ال يضطر البرش إىل التواصل مــع بعضهم البعض، وال حتى مع أي آلة يف كثري 

من الحاالت؛ حيث تستطيع اآلالت أن تتكلم.  وهذا هو سبب استخدام مصطلح إنرتنت األشياء.

وفًقا لبحــث Juniper )2016(، فباإلضافة إىل أجهزة التابلت والهواتف الذكية والحواســيب 
الشخصية، سيتم ربط أكرث من 38 مليار يشء باإلنرتنت وذلك بحلول عام 2020.  وفيام ييل بعض 

األسباب للنمو الكبري يف إنرتنت األشياء:
1- كون األجهزة أصغر حجاًم وأرخص سعرًا وأكرث قوًة:  لقد انخفضت تكاليف املشغالت وأجهزة االستشعار 

بشكل كبري يف العرش سنوات املنرصمة، مام أدى بشكل عام إلنتاج جهاز استشعار أرخص كثريًا.

2- إمكانيــة التنقل الرخيصة:  وقد انخفضت كذلك تكاليف معالجة البيانات والســعة التنزيلية 
وأجهزة الجوال بنسبة 97٪ منذ العقد املايض.

Source: Adapted from teradata.com )2016(. �e Internet of trains. http:// www.teradata.com/resources/
case-studies )accessed August 2016(; theit.org. )2016(. Siemens tracks Big Data for trains that keep on 
running. http:// eandt.theiet.org/magazine/2016/07/siemens-Big-data-trains.cfm )accessed August 2016(; 
Siemens.com )2016(. About Siemens. http:// www.siemens.com/about/en/)accessed August 2016(.
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3- توافر أدوات ذكاء األعامل:  تعرض اآلن الكثري والكثري من الرشكات أدوات ذكاء األعامل الخاصة 
بها سواء عىل أجهزتها أو عىل السحابة مبعدالت أقل.  وتكون أدوات البيانات الضخمة وذكاء 

األعامل متاحة عىل نطاق واسع وبصورة متطورة للغاية.

4- تظهر يوميًّا بشكل افرتايض حاالت استخدام جديدة ومثرية.

كام ينبغي علينا مالحظة وجود بعض التعارض حول اســتخدام مصطلح إنرتنت األشــياء.  وأيًضا 
يطلق عليه البعض مصطلح ويب األشــياء Web of �ings، ويســميه البعض اآلخر إنرتنت األنظمة 
ألنه يف العديد من الطرق ســيكون هناك توليفة من األنظمة التي تتواصل فيام بينها.  عموًما، سنشري 

يف هذا الفصل لهذه الظاهرة باسم إنرتنت األشياء )IoT( لتحقيق االتساق.

وتختلف التقديرات عىل نطاق واســع فيام يخص منو صناعة إنرتنت األشــياء، يف حني ســيتم 
إنفاق مبلغ يرتاوح ما بني 6 تريليون و11 تريليون دوالر تقريبًا عىل حلول إنرتنت األشــياء بقدوم 
عام 2020، والتي تعد واحدة من أرسع قطاعات تقنية املعلومات منًوا بشكل عام وعنًرصا أساسيًّا 
يف صناعة التحليالت.  وتعطي الحالتان العمليتان )8-1( و)8-2( مثالني لتطبيقات إنرتنت األشــياء 

يف صناعات مختلفة باستخدام منصتني تقنيتني مختلفتني.

حالة عملية ٨-1

رشكة زوارق SilverHook تستخدم تحليل البيانات الفوري

 إلخطار املتسابقني واملشجعني

تعترب زوارق SilverHook إحدى أرسع القوارب يف العامل واألكفأ يف استهالك الطاقة 

والتــي تصنعهــا رشكة تحمل نفس االســم.  وتســتخدم زوارق SilverHook يف جميع 

سباقات الزوارق حول العامل.  تواجه القوارب املنطلقة برسعات عالية ضد املياه املالحة 

خطــر عطل املعدات.  ويعتمد املتســابقون عىل بيانات القياس عــن بُعد من قواربهم 

التخاذ قرارات تتعلق بالســالمة والتخطيط.  ويف بعض املواقف، يتم أيًضا جمع بيانات 

القياس الحيوية للمتســابقني.  وبالتايل، يســتقبل املتسابقون الكثري من املعلومات، مام 

ب تتبع كل البيانات.  كام الحظت SilverHook أن جمهور سباقات الزوارق كانوا  يُصعِّ
يواجهون صعوبة ملتابعة املتســابقني يف املحيط، كلام انطلقت القوارب برسعة، مام قلل 
من تعلق الجمهور باللعبة.  وقد جمعت SilverHook البيانات من 80 جهاز استشعار 
ولكــن مل تكن هناك طريقة ســهلة للحصول عىل أفكار لتحســني قــدرات اتخاذ القرار 

واتخاذ قرارات السالمة وتحسني تجربة الجمهور.
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اســتخدم فريق SilverHook منصة IBM Bluemix كخدمة PaaS )انظر القســم 
التايل( الســتخدام حلول تحليــالت IBM SPSS وتوصيل أفكار مفهومة للمســتخدمني 
والجامهري.  وقد متكنت SilverHook عن طريق PaaS من إنشــاء تطبيقات، وسحب 
IBM بيانات يف الســحابة، وإجــراء التحليالت املطلوبة عىل تلك البيانات.  واســتخدم

Bluemix، باالشــرتاك مــع رشكة Virtual Eye، قاعدة إنرتنت األشــياء إلرســال بيانات 
االستشــعار املتولــدة من أجهزة االستشــعار ونظام تحديد املواقــع العاملي )GPS( إىل 
الســحابة.  وقد تم إجراء تحليل عىل بيانات جهاز االستشعار باستخدام أدوات التحليل 
املوجــودة يف IBM Bluemix.  كام قامــت Virtual Eye بتوصيل تنبيهات املعلومات 
الفنيــة للفريــق املتســابق والتمثيــل الفوري للســباق إىل الجامهري.  واآلن يســتطيع 
املتسابقون الحصول عىل رؤية فورية عن السباق، لتحسني قراراتهم وقدرتهم التنافسية.

أسئلة للمناقشة:

1- ما هو نوع املعلومات املهمة للمتسابقني والتي ميكن أن تنشئها أجهزة االستشعار 
عىل قارب السباق؟  وماذا عن الجامهري؟

2- ما هي الرياضات األخرى التي ميكن أن تستفيد من تقنيات مشابهة؟

3- ما هي التحديات التقنية التي ميكن أن تواجهها يف إنشاء مثل هذه األنظمة؟

Sources: IBMBigdatahub.com. )2015(. SilverHook Powerboats: Tracking fast-moving 

boats in real time. http://www.ibmBigda-tahub.com/blog/silverhook-powerboats-tracking-

fast-moving-powerboats-real-time )accessed August 2016(; IBM.com )2015(. Case study: 

SilverHook Powerboats. http://www.ibm.com/cloud-computing/case studies/silverhook-

powerboats.html )accessed August 2016(.

حالة عملية ٨-2

رشكة Rockwell Automation تراقب أصول استكشاف النفط والغاز غالية الثمن

تعترب رشكة Rockwell Automation إحدى أكرب رشكات توريد حلول التشــغيل اآليل 

الصناعــي واملعلومــات الصناعية يف العــامل؛ إذ ينترش عمالؤها يف أكــرث من 80 دولة حول 

العامل، ويعمل بها حوايل 22500 موظف.  وترتكز الرشكة يف عملها عىل عدة مجاالت، يعد 

Hilcorp أحدها مســاعدة رشكات النفط والغاز يف االستكشــاف.  ومــن أمثلة ذلك رشكة

Energy، وهي رشكة تقوم بالتنقيب عن النفط يف أالســكا، وهي تســتخدم معدات غالية 
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الثمن جًدا يف الحفر واالستخراج وتكرير النفط، وميكن لعطل واحد يف املعدات أن يكلف 

رشكــة النفــط والغاز فاقــد إنتاج مبا يرتاوح مــن 100 ألف إىل 300 ألــف دوالر يف اليوم.  

ويتطلب التعامل مع هذه املشكلة وجود تقنية ميكنها مراقبة حالة مثل هذه املعدات عن 

بُعد، كام ميكنها التنبؤ باملشكالت التي من املحتمل أن تحدث بشكل جيد يف وقت مبكر.

اقتنصت Rockwell Automation هذه الفرصة لتوسيع أعاملها يف صناعات النفط 

والغاز من خالل جمع البيانات من مواقع االستكشاف وتحليلها لتحسني الكفاءة وقيادة 

األداء بشكل أفضل.  وتحصل الرشكة عىل رؤيتها من Connected Enterprise باستخدام 

إنرتنت األشــياء التابعة ملايكروسوفت )�Microso( لتوفري مراقبة ودعم معدات النفط 

والغاز التي تحتل مكانًا يف مناطق بعيدة.  وتوفر Rockwell Automation اآلن حلواًل 

للتنبؤ الفوري بأعطال املعدات عىل طول سالسل توريد البرتول، ومراقبة صحتها وأدائها، 

واملساعدة يف منع عطلها يف املستقبل.  وترتكز هذه الحلول يف املجاالت التالية:

1- الحفــر:  متتلــك رشكــة Hilcorp Energy معدات الضخ الخاصــة بها املتمركزة 

يف أالســكا، حيث تقوم بالتنقيب عن النفط 24 ســاعة يف اليــوم، وميكن لعطل واحد يف 

املعــدات أن يكلــف الرشكة الكثري من املال.  وقامــت Rockwell Automation بربط 

املشــغالت الكهربائية املتغرية ملعدات الضخ بالسحابة )انظر القسم التايل(، بحيث ميكن 

التحكــم يف هــذه اآلالت عىل بعد آالف األميــال من غرفة التحكــم يف أوهايو؛ إذ تقوم 

أجهزة االستشعار بالتقاط البيانات، ومتريرها إىل Microso� Azure Cloud عن طريق 

بوابة التحكم الخاصة برشكة Rockwell، ثم تصل هذه البيانات إىل املهندســني التابعني 

لـ Hilcorp Energy من خالل لوحات معلومات رقمية، فتقوم لوحات املعلومات هذه 

بعرض معلومات عن الضغط ودرجة الحرارة ومعدل التدفق وعرشات املَْعلاَمت األخرى 

بشــكل آين مام يساعد املهندســني عىل مراقبة صحة وأداء املعدات.  كام تعرض لوحات 

املعلومات هذه تنبيهات عن أي مشكالت محتملة.  فعندما تعطلت إحدى قطع معدات 

الضــخ الخاصة برشكة Hilcorp، تم تحديد العطل وتعقبه وإصالحه يف أقل من ســاعة، 

مام أدى لتوفري 6 ساعات من تعقب العطل والتكلفة الناجمة عن فاقد اإلنتاج.

2- بناء مضخات غاز أذ�:  يف هذه األيام، تقوم بعض شاحنات النقل باستخدام الغاز 

الطبيعي السائل كوقود.  وتقوم رشكات النفط بتحديث محطات تعبئة الوقود الخاصة بها 

لدمج مضخات الغاز الطبيعي السائل.  كام قامت رشكة Rockwell Automation بتثبيت 

أجهزة استشــعار ومشــغالت تردد متغري عىل هذه الشــاحنات لجمــع بيانات فورية عن 

تشــغيل املعدات ومخزون الوقود ومعدل االستهالك.  وتتم إحالة هذه البيانات إىل منصة 
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السحابة الخاصة برشكة Rockwell، والتي تقوم بدورها بإنشاء لوحات معلومات تفاعلية 

وإعداد تقارير لوصف هذه التفاصيل باســتخدام Microso� Azure ومن ثم إرسالها إىل 

املستفيدين املالمئني، مام يعطي انطباًعا مريًحا للمستفيدين عن سالمة أصول رأساملهم.

لقد عملت حلــول Connected Enterprise املقدمة مــن رشكة Rockwell عىل 

زيــادة رسعة منو العديد مــن رشكات النفط والغاز مثل رشكــة Hilcorp Energy من 

خالل وضع بيانات العمليات الخاصة بها عىل منصة الســحابة ومســاعدتها عىل تقليل 

التكلفة الناجمة عن أوقات األعطال والصيانة.  ونتج عن هذا ظهور فرص عمل جديدة 

.Rockwell Automation للمصنعني الشجعان مثل

أسئلة للمناقشة:

1- مــا هو نوع املعلومات التي مــن املرجح أن يتم جمعها من ِقبَل منصة التنقيب 

عن النفط والغاز؟

2- هل يتناســب هذا التطبيق مع الثالث V’s )الحجــم والتنوع والرسعة( الخاصة 

بالبيانات الضخمة؟  ملاذا نعم أو ملاذا ال؟

3- مــا هي الصناعــات األخرى التي ميكنها اســتخدام مقاييس تشــغيلية ولوحات 

معلومات مشابهة؟

Sources: Customers.microso�.com. )2015(. Rockwell Automation: Fueling the oil 

and gas industry with IOT. https://customers.microso�.com/Pages/CustomerStory.

aspx?recid=19922 )accessed August 2016(; Microso�.com. )n.d.(. Customer stories| 

Rockwell Automation. https://www.microso�.com/en-us/cloud-platform/cus- tomer-

stories-rockwell-automation )accessed July 2016(.

البنية التحتية لتقنية إنترنت األشياء:

من نظرة بعني الطائر، ميكن تقسيم تقنية إنرتنت األشياء إىل أربع مجموعات رئيسة واملوضحة 
يف الشكل )8-1( كام ييل:

1- األجهزة )Hardware(:  وتشــمل األجهزة املادية، وأجهزة االستشــعار، واملشغالت امليكانيكة 
التي يتم فيها إنتاج وتسجيل البيانات.  واألجهزة هي املعدات التي تحتاج إىل التحكم فيها أو 
مراقبتها أو تتبعها.  وقد تحتوي أجهزة االستشــعار الخاصة بتقنية إنرتنت األشــياء عىل معالج 

أو أي جهاز حوسبة والذي يقوم بتوزيع البيانات الواردة.
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2- االتصال )Connectivity(:  ينبغي أن يكون هناك محطة أساســية أو مركز رئيس يقوم بجمع 
البيانات من القطع املزودة بأجهزة االستشــعار وإرســال تلك البيانات إىل السحابة.  يتم ربط 
األجهزة بشــبكة لتتواصل مــع بعضها البعض أو مع تطبيقات أخــرى، وقد يكون هذا الربط 
مبارش أو غري مبارش باإلنرتنت.  وتعمل البوابة عىل متكني األجهزة غري املتصلة مبارشًة باإلنرتنت 

من الوصول إىل منصة السحابة.

3- الخلفيــة الربمجيــة )So�ware backend(:  ويف هــذه الطبقة، تتــم إدارة البيانات التي تم 
جمعها؛ حيث تقوم الخلفية الربمجية بإدارة الشــبكات واألجهزة وتوفري تكامل البيانات.  وقد 

يكون هذا جيًدا جًدا يف السحابة )انظر القسم التايل ثانيًة(.

4- التطبيقات:  ويف هذا الجزء من إنرتنت األشياء، يتم تحويل البيانات إىل معلومات ذات معنى.  
وقد يتم تشغيل العديد من التطبيقات عىل الهواتف الذكية وأجهزة التابلت وأجهزة الحاسب 
الشــخيص وتقوم بعمل يش مفيد مع البيانات.  كام يتم تشــغيل تطبيقات أخرى عىل الخادم 

ومن ثم تقديم نتائج أو تنبيهات من خالل لوحات املعلومات أو الرسائل إىل املختصني.

IoT شكل ٨-1:  بناء كتل البنية التحتية لتكنولوجيا
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:RFID أجهزة استشعار التعريف بترددات الراديو

تعترب تقنية التعريف برتددات الراديو)RFID( واحدة من أقدم تقنيات االستشــعار املوجودة 

والتي تشــهد منًوا كبريًا.  وتعترب RFID تقنية شــاملة تشــري إىل اســتخدام موجات تردد الراديو 

لتحديد األهداف.  وبشــكل أســايس، تعد هذه التقنية مثااًل لعائلة تقنيات تحديد الهوية تلقائيًّا، 

والتي تشــمل أيًضا الباركود والقضبان املغناطيســية واسعة االنتشــار، حيث استخدمت سالسل 

توريد التجزئة )والعديد من املجاالت األخرى( منذ منتصف الســبعينيات تقنية الباركود كشــكل 

أســايس لتحديد الهوية تلقائيًّا.  وقد روجت مزايا RFID املحتملة النتهاج هذه التقنية بقوة إىل 

 )Dillard’sو ،Targetو ،Wal - Mart العديــد من الرشكات )بقيادة كــربى رشكات التجزئة مثــل

كطريقة لتحسني سالسل التوريد الخاصة بهم وبالتايل تقليل التكاليف وزيادة املبيعات.

كيف تعمل تقنية RFID؟  يف أبسط صورة له، يتكون نظام RFID من عالمة )متصلة باملنتج املراد 

التعرف عليه(، وأداة اســتجواب )مبعنى قارئ(، وهوايئ واحد أو أكرث متصلني بالقارئ، وجهاز حاسب 

)للتحكــم يف القــارئ والتقاط البيانات(.  وحاليًا، بدأت سالســل التوريد يف االهتامم أكرث باســتخدام 

عالمات RFID غري املبارشة؛ إذ تســتقبل العالمات غري املبــارشة الطاقة من املجال الكهرومغناطييس 

الذي أنشــأته أداة االســتجواب )وليكن القارئ( واملعلومات املرتدة فقط عندمــا يتم طلبها.  وتظل 

العالمة غري املبارشة نشطة فقط عندما تكون داخل املجال املغناطييس ألداة االستجواب.  

ويف املقابل، يكون لدى العالمات املبارشة بطارية عىل لوح مسطح لتنشيطها.  وحيث إن لدى 

ا بها، فهي ال تحتاج قارئًا لتنشيطها؛ بل ميكنها الرشوع يف عملية  العالمات املبارشة مصدر طاقة خاصًّ

نقل البيانات من تلقاء نفســها.  وباملقارنة مع العالمات غري املبارشة، فإن للعالمات املبارشة نطاق 

قراءة أطول ودقة أفضل وتخزين معلومات أكرث تعقيًدا قاباًل إلعادة الكتابة، وقدرات معالجة أكرث 

ثــراًء )Moradpour & Bhuptani, 2005(.  ولكن نظرًا لوجود البطارية، يكون للعالمات املبارشة 

بعــض الســلبيات، ومنها أن فرتة حياتها تكون أقرص، وحجمها أكــرب، و�نها أغىل من العالمات غري 

املبارشة.  وحاليًا، يتم تصميم وتشــغيل معظم تطبيقات بيع التجزئة بعالمات ســلبية.  وغالبًا ما 

يتكرر وجود العالمات املبارشة يف أنظمة الدفاع أو العســكرية، ولكنها تظهر كذلك يف تقنيات مثل 

EZ Pass، حيث ترتبط العالمات بحساب مدفوع مقدًما، مام مُيَكِّن السائقني من دفع الرسوم أثناء 

القيادة فقط باملرور عىل القارئ بداًل من التوقف للسداد عند كشك تحصيل الرسوم.

 ،)EPC( هو رمز املنتج اإللكرتوين RFID يعد متثيل البيانات األكرث انتشــاًرا بالنســبة لتقنية

والــذي ينظــر إليه العديد من العاملــني يف الصناعة عىل أنه الجيل التايل مــن رمز املنتج العاملي 



االتجاهات املستقبلية والخصوصية واالعتبارات اإلدارية يف التحليالت

6٩٣ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

EPC يتكون ،UPC والــذي يتم متثيله يف الغالب مبا يســمى باركود.  وكام هوالحال يف ،)UPC(

من سلسلة من األرقام التي تحدد أنواع املنتجات واملصنعني عرب سالسل التوريد.  كام يتضمن رمز 

EPC مجموعة إضافية من األرقام لتحديد العنارص بشكل فريد.

ويف الوقــت الحــايل، تحتوي معظم عالمات RFID عىل 96 بايت من البيانات يف شــكل أرقام 

تعريف التجارة العاملية املسلســلة )SGTINs( لتحديد حاالت أو رموز حاوية الشــحن املسلسلة 

لتحديد لوحات التنزيل )عىل الرغم من إمكانية استخدام SGTINs أيًضا لتحديد لوحات التنزيل(.  

وميكــن إيجــاد الدليــل الكامل لوضع عالمــة معايري البيانات عــىل موقع الويــب الخاص برشكة 

EPCglobal وهــو)epcglobalinc.org(.  وتعتــرب رشكة EPCglobal منظمة يشــرتك يف قيادتها 

.RFID لدعم استخدام EPC رواد الصناعة واملنظامت التي تركز عىل إنشاء معايري عاملية لـ

وكام هو موضح يف الشــكل )8-2(، تظهر بيانات العالمات يف أنقى صورها عبارة عن سلســلة من 

األرقــام الثنائيــة، والتي ميكــن تحويلها بعد ذلك إىل املعــادل العرشي SGTIN.  وكــام يتضح، يعترب 

SGTIN بشــكل أســايس UCC-14( UPC لتحديد حاوية الشــحن( برقم مسلســل.  ويعترب الرقم 

املسلســل هو أهم فرق بني كل من الـ UPC املكون من 14 رقاًم املستخدم اليوم وبني SGTIN الذي 

يتضمن عالمة RFID.  فمع UPCs، ميكن للرشكات تحديد عائلة املنتج التي تنتمي إليها الحالة )مثل، 

مناديل كارمن 8 - عبوات(، ولكن ال ميكن متييز عبوة واحدة من أخرى.  أما مع SGTIN، فيتم تحديد 

كل قطعة بشكل فريد، وهذا يوفر مستوى رؤية عىل مستوى القطعة، بداًل من مستوى عائلة املنتج.

RFID شكل ٨-2:  عالمة بيانات

ويعد أحد تطبيقات الكميات الضخمة من البيانات املتولدة عن طريق RFID يف إدارة سالســل 

التوريد )Delen, Hardgrave, & Sharda, 2007(.  كام تستطيع الرشكات استخدام RFID لتحسني 

كفاءة أو فعالية العمليات الحالية املتنوعة عن طريق التغيري التدريجي للعملية.  فعىل سبيل املثال، 

)Katz, 2006( اقرتحت األدلة األولية إمكانية تخفيض وقت اســتالم املنتج يف املســتودع باســتخدام
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RFID.  فبداًل من عمل مســح ضويئ لكل قطعة من املنتج عىل انفراد باســتخدام ماســح الباركود، 
ميكن قراءة املنتج ذي عالمة RFID تلقائيًّا عىل بوابة استالم املنتجات.  وقدمت رشكة جيليت تقريرًا 
بانخفاض وقت اســتالم لوحات التنزيل يف مركز التوزيع الخــاص بها من 20 ثانية إىل 5 ثواٍن بفضل 
RFID وإســرتاتيجية عالمــة - عىل - املصــدر التابعة لها )Katz, 2006(.  ومل تتغري عملية االســتالم 
جذريًّا )أي إن الرافعات الشــوكية قامت بتفريغ املنتج كام كان من قبل(.  وكان التغيري الوحيد هو 
إزالة الحاجة للمسح اليدوي للمنتج.  وبالتايل، أصبحت العملية أكرث كفاءة.  كام ميكن زيادة فعالية 
العمليــات.  فمثــاًل، وجدت رشكة Wal-Mart انخفاًضا بنســبة 21٪ يف املخزون باســتخدام بيانات 
Hardgrave, Langford, Waller, &(لتوليــد قوائم أفضل للمنتجات التي ســيتم تجديدها RFID
Miller, 2008(؛ إذ مل تتغري عملية تجديد الرف، ولكن تم تحسينها باستخدام RFID.  كام يستخدم 
RFID لتقليل عدد األخطاء، مام يحسن دقة املخزون، ويؤدي يف النهاية إىل تحسني التنبؤ والتجديد.

وقد تم استخدام بيانات RFID يف العديد من التطبيقات املرتبطة األخرى.  فعىل سبيل املثال، 
متثل البضائع القابلة للتلف أحد التحديات الكربى إلدارة سلسلة التوريد بسبب العدد الكبري من 
املتغــريات ذات الخصائص املختلفــة القابلة للتلف، ومتطلبات حســاب تدفق البضائع يف بعض 
سالســل التوريد، وكميات كبرية من البضائع التي يتم تداولها عىل مســافات طويلة.  وعىل الرغم 
مــن أن الطعام ميثل الجزء الرئيس من قامئة املنتجات القابلة للتلف، إال أن العديد من املنتجات 
األخرى، كالزهور الحديثة واألدوية ومستحرضات التجميل وقطع غيار السيارات، وغريها، تتطلب 
ضوابــط بيئيــة صارمة لإلبقاء عىل جودتها.  ونظرًا ألن حجم البضائــع املتداولة كبري جًدا، فتزداد 
احتاملية حدوث املشاكل )Sahin, Babaï, & Dallery Vaillant, 2007(.  كام يزيد القضاء عىل 
نسبة صغرية من التلف مثاًل، من معنوية التحسن يف سالسل التوريد.  ولذلك' تكون لإلدارة املثىل 

لسالسل توريد البضائع القابلة للتلف أهمية كربى للرشكات يف هذا القطاع السوقي.

يعتمد نجاح سالسل التوريد رسيعة الزوال اليوم عىل مستوى )وتوقيت( بروز املنتج.  وينبغي 

أن يجيــب هذا الظهور عىل أســئلة «أين املنتج الخاص يب؟» و«مــا هو رشط املنتج الخاص يب؟».  

وبالفعل، رشعت العديد من الرشكات يف تجربة استخدام RFID للمواد القابلة للتلف، مع الوضع 

يف االعتبار كاًل من األمثلة التالية:

- قامت رشكة ساموورث برذارز )Samworth Brothers( للتوزيع )اململكة املتحدة؛ سندويشات 

.)Swedberg, 2006a( بإجراء مراقبة فورية لدرجة الحرارة يف شاحناتها )وحلويات، إلخ

- تقوم ســتاربكس باســتخدام تتبع درجات الحرارة ملنتجات إعداد الطعام املتجهة إىل منافذ بيع 

.)Swedberg, 2006b( التجزئة
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.)Collins, 2005( لفحص رشوط التنزيل دون فتح األبواب RFID باستخدام Sysco تقوم -

ولنا يف إدارة جودة املنتج مثال آخر عىل اســتخدام RFID يف سالســل التوريد.  فقد كشفت 

الدراســات التي تســتخدم عالمات RFID القامئة عىل أجهزة االستشــعار يف الشــاحنات املزودة 

مبــربدات واملخصصة لحمل املــواد الغذائية أن درجة الحرارة فيهــا مل تكن ثابتة كام هو مفرتض، 

بل تفاوتت بشكل كبري )Delen, Hardgrave, & Sharda, 2011(.  فقد تتغري البيئة مع انتقال 

املنتج عرب سلسلة التوريد، وهذا يؤثر عىل جودة وسالمة املنتج.  وهنا يأيت دور أجهزة االستشعار 

البيئية التي تدعم 'RFID إذ توفر رؤية للظروف البيئية املتغرية املحيطة باملنتج كام توفر البيانات 

الالزمة لتحديد مدى تأثري تلك التغيريات عىل جودة أو ســالمة املنتج.  وبدون أجهزة استشــعار، 

ميكننا الحصول عىل تقديرات متنوعة للظروف البيئية ولكن عند نقطة واحدة فقط دون أي رؤية 

ملا بني تلك النقاط )عىل ســبيل املثال، درجة الحرارة يف وقت التنزيل، ويف وقت التســليم(.  ويف 

تطبيقات العينة، تختلف درجات الحرارة وفًقا ألشياء معينة، منها:

- املوقع عىل لوح التنزيل )يف األعىل، يف املنتصف، يف األسفل(.

- ترتيب التنزيل )أي موقع لوحات التنزيل(.

- نوع الحاوية.

- نوع املنتج.

- مواد التغليف )صندوق مموج أو بالستيك مقوى(.

ويقرتح األثر امللحوظ للعديد من املتغريات رضورة مراقبة البيئة بشــكل مســتمر لتحقيق الفهم 

التام للظروف املحيطة عىل مســتوى لوح التنزيل و / أو القطعة.  وبشــكل عام، فإن أجهزة استشعار 

)درجــة الحــرارة( املمّكنة بتقنيــة RFID تعمل جيًدا وتوفر رؤية واســعة ال ميكــن الحصول عليها 

بتقديــرات النقطــة الواحدة للظروف التي تواجــه املنتج عند مروره عرب سالســل التوريد.  والدرس 

املستفاد بشكل عام هو أن تقنية RFID تولد كميات ضخمة من البيانات التي ميكن تحليلها للحصول 

عىل أفكار عظيمة بشأن بيئة الرشكة، وهذا هو الغرض الرئيس لقيام ذكاء األعامل ودعم القرار.

الحوسبة الضبابية:

تعد إحدى أهم القضايا يف إنرتنت األشياء هي أن البيانات التي تنتجها أجهزة االستشعار بيانات 

ضخمة، ولكن ليســت كلهــا مفيدة.  إًذا، ما هــو القدر الواجب رفعه مــن البيانات الضخمة عىل 
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الخوادم السحابية لتحليلها؟  وتعترب فكرة الحوسبة الضبابية هي املفهوم الجديد لحل هذا السؤال؛ 
حيث يقوم الضباب بتمديد السحابة لتكون أقرب إىل األشياء التي تُنِتج وتعمل عىل بيانات إنرتنت 
األشياء.  وميكن وضع هذه األجهزة، والتي يطلق عليها عقد الضباب، يف أي مكان بني ربط الشبكة.  
وميكن ألي جهاز يتوفر له الحوســبة والتخزين واالتصال بالشــبكة أن يكون عقدة ضباب، كأجهزة 

الراوتر أو املحوالت.  وفيام ييل توضيح لذلك:

مركز البيانات / السحابة ← جهاز الضباب ← جهاز مادي / أجهزة استشعار لتوليد البيانات

يؤدي تحليل البيانات بالقرب من األجهزة إىل تقليل وقت االســتجابة.  كام يحافظ أيًضا عىل 
الســعة التنزيلية، إذ إن إرســال البيانات إىل السحابة يتطلب سعة تحميلية كبرية.  وتزداد أهمية 
الحوســبة الضبابية عندما تحتاج البيانات للتحليل يف أقل من ثانية، كام هو الحال يف حالة عطل 

النظام املتتايل.  ويعرض الجدول )8-1( فرقني بسيطني بني السحابة والضباب.

جدول ٨-1:  الفرق بني عقد الضباب ومنصة السحاب

منصة السحابةعقد الضباب

تستقبل وتجمع البيانات من عقد الضباب.تستقبل البيانات من أجهزة إنرتنت األشياء.

تقــوم بتنفيذ تحليــالت إنرتنت األشــياء يف وقت 

االستجابة باملليل ثانية.

يتم إجراء التحليل عىل كميات ضخمة من بيانات 

األعامل والذي قد يستغرق ساعات أو أسابيع.

كام قد تعطي الحوســبة الضبابية مزيًدا من األمان، حيث ميكن تأمني عقد الضباب باستخدام 
نفس حل األمان املستخدم يف بيئات تقنية املعلومات األخرى.

منصات إنترنت األشياء:

وألن إنرتنت األشياء ال يزال قيد التطوير، فإن العديد من منصات التقنية الخاصة باملجال والتطبيقات 
تتطور أيًضا.  وليست مفاجأة أن يكون العديد من املوردين األساسيني ألنظمة إنرتنت األشياء هم نفس 

املوردين الذين يوفرون خدمات تحليل ومستودعات البيانات ملجاالت التطبيق األخرى، والتي منها:

.Amazon AWS IoT -

.Microso� Azure IoT Suite -

.Predix IoT Platform by General Electric )GE( -

.IBM Watson IoT  حلول -

.Teradata Uni�ed Data Architecture -
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وقد عرضنا مثااًل عىل ذلك يف املقالة االفتتاحية القسم 8-1.  كام تقدم حالة عملية 8-3 تطبيًقا 

من منصة رئيسة أخرى إلنرتنت األشياء والتي تقوم بتسويقها جرنال إلكرتيك.

حالة عملية ٨-٣

General ومنصة جــرنال إلكرتيك Pitney Bowes التعاون املشــرتك بــني بيتني باوز

Electric IoT لتحسني اإلنتاج

تعتــرب Pitney Bowes، ومقرها الرئيس يف واليــة كونيتيكت Connecticut، هي 

املورد األمرييك لحلول التجارة اإللكرتونية ومنتجات الشحن والربيد.  تقوم آالت الرشكة 

Enterprise Mail بتشــغيل أو إنتاج مبعدل 150 مليون قطعة بريــد يف اليوم.  ويقوم

  .Inserters بتطوير وبيع وخدمة آالت كبرية تسمى Pitney Bowes التابع لـ Business

تســاعد هذه اآلالت البنوك ومقدمي الرعاية الصحية عىل وضع قطعة الربيد الصحيحة 

يف املظروف ذي املقاس الصحيح.  بالنســبة لبنك واحد، قامت هذه اآللة بتجميع 900

مليون قطعة بريد يف الســنة.  وتنتج معظم اآلالت 20000 رســالة يف الســاعة.  وبهذا 

املســتوى من اإلنتاج اآليل، تقوم Pitney Bowes وعمالؤهــا أيًضا بإنتاج كمية ضخمة 

مــن البيانــات كل يوم.  وتســعى Pitney Bowes لتحليل البيانــات املتولدة من آالت 

الربيد هذه للتنبؤ بأعطال اآلالت مقدًما ومن ثم منع أي انقطاع للخدمة وإصالح اآلالت 

قبل أن تتعطل.  وقد اعتمدت GE Predix Pitney Bowes، كمنصة ســحابة مصممة 

لإلنرتنــت الصناعــي؛ إذ تقوم منصــة Predix بتحليل بيانات جهاز االستشــعار لآلالت 

وباســتخدام التحليالت الفورية، تقدم أفكاًرا قوية تسهل اتخاذ القرارات.  وباإلضافة إىل 

منع انقطاع الخدمة، تســاعد التحليالت املقدمة مــن Predix عىل تقليل وقت العطل 

وبالتــايل زيــادة اإلنتاجية.  وقد أدى التحليل الشــامل لبيانات جهاز االستشــعار الذي 

تجريه Predix إىل زيادة اإلنتاجية وتحسني أداء اآلالت.

Sources: News.pb.com. )2015(. GE and Pitney Bowes join forces to bring the power 

of the industrial Internet to the world of commerce. http://news.pb.com/article_display.

cfm?article_id=5634 )accessed August 2016(; GEreports.com. )2016(. �e power of Predix: 

An inside look at how Pitney Bowes is using the industrial Internet platform. http://

www.gereports.com/the-power-of-predixan-inside-look-at-how-pitney-bowes-has-

been-using-the-industrialinternet-platform/; )accessed August 2016(; GE.com )2016(. 

Making machines intelligent is smart business. http://www.ge.com/digital/sites/default/

�les/ge_digital_predix_pb_brochure.pdf; )accessed August 2016(; GE.com. )2015(. �e 
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industrial Internet, Pitney Bowes and GE. http://blogs.pb.com/corporate/201514/07//the 

industrialinternet-pitney-bowes-and-ge/)accessed August 2016(.

بدء النظام البيئي إلنترنت األشياء:

ترشع العديد من الرشكات املبتدئة يف الظهور يف مجال إنرتنت األشــياء، ويف غضون ثالث إىل 

أربع ســنوات قادمة ســرنى ازدهاًرا كبريًا يف صناعة إنرتنت األشياء.  وقد منا رأس املال املطروح يف 

مشــهد إنرتنت األشياء، من 1٫8 بليون دوالر يف عام 2013 إىل 2٫59 بليون دوالر يف عام 2014، ثم 

إىل 3٫44 بليون دوالر يف عام 2015.  ولعل من أبرز األمثلة عىل الرشكات الناشئة يف إنرتنت األشياء:  

و  FreedomPopو  Jawboneو  Greenwave و  Athosو  Canaryو  3D Roboticsو  Sigfox

.Ringو Razer

وتعــد Fitbit من أنجح رشكات إنرتنت األشــياء، وهي رشكة أمريكيــة تقوم بتصنيع متتبعات 

النشــاط، وأجهزة تقنية السلكية تستخدم أجهزة استشــعار لتحديد عدد خطوات امليش، ومعدل 

القلب، وجودة النوم، وخطوات التسلق، وغريها من مقاييس الصحة الشخصية.

كام تقوم رشكات االتصاالت أيًضا باستكشــاف وترويج إنرتنت األشــياء.  ويسعى معظم كبار 

املشــتغلني باالتصاالت مثل AT&T إىل االســتفادة من هذه التقنية.  ولتوفري االتصال بالسيارات، 

أبرمت AT&T رشاكة مع 8 رشكات أمريكية لتصنيع السيارات من أصل 10 رشكات تعمل يف هذا 

املجال.  وتعرض العديد من رشكات االتصاالت شبكات الجيل الخامس القادمة الخاصة بها كحجر 

أساس إلنرتنت األشياء.

يعترب كل من Google/Alphabet وAmazon هام األبرز يف النظام البيئي إلنرتنت األشــياء.  

كام تعد Google بسحابة Google التابعة لها، وSideWalk Labs )مدن ذكية( والسيارات ذاتية 

القيادة مســتثمرًا رائًدا يف العديد من مبادرات إنرتنت األشياء.  وقد أنتجت Amazon باستخدام 

خدمات الويب أمازون )AWS( التابعة لها منصة جديدة إلنرتنت األشــياء والتي ميكن أن تعمل 

كخلفية إلنرتنت األشــياء.  ويقدم الشــكل )8-3( عرًضــا موجزًا ملكونات النظــام البيئي إلنرتنت 

األشياء، والذي يشتمل عىل مجاالت التطبيق املختلفة، وصانعي األجهزة، ومقدمي خدمة االتصال، 

ومطوري الربمجيات، ومستشاري التحليالت، وما إىل ذلك، وهو مقتبس من مخطط النظام البيئي 

http://mattturck.com/2016/03/28/2016-iot-  :الذي تــم تطويره وصيانته عــىل املدونــة

/landscape من ِقبَل صاحبها Matt Turck )متت الزيارة يف أغسطس 2016(.
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Sources: Adapted from matt,T)March, 2016(. Internet of �ings: Are We �ere Yet?  
http://mattturck.com/2016/03/28/2016-iot-landscape/ )accessed August 2016( .

شكل ٨-٣: النظام البيئي إلنرتنت األشياء

يتضمن هذا املخطط املفصل قامئة لرشكات يف كل مجموعة.  ويبني الشــكل )8-3( أن فرص إنرتنت 

األشــياء تتطور يف ثالثة قطاعات رئيسة؛ إذ تشتمل املجموعة األوىل عىل الرشكات التي توفر مجموعات 

بناء تقنيات وأدوات متكني إنرتنت األشــياء )األجهزة والربمجيات واالتصال واملستشــارين / الحاضنات / 

التحالفات / الرشكاء(.  وتشــمل املجموعة الثانيــة املنصات والواجهات والطباعة ثالثية األبعاد الحديثة 

وموردي التقنية / الخدمة املتحدين، وميكننا أن نطلق عىل هذه املجموعة اسم )موردو الخدمة ملطوري 

إنرتنت األشياء - قطاع أفقي(، يف حني تتألف املجموعة الثالثة من قطاعات الصناعة، وهي املنطقة التي 

ستكون إىل حد كبري تطبيقات يف قطاعات مختلفة، وهي القطاع الشخيص واملنزل واملركبات واملؤسسات 

واإلنرتنت الصناعي، حيث يقدم الشــكل )8-3( صورة واحدة لهذه املنظمة، بينام يتضمن موقع املدونة 

صورة مختلفة تتضمن أمثلة لرشكات يف كل من املجموعات الفرعية املحددة هنا.
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اعتبارات إدارية في إنترنت األشياء:

عىل الرغم من اإلثارة الضخمة الدائرة حول منو وإمكانية إنرتنت األشــياء، إال أن هناك بعض 

القلــق الــذي ينبغي عىل املديرين اإلملام بــه.  وقد جمع معهد ماكنــزي )McKinsey( العاملي 

)2015( دلياًل تنفيذيًّا ممتازًا إلنرتنت األشياء.  

ويحدد هذا التقرير القضايا التالية:

1- التوافق التنظيمي:  عىل الرغم من صحة ذلك بالنســبة للكثري من مبادرات التقنية األخرى، فمع 

إنرتنت األشياء، فإن فرص التحسينات التشغيلية وإيجاد فرص أعامل جديدة تعني أنه يجب عىل 

موظفي تقنية املعلومات وموظفي التشغيل أن يعملوا كفريق واحد وليس يف وظائف منفصلة.  

وكام الحظ مؤلفو الدليل، «فإن إنرتنت األشــياء ســوف يتحدى املفاهيم األخرى للمســؤوليات 

التنظيمية.  كام ينبغي عىل مديري أقســام املالية والتســويق والتشــغيل، بجانب قادة وحدات 

.)McKinsey, 2015( «األعامل، أن يكونوا متقبلني لربط أنظمتهم

2- تحديات العمل املشــرتك:  يشكل العمل املشرتك رضًرا كبريًا حتى اآلن يف منو هذه األنظمة؛ إذ 

ال تتصل جميع األجهزة مع بعضها البعض بسالســة.  ثانيًا، هناك الكثري من املشــاكل التقنية 

يف االتصــال، وال متلك العديد من املناطق النائية اتصاالت Wi-Fi مناســبة بعد، وأيًضا تكون 

القضايــا املتعلقة مبعالجة البيانات الضخمة مســؤولة عن التقدم البطيء يف إنرتنت األشــياء.  

وتحاول الرشكات تقليل البيانات عىل مســتوى جهاز االستشــعار بحيث يتم مترير الحد األد� 

فقط من البيانات إىل الســحابة، مام يجعل دعم البنيــة التحتية الحالية للكمية الضخمة من 

البيانات املتولدة من إنرتنت األشــياء أمرًا شــاقًّا.  وهناك مشكلة ذات صلة أخرى وهي تزويد 

األجهــزة بأجهزة استشــعار لتكون قادرة عىل جمع ونقل البيانات للتحليل، ويســتغرق األمر 

يف املتوســط من 18 إىل 24 شهرًا لتبدأ إنرتنت األشــياء بشحن منتجها، ثم من سنة إىل سنتني 

إضافيتني لتوزيع وبيع منتجها يف الســوق.  وباإلضافة إىل ذلك، سيســتغرق املستهلكون وقتًا 

الســتبدال األشــياء املتناظرة مبنتجات ذكية جديدة من إنرتنت األشياء.  وكمثال، فإنه بالنسبة 

للناس يعد اســتبدال الهواتف الجوالة أســهل من استبدال الســيارة وأدوات املطبخ واألقفال 

وأشياء أخرى ميكن أن تستفيد من وجود جهاز استشعار وبقائه متصاًل مع إنرتنت األشياء.

Source: Cisco.com. )2015(. Fog computing and the Internet of �ings: Extend the Cloud to where the 
things are. https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/trends/iot/docs/computing-overview.pdf 
)accessed August 2016(.
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3- األمــان:  ميثل أمن البيانات قضية عامة، ولكنها يف ســياق إنرتنت األشــياء تعتــرب قضية أكرب؛  إذ 

يصبح كل جهاز متصل بـ إنرتنت األشــياء نقطة دخول أخرى للقراصنة األرشار للوصول إىل نظام 

كبري، أو عىل األقل تشغيل أو إتالف الجهاز املحدد.  فهناك قصص لقراصنة قادرين عىل االخرتاق 

والتحكم يف الوظائف اآللية للســيارة، أو السيطرة عىل فتح باب الجراج عن بعد.  وتتطلب مثل 

هذه القضايا أن ينطوي أي اعتامد واسع النطاق إلنرتنت األشياء عىل اعتبارات أمنية منذ البداية.

وعىل الرغم من هذه االعتبارات اإلدارية، إال أن النمو الناشــئ يف إنرتنت األشــياء وإمكانياته 

ملســاعدتنا يف تحقيق الرؤية للمدن الذكية وللشــبكة الذكية وألي يشء ذ� يعد أمرًا محريًا.  فهي 

إحدى املجاالت املفتوحة الشاسعة لإلبداع وريادة األعامل.

أسئلة مراجعة على القسم ٨-2:

1- ما هي استخدامات إنرتنت األشياء األساسية؟

2- ما هي مجموعات البناء التقنية يف إنرتنت األشياء؟

3- ما هي RFID؟

4- إبحث عىل اإلنرتنت عن تطبيقات RFID يف الرعاية الصحية والرتفيه والرياضة.

5- حدد بعض أهم العاملني يف النظام البيئي إلنرتنت األشياء، واستكشف عروضهم.

6- اذكر بعض القضايا الرئيسة التي ينبغي عىل املديرين إدراكها عند استكشاف إنرتنت األشياء؟

٨-٣ الحوسبة السحابية وتحليالت األعمال:

يوجــد اتجاه تقني حديث الظهور ينبغي عىل مســتخدمي تحليــالت األعامل اإلملام به وهو 

الحوســبة الســحابية.  ويعرِّف املعهد الوطني للمعايري والتقنية )NIST( الحوسبة السحابية عىل 

أنها:  «منوذج لتمكني الوصول إىل الشــبكة املناســبة عند الطلب إىل مجموعة مشرتكة من موارد 

الحوســبة القابلة للتشــكيل )كالشــبكات والخوادم والتخزين والخدمات( والتــي ميكن توفريها 

n.d.,( وإصدارها برسعة وبأقل جهد إداري أو تفاعل من مورد الخدمة»، يف حني تُعرَّف ويكيبيديا

Cloud Computing( الحوســبة الســحابية تعريًفا فضفاًضا وشاماًل وهو:  ”أسلوب حوسبة يتم 

من خالله توفري املوارد القابلة للتطوير بشــكل ديناميــيك وغالبًا ما تكون افرتاضية ويتم توفريها 

عرب اإلنرتنت، وال يحتاج املســتخدمون إىل معرفة أو خــربة يف أو التحكم يف البنى التحتية للتقنية 

يف الســحابة التي تدعمهم“.  ومن ناحية أخرى، تعد الحوســبة الســحابية اســاًم جديًدا للعديد 
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من االتجاهات الســابقة ذات الصلة، كحوسبة املرافق، وحوســبة شبكة مقدم خدمات التطبيق، 

والحوســبة عند الطلب، والربمجيات كخدمة )SaaS(، وحتى الحوسبة املركزية القدمية باستخدام 

املحطات الصامتة.  غري أن مصطلح الحوسبة السحابية ينتج أصاًل من إشارة إىل اإلنرتنت باعتباره 

«ســحابة» وميثل تطوًرا يف جميع اتجاهات الحوســبة املشرتكة / املركزية السابقة.  ويعرف القائم 

باإلدخال يف ويكيبيديا أيًضا أن الحوسبة السحابية هي مزيج من عدة مكونات لتقنية املعلومات 

كخدمات.  فعىل ســبيل املثال، تشري البنية األساســية كخدمة )IaaS( إىل توفري منصات الحوسبة 

كخدمــة )PaaS(، باإلضافة إىل توفري منصة أساســية، مثــل إدارة الحكومة، واألمان، وما إىل ذلك، 

وتتضمن أيًضا SaaS والتي تشتمل عىل تطبيقات يتم نقلها من خالل متصفح ويب، يف حني تكون 

البيانات وبرامج التطبيقات موجودة عىل خادم آخر.

بالرغم من أننا عادًة ال ننظر إىل الربيد اإللكرتوين عىل الويب كمثال للحوسبة السحابية، إال أنه 

ميكن اعتباره تطبيًقا سحابيًّا أساسيًّا.  وعادًة ما يقوم تطبيق الربيد اإللكرتوين مبستودعات البيانات 

)رســائل الربيد اإللكــرتوين( والربمجيات )برامج الربيد اإللكرتوين التي تســمح لنا مبعالجة وإدارة 

رســائل الربيد اإللكرتوين(.  ويوفر مزود الربيد اإللكرتوين أيًضا األجهزة / الربامج والبنية األساســية 

بالكامــل.  وطاملا ظل اإلنرتنــت متاًحا، يكون الوصول إىل تطبيق الربيــد اإللكرتوين من أي مكان 

يف الســحابة ممكًنا.  وعندما يتم تحديث التطبيق من قبل مزود الربيد اإللكرتوين )فمثاًل، عندما 

يقــوم Gmail بتحديث تطبيق الربيــد اإللكرتوين الخاص به(، فإنه يصبــح متاًحا لجميع العمالء 

دون حاجتهم لتنزيل أي برامج جديدة.  ومن أمثلة الحوســبة الســحابية أيًضا مواقع الشــبكات 

االجتامعية عىل الويــب مثل Facebook و Twitter وLinkedIn.  وبالتايل، يعترب أي تطبيق عام 

عىل الويب مثااًل عىل تطبيق ســحايب.  وهناك مثال آخر عىل تطبيق الســحابة العامة وهو وثائق 

وجداول البيانات من Google؛  حيث يســمح هذا التطبيق للمســتخدم بإنشــاء وثائق نصية أو 

جــداول بيانــات والتي يتم تخزينها عىل خــوادم Google، وتكون متاحة للمســتخدمني من أي 

مكان ميكنهم الوصول إىل اإلنرتنت فيه.  ومرًة أخرى، ال يحتاج املســتخدم تثبيت أي برامج باســم 

«التطبيق يف السحابة».  كام أن مساحة التخزين موجودة أيًضا «يف السحابة».

وهناك مثال جيد عىل األعامل العامة للحوسبة السحابية وهو خدمات الويب الخاصة برشكة 

Amazon.com؛ حيث قامت Amazon.com بتطوير بنية تحتية تقنية مذهلة لكل من التجارة 

اإللكرتونية وذكاء األعامل وإدارة عالقات العمالء وإدارة سالسل التوريد،  كام قامت بإنشاء مراكز 

Amazon. بيانات رئيســة إلدارة عملياتها الخاصة.  ومع ذلك، ومن خالل الخدمات السحابية يف

com، ميكــن للعديد من الرشكات األخرى اســتخدام نفس هذه التســهيالت للحصول عىل مزايا 
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هــذه التقنيــات دون القيام باســتثامر مامثل.  وكام هو الحال يف خدمات الحوســبة الســحابية 

األخرى، يســتطيع املســتخدم أن يشرتك يف أي من التسهيالت عىل أســاس: ادفع - كام - تذهب 

)Pay as you go(.  ويعد هذا النموذج من الســامح لشــخص آخر بامتالك األجهزة والربمجيات 

مع صنع استخدام التسهيالت عىل أساس الدفع - لكل - استخداًما مبثابة حجر الزاوية يف الحوسبة 

IBM(و Salesforce.com السحابية.  ويوفر عدد من الرشكات خدمات الحوسبة السحابية، مثل

Bluemix( و)Microso� Azure( وGoogle وغريها.

وكــام هو الحال يف العديــد من اتجاهات تقنيــة املعلومات األخرى، فقد أنتجت الحوســبة 

السحابية عروًضا جديدًة يف ذكاء األعامل؛ حيث تسمح هذه الخيارات للمنظمة بتطوير مستودع 

بياناتها والدفع فقط نظري ما تســتخدمه بالفعل.  وقد يســتخدم املســتخدم النهايئ لخدمة ذكاء 

األعامل القامئة عىل الســحابة منظمة واحدة لتطبيقات التحليل والتي تســتخدم يف املقابل رشكة 

أخــرى للمنصة أو للبنية التحتية.  وتلخــص املقاطع املتعددة التالية أحدث االتجاهات يف واجهة 

.)Demirkan & Delen, 2013( الحوسبة السحابية وذكاء األعامل / تحليالت األعامل

ويوضح الشكل )8-4( بنية مفاهيمية لبيئة دعم القرار املوجهة بالخدمات، والتي تعترب نظام 

تحليالت قائم عىل الســحابة.  ويف هذا الشــكل يتم دمج الخدمات القامئة عىل السحابة مع بنية 

التحليالت العامة املقدمة يف الفصول السابقة.

Sources: Based on Demirkan,H.,& Delen,D )April, 2013(Ievergingcapabilitiesof-orienteddecision
 support systtems: putting analytics and big data in cloud. decision support Systtems.55)1(.412-421.

شكل ٨-4:  بنية مفاهيمية لنظام دعم سحايب 
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ويف حلــول دعم القرار املوجهــة بالخدمات، ميكن الحصول عىل العنارص التالية كٌل عىل حدة 

أو مجتمعة وتقدميها للمستخدمني كخدمة، وهذه العنارص هي:

1- أنظمة التشغيل.

2- مستودعات البيانات.

3- املعالجة التحليلية الفورية.

4- مكونات املستخدم النهايئ.

وميكــن الحصول عىل إحدى أو كل هذه الخدمات من خالل الســحابة.  وألن مجال الحوســبة 

الســحابية يتطــور رسيًعا وينمو بإيقاع متســارع، فقــد نتج عن ذلك التباس كبــري يف املصطلحات 

املستخدمة من جانب مختلف املوردين واملستخدمني، فتختلف املسميات من حيث البنية األساسية 

واملنصة والربمجيات والبيانات واملعلومــات والتحليالت كخدمة.  ونعرِّف فيام ييل هذه الخدمات، 

ثم نلخص املنصات التقنية الحالية ونسلط الضوء عىل تطبيقات لكل منها من خالل حاالت عملية.

:(DaaS) البيانات كخدمة

يدافــع مفهوم البيانات كخدمة بشــكل أســايس عــن وجهة النظر التي تقــول:  «أين تعيش 

البيانــات»، حيث ال تهتم املنصــة الفعلية مبكان إقامة البيانات.  فقــد تتواجد البيانات يف جهاز 

حاسب محيل أو يف خادم يف مزرعة خوادم داخل بيئة الحوسبة السحابية.  ومع DaaS، ميكن ألي 

عملية أعامل الوصول إىل البيانات أينام وجدت.  بدأت البيانات كخدمة بفكرة أن جودة البيانات 

تحدث يف مكان مركزي، وتطهري وإثراء البيانات وعرضها عىل أنظمة أو تطبيقات أو مســتخدمني 

مختلفني، بغض النظر عن مكان وجود تلك البيانات ســواء يف املنظمة، أو عىل أجهزة الحاســب، 

أو عىل الشــبكة.  واآلن، تم استبدال هذا بإدارة البيانات األساسية وحلول تكامل بيانات العمالء، 

حيث ميكن أن تتواجد سجالت العمالء )أو املنتجات، أو األصول، إلخ( يف أي مكان، وتكون متاحة 

كخدمة ألي تطبيق به خدمات تســمح بالوصول إليها.  ومن خالل تطبيق مجموعة قياســية من 

التحويالت عىل املصادر املتنوعة للبيانات )كأن يتم التأكد من أن الحقول الخاصة بالجنس والتي 

تحتوي عىل أمناط رمزية مختلفة [مثل، M/F ،Mr/Ms] تتم ترجمتها جميًعا إىل ذكر / أنثى( ثم 

 ،XMLو XQueryو SQL متكــني التطبيقات من الوصول إىل البيانات عرب واجهات مفتوحة مثل

بحيث ميكن لطالبي الخدمات الوصول إىل البيانات دون الحاجة إىل املورد أو النظام.
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وباستخدام DaaS، يستطيع العمالء االنتقال برسعة وذلك لسهولة الوصول إىل البيانات وحقيقة 

أنهم ليسو بحاجة إىل معرفة شاملة بالبيانات األساسية.  فإذا طلب العمالء بنية بيانات مختلفة إىل 

حد ما أو متطلبات خاصة باملوقع، تكون االستجابة لهم سهلة ألن التغيريات تكون عند أد� حد لها 

)رشــيقة(.  ثانيًا، يستطيع مقدمو الخدمة بناء القاعدة باالستعانة بخرباء البيانات ومصادر خارجية 

لطبقــات التحليل أو التقديم )والتي تتيح للمســتخدم واجهات فعالــة جًدا من حيث التكلفة كام 

تجعل طلبات التغيري يف طبقة التقديم أكرث جدوى(، ويتم التحكم يف الوصول إىل البيانات من خالل 

خدمات البيانات،  ويتجه إىل تحسني جودة البيانات ألن هناك نقطة واحدة للتحديثات.

:(SaaS) البرمجيات كخدمة

يتيح هذا النموذج للمســتهلكني اســتخدام التطبيقات والربامج التي يتم تشغيلها عىل أجهزة 

الحاســب البعيدة يف البنية التحتية للســحابة.  وال يحتاج املســتهلكون أن يهتمــوا بإدارة البنية 

التحتية للســحابة؛ فيجب عليهم الدفع مقابل استخدام الربمجيات فقط.  وكل ما نحتاج إليه هو 

ر رشكة جارترن أن إيرادات SaaS يف عام 2015 حوايل 32 متصفح ويب لالتصال بالســحابة.  وتقدِّ

مليار دوالر أمرييك وتســتخدم يف 77٪ من جميع املنظامت.  وتعترب كل من Gmail وPicasa و

.SaaS أمثلة عىل Flickr

:(PaaS) المنصة كخدمة

وباستخدام هذا النموذج، تستطيع الرشكات نرش الربمجيات والتطبيقات الخاصة بها يف السحابة 

بحيث ميكن اســتخدامها مــن ِقبَل العمالء.  وال يتعــني عىل الرشكات إدارة املــوارد املطلوبة إلدارة 

تطبيقاتها يف شبكات تشبه السحابة أو الخوادم أو التخزين أو أنظمة التشغيل، وهذا يقلل من تكلفة 

صيانة البنية التحتية األساســية لتشــغيل برامجهم كام يوفر أيًضا وقت إعــداد هذه البنية التحتية.  

واآلن، يستطيع املستخدمون الرتكيز فقط عىل أعاملهم دون الرتكيز عىل إدارة البنية التحتية لتشغيل 

.Google App Engineو Amazon EC2و Microso� Azure :PaaS برامجهم.  ومن األمثلة عىل

:(IaaS) البنية التحتية كخدمة

يف هــذا النموذج، يتم توفري مــوارد البنية التحتية كالشــبكات والتخزيــن والخوادم وموارد 

الحوســبة األخرى لرشكات العمالء؛ إذ يستطيع العمالء تشغيل تطبيقاتهم والحصول عىل حقوق 

إدارية الســتخدام هذه املوارد ولكنهم ال يديرون البنية التحتية األساســية.  ويجب عىل العمالء 

Amazon. الدفــع مقابل اســتخدام البنية التحتية.  وخري مثال عىل ذلك هــو خدمات الويب يف
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com.  فقد طــورت Amazon.com بنية تحتية تقنية رائعة تتضمن مراكز بيانات، بحيث ميكن 

للرشكات األخرى اســتخدام خدمات الســحابة التابعة لـــ Amazon. com بنظام الدفع - لكل - 

استخدام دون الحاجة إىل عمل استثامرات مامثلة.

يجب أن نالحظ أن هناك الكثري من االلتباس والتداخل يف اســتخدام مصطلح الســحابة.  فعىل 

  .DaaS والتي تعد امتداًدا لـ ،)IaaS( ســبيل املثال، يضيف بعض املوردين أيًضا املعلومات كخدمة

ومن الواضح أن IaaS تختلف عن «البنية التحتية كخدمة» التي تم رشحها منذ قليل.  ويكون هدفنا 

هنا هو التعرف فقط عىل وجود درجات متفاوتة من الخدمات التي ميكن ألي منظمة االشرتاك فيها 

إلدارة تطبيقات التحليالت.  ويســلط الشكل )8-5( الضوء عىل مستوى االشرتاكات يف الخدمة التي 

SaaS يستخدمها العميل يف كل نوع من الثالثة للعروض السحابية الرئيسة.  ويتضح من الشكل أن

تأيت يف املســتوى األعىل من الخدمة الســحابية التي قد يحصل عليها العميل.  فمثاًل، عند استخدام 

O�ce 365، تستخدم إحدى املنظامت الربمجيات كخدمة، ويكون العميل هو املسؤول الوحيد عن 

إحضار البيانات، وتقع العديد من التحليالت كتطبيق خدمة يف هذه الفئة أيًضا.

شكل ٨-٥:  حزمة التقنية كخدمة ألنواع مختلفة من عروض السحابة

التقنيات األساسية للحوسبة السحابية:

االفرتاضية:  وهي إنشــاء نســخة افرتاضية ليشء يشبه نظام التشــغيل أو الخادم.  ومن األمثلة 

البســيطة عىل االفرتاضية هو التقســيم املنطقي ملشغل األقراص الصلبة إلنشــاء مشغلني منفصلني 
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لألقراص الصلبة يف الحاسب.  وميكن لالفرتاضية أن توجد يف جميع املجاالت الثالثة للحوسبة كام ييل:

- افرتاضية الشبكة:  أي تقسيم السعة التنزيلية املتاحة إىل قنوات، وهذا يعمل عىل إخفاء تعقيد 

الشبكة بتقسيمها إىل أجزاء ميكن إدارتها، ثم بعد ذلك ميكن تخصيص كل سعة تحميلية لخادم 

أو جهاز معني بشكل فوري.

- افرتاضيــة التخزيــن:  هو تجميع التخزين املــادي من أجهزة تخزين شــبكة متعددة إىل جهاز 

تخزين واحد ميكن إدارته من وحدة التحكم املركزية.

- افرتاضية الخادم:  وهو إخفاء الخوادم املادية عن مستخدمي الخادم، وال يتعني عىل املستخدمني 

إدارة الخوادم الفعلية أو فهم التفاصيل املعقدة ملوارد الخادم.

ويرتبط هذا االختالف يف مستوى االفرتاضية مبارشًة مع الخدمة السحابية املستخدمة.

نماذج نشر السحابة:

ميكن الحصول عىل الخدمات الســحابية بعدة طرق، مــن بناء بنية تحتية خاصة بالكامل إىل 

املشاركة مع اآلخرين.  وتعد النامذج الثالثة التالية هي األكرث شيوًعا:

- ســحابة خاصة:  ويطلق عليها أيًضا ســحابة داخلية أو ســحابة الرشكات، وهــي صورة للخدمة 

السحابية أكرث أمانًا من السحب العامة مثل MS Azure وGoogle BigQuery، ويتم تشغيلها 

فقط ملؤسســة واحــدة ذات عبء عمل املهام الحاســمة واملخاوف األمنيــة، وهي توفر نفس 

الفوائد كخدمة عامة شــبيهة بالسحابة، والقابلية للتغيري، وتغيري موارد الحوسبة حسب الطلب، 

وما إىل ذلك.  وتتمتع الرشكات التي لديها سحابة خاصة بالتحكم املبارش عىل بياناتها وتطبيقاتها.  

وتكمن عيوب امتالك ســحابة خاصة يف تكلفة صيانة وإدارة الســحابة حيث يكون طاقم عمل 

تقنية املعلومات يف الرشكة هو املسؤول عن إدارتها.

- سحابة عامة:  ويف هذا النموذج، يستخدم املشرتك املوارد املعروضة من جانب مقدمي الخدمة عىل 

اإلنرتنت، وتتم إدارة البنية التحتية للسحابة بواسطة مقدم الخدمة.  وتتمثل امليزة األساسية لنموذج 

الســحابة العامة هذا يف توفري وقت وتكلفة إعداد األجهزة والربامج املطلوبة لتنفيذ األعامل.  ومن 

.Amazon AWSو Google App Engineو Microso� Azure أمثلة السحابة العامة منصة

- ســحابة مختلطة:  متنح الســحابة املختلطة األعامل مرونة كبرية بنقل أعباء العمل بني السحب 

الخاصة والعامة.  فعىل ســبيل املثال، تستطيع أي رشكة أن تستخدم التخزين السحايب املختلط 
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لتخزين بيانات املبيعات والتســويق الخاصة بها، ومن ثَّم اســتخدام منصة ســحابة عامة مثل 

�Amazon Redshi لتنفيذ االستعالمات التحليلية لتحليل بياناتها.  ويعد املطلب الرئيس هو 

االتصال الشبيك وتوافق API )واجهة برمجة التطبيقات( بني السحابتني الخاصة والعامة.

كبار موردي منصة السحابة في التحليالت:

نحدد يف هذا القســم أواًل بعض املشــغلني األساســيني للســحابة التي توفر البنية األساســية 

للتحليــالت كخدمة، باإلضافة إىل وظائف التحليالت املختــارة، ثم نذكر أيًضا عروض التحليالت - 

كخدمة التمثيلية التي قد تعمل حتى عىل منصات السحابة هذه.

Amazon Elastic Beanstalk:  وهــي خدمــة مقدمة من خدمات ويب Amazon.  وهي 

تســتطيع نــرش وإدارة وتطوير تطبيقات الويــب وتدعم لغات الربمجة التاليــة:  Java وRuby و

Python وPHP وNET، عــىل خوادم مثل Apache HTTP وApache Tomcat وIIS.  ويجب 

عىل املســتخدم تنزيل رمز التطبيق، ويقــوم Elastic Beanstalk بنرش التطبيق، وموازنة العبء، 

والقياس التلقايئ، ومراقبة صحة التطبيق.  ولذا؛ يستطيع املستخدم الرتكيز عىل بناء مواقع الويب، 

Elastic وما إىل ذلك، يف حني يركز ،SaaSوأنظمة إدارة املحتوى، و ،API وتطبيقات الجوال، وخلفية

Beanstalk عىل التطبيقات والبنية التحتية إلدارتها.  كام ميكن للمستخدم استخدام خدمات ويب 

Amazon أو بيئة تطوير متكاملة مثل Eclipse أو Visual Studio لتنزيل تطبيقهم.  ويجب أيًضا 

عىل املستخدم دفع تكاليف موارد AWS الالزمة لتخزين وتنفيذ التطبيقات.

IBM Bluemix:  وهو منصة سحابة تتيح للمستخدم إنشاء تطبيقات باستخدام عدة تقنيات 

مجانية عىل الحاســب، كام مُيكِّن املســتخدمني من نرش وإدارة التطبيقات املختلطة باســتخدام 

الربنامج.  ومع IBM Watson، والتي تتوفر خدماتها عىل IBM Bluemix، يستطيع املستخدمون 

اآلن إنشــاء تطبيقات إدراكية للجيل القادم والتي تستطيع االكتشاف، واالبتكار، واتخاذ القرارات.  

كام ميكن اســتخدام خدمات IBM Watson لتحليل العواطف وتحويل النص إىل كالم مســموع 

بصوت طبيعي، حيث يســتخدم Watson مفهوم الحوســبة اإلدراكية لتحليل النصوص ومقاطع 

.Pythonو Rubyو PHPو Goو Java الفيديو والصور، وهو يدعم لغات الربمجة مثل

Azure بإنشاء منصة سحابية تسمى )Microso�( قامت مايكروسوفت  :Microso� Azure

لتقوم بإنشــاء ونرش وإدارة التطبيقات والخدمات من خالل شــبكة مراكز بيانات مايكروسوفت 

)�Microso(، وهي تعمل عىل شكل كل من PaaS وIaaS وتقدم العديد من الحلول كالتحليالت 

ومستودعات البيانات واملراقبة عن بُعد والصيانة التنبؤية.
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Google App Engine:  وهو منصة حوسبة سحابية من خدمات Google تُستخدم لتطوير واستضافة 

Python تدعم تطبيقات التطوير يف لغات برمجة ،Google التطبيقات، وهي تُدار من خالل مراكز بيانات

وJava وRuby وPHP، وتوفر بيئة BigQuery خدمات مستودع البيانات من خالل السحابة.

�OpenShi:  وهوعبــارة عن منصة تطبيقات ســحابية تابعة لـ Red Hat قامئة عىل منوذج 

PaaS.  ومــن خالل هذا النموذج، يتمكن مطورو التطبيقات من نرش تطبيقاتهم عىل الســحابة.  

ويتوفــر منوذجــان مختلفان لـــ �OpenShi.  يعمل أحدهام مبثابــة PaaS العامة واآلخر مبثابة 

PaaS الخاص.  إن OpenShi� Online هونظام PaaS العام يف Red Hat والذي يعرض تطوير 

 ،OpenShi� Enterprise ،الخاص PaaS وبناء واستضافة ونرش التطبيقات يف السحابة.  ويسمح

بتطوير وبناء ونرش التطبيقات عىل خادم داخيل أو منصة سحابية خاصة.

:(AaaS) التحليالت كخدمة

تعتــرب التحليــالت والحلول اإلدارية القامئة عىل البيانات مبثابة التطبيقات التي تســتعلم عن 

البيانــات الســتخدامها يف تخطيط األعامل، وحل املشــكالت، ودعم القرار، وهــي تتطور برسعة 

وتُستخدم تقريبًا من جانب جميع املنظامت.  ويتم إغراق املؤسسات باملعلومات، ومُيثل الحصول 

عــىل أفــكار من هذه البيانــات تحديًا كبريًا لهــا.  وباإلضافة لذلك، توجد تحديــات تتعلق بأمن 

وجودة البيانات وااللتزام.  ويعترب AaaS منصة تحليلية قابلة للتوســع باستخدام منوذج التوصيل 

القائم عىل الســحابة، حيث تقوم أدوات تحليل بيانات ذكاء األعامل والبيانات املختلفة مبساعدة 

الرشكات يف صنع القرار بشــكل أفضل والحصول عىل أفكار من بياناتها الضخمة.  وتغطي املنصة 

جميــع النواحي الوظيفية ابتداًء من جمع البيانــات من األجهزة املادية وانتهاًء بتصوير البيانات.  

ويوفــر AaaS للــرشكات منوذًجا ذكيًّا إلعداد التقارير والتحليالت مــام ميكنهم من الرتكيز عىل ما 

يفعلــون بأفضل ما ميكن.  كام ميكن للعمالء تنفيذ تطبيقاتهم التحليلية الخاصة يف الســحابة أو 

وضع بياناتهم عىل السحابة واستقبال أفكار مفيدة.

وتضم AaaS جوانب الحوسبة السحابية إىل تحليالت البيانات الضخمة، ومُتكِّن علامء البيانات 

واملحللني من خالل السامح لهم بالوصول إىل مجموعات بيانات املعلومات التي تتم إدارتها بشكل 

مركزي.  وميكنهم اآلن استكشــاف مجموعات بيانات املعلومات بصورة تفاعلية أكرث واكتشــاف 

األفــكار األكرث ثراًء بشــكل أرسع، وبالتايل تجنب العديد من التأخــريات التي قد يواجهونها أثناء 

اكتشــاف اتجاهات البيانات.  فمثاًل، قد يوفر املورد الوصول إىل منصة تحليلية عن بُعد يف مقابل 

دفع رسوم، ويتيح ذلك للعميل استخدام برامج التحليالت كلام لزم األمر.  ويعترب AaaS جزًءا من 
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SaaS وPaaS وIaaS، وبالتايل يساعد تقنية املعلومات بشكل معنوي عىل تقليل كل من التكاليف 

وخطر االلتزام، يف حني يرفع من إنتاجية املستخدمني.

عىل ســبيل املثال، يصل موظفــو eBay إىل رشيحة افرتاضية لخادم مســتودع البيانات الرئيس 

eBay بحيث ميكنهم تخزين وتحليل مجموعات البيانات الخاصة بهم.  وقد حققت أسواق بيانات

االفرتاضية الخاصة نجاًحا كبريًا فيام يرتاوح من 50 إىل 100 عملية يف وقت واحد.  وقد ألغت أسواق 

البيانــات االفرتاضية احتياج الرشكة إىل أســواق بيانات مادية جديدة، والتــي تقدر تكلفتها مبليون 

.)Winter, 2008( دوالر لكل منها وتتطلب اهتامًما طوال الوقت من عدة موظفني ذوي مهارات

لــدى AaaS يف الســحابة وفــورات الحجم واملدى من خــالل توفري العديد مــن التطبيقات 

التحليليــة االفرتاضية مع مزيد من القابلية للتطوير وتوفــري التكلفة.  ومع تزايد أحجام البيانات 

وعرشات من التطبيقات التحليلية االفرتاضية، تكون هناك فرص بأن الكثري منها يستفيد باملعالجة 

.)Kalakota, 2011( يف أوقات مختلفة، وأمناط االستخدام، والتكرارات

يعترب التنقيب يف كل من البيانات والنصوص تطبيًقا آخر واعًدا جًدا من AaaS.  ميكن أيًضا استخدام 

اإلمكانيات التي يجلبها توجيه الخدمة )بجانب الحوسبة السحابية واملوارد املجّمعة واملعالجة املتوازية( 

إىل عامل التحليالت من أجل التحســني واسع النطاق، ومشــاكل القرارات متعددة املعايري املعقدة جًدا، 

ومناذج املحاكاة املوزعة، ثم نحدد بعد ذلك عروض التحليالت املنتقاة والقامئة عىل السحابة.

التحليالت الممِثلة كعروض خدمة:

تحليالت ASTER كخدمة:  تعترب Teradata Aster هي املحرك الرئيس يف تقديم التحليالت 

كخدمة.  وتشــتمل Aster عىل كل من Aster MapReduce Analytics Foundation )تسمح 

مبعالجة البيانات عرب مجموعــات هائلة من البيانات(، وAster Graph Analytics مع كثري من 

أدوات ذكاء األعامل األخرى.  ومع Aster AaaS، تستطيع الرشكات الحصول عىل أفكار قيّمة من 

بياناتها، مام يساعدها يف اتخاذ قرارات أفضل، دون عمل أي استثامر رصيح يف البنية التحتية.

IBM WATSON ANALYTICS:  توفــر IBM جميع عروض التحليالت من خالل خدمة 

الســحابة Bluemix الخاصة بها؛ حيث يقــوم IBM Watson Analytics بدمج معظم خصائص 

وإمكانيــات التحليــالت التي ميكن بناؤها ونرشها من خــالل Bluemix.  باإلضافة إىل ذلك، قدم 

IBM Watson Cognitive عرًضا أساســيًّا قامئًا عىل السحابة يستخدم التنقيب يف النص والتعلم 

العميق مبستوى عاٍل جًدا.  وقد عرضنا لذلك من قبل يف سياق الحديث عن التنقيب يف النص.
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MINEMYTEXT.COM:  يعــد التنقيــب يف النص واحــًدا من املجــاالت النامية يف عامل 

التحليالت.  يعمل التنقيب يف النص عىل تحديد موضوعات الوثائق ذات املستوى العايل، واستنتاج 

املشــاعر من االســتعراضات، وتصوير الوثيقة أو عالقات املصطلح / املفهــوم، وقد تم رشح ذلك 

بالتفصيل يف فصل التنقيب يف النص.  وتقدم MineMyText.com هذه اإلمكانيات يف الســحابة 

من خالل موقع الويب الخاص بهم.

تحليــالت وإحصاءات SAS املرئيــة:  يوفر معهد SAS برمجيــات التحليالت الخاصة به عند 

الطلب من خالل الســحابة.  وحاليًا، تتوفر إحصاءات SAS املرئية فقط كخدمة ســحابة وتكون 

.Tableau مناِفسة لـ

TABLEAU:  وهو أحد أهم الربامج املرئية وقد تم تقدميه يف سياق الحديث عن التحليالت 

الوصفية، ويتوفر أيًضا من خالل السحابة.

SNOWFLAKE:  وهو أحد حلول مستودعات البيانات القامئة عىل السحابة؛ حيث يستطيع 

.Snowflake املستخدمون جمع بياناتهم من مصادر متعددة كمصدر واحد وتحليلها باستخدام

PREDIX BY GENERAL ELECTRIC:  كــام ذكــرت التقارير، أن جرنال إلكرتيك تركز 

عىل تطوير منصة إنرتنت األشــياء للتحليالت التنبؤية ملســاعدة عمالئها يف الوصول إىل تشــغيل 

وإدارة املعــدات واملنصات الصناعية بشــكل أفضــل.  وقد طورت الرشكة عرًضــا تحليليًّا جديًدا 

يطلق عليه Predix )وقد متت مناقشته يف حالة عملية 8-3(، وهو متوفر عرب السحابة من خالل 

.Microso� Azure وسيتوفر قريبًا من خالل Amazon Web Services خدمات

تطبيقات تحليالت توضيحية باستخدام البنية التحتية للسحابة:

يف هذا القســم، نسلط الضوء عىل عدة تطبيقات تحليالت سحابية، وسنعرضهم كقسم واحد 

يف مقابل حاالت عملية منفردة.

مركز MD Anderson للرسطان يســتخدم إمكانيات الحوسبة اإلدراكية لرشكة 

IBM Watson ملنح مرىض الرسطان عالًجا أفضل:

يعتــرب مركز جامعــة Texas MD Anderson للرسطان )والــذي يطلق عليه مركز 

Anderson للرسطــان( واحًدا من أفضل مستشــفيات الرسطــان يف الواليات املتحدة.  

فمنذ عــام 1941، عالج مركز MD Anderson للرسطــان 900 ألف مريض بالرسطان 

ولديه حوايل 19 ألف موظف.
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MD Anderson حيــث يتم يف كل عام عالج حــوايل 100 ألف مريض بالرسطان يف

ومحيطه املحيل والقومي.  ونتيجة لذلك؛ تراكم لدى املركز الكثري من البيانات اإلكلينيكية 

لــألورام تخــص مرىض املركز، وتشــمل البيانــات الرعايــة املقدمة للمــرىض، والتجارب 

اإلكلينيكية، ونتائج اختبارات املرىض، ويتم ذلك بشكل يومي، سواء يف مالحظات الباحثني 

واألطبــاء أو املوجودة يف قواعد البيانات عن بُعد وملفات األطباء اآلخرين الذين عالجوا 

هؤالء املرىض يف املايض.  وقد أدرك مســؤولو MD Anderson أنه إذا تم جمع وتحليل 

كل هذه املجموعة من البيانات الضخمة يف مصدر واحد وتحليلها، فســوف يساعد ذلك 

األطباء يف التجارب اإلكلينيكية ومن ثَّم تحديد أفضل اختيارات لعالج مرضاهم.

 “Moon Shots” برنامًجا بعنوان MD Anderson ويف عام 2012، أصدر مســؤولو

وقاموا بإجراء تحليالت ملحتوى IBM Watson للعثور عىل عالجات أفضل للرسطان.  كام 

قاموا بتطوير منصة تقنية تســمى APOLLO تجمع كل البيانات املتفرقة غري املهيكلة 

IBM حيــث يتكامل ،)EMR( للمــرىض يف نظام واحد للســجالت الطبيــة اإللكرتونية

Watson بسالســة مع نظام EMR ويســتخدم تحليالت املحتوى إلنشــاء ملف تعريف 

شامل لكل مريض بالرسطان يف شكل مهيكل لألطباء.  فهي تساعد األطباء عىل التشخيص 

األفضل لحالة املريض ومُتكِّنهم من إجراء مقارنة بني املرىض استناًدا إىل مجموعة جديدة 

MD Anderson من السامت املعتمدة عىل البيانات.  واآلن، يستطيع فريق أطباء مركز

مقارنة مجموعة من املرىض لتحديد أولئك الذين يســتجيبون بشكل مختلف للعالجات 

واكتشــاف السامت املســؤولة عن هذه االختالفات.  كام ميكن لألطباء اآلن عرض املرىض 

عىل املشاركة يف التجارب اإلكلينيكية عىل العالجات الجديدة بناًء عىل الدليل والخربة.

Sources: MDanderson.org. )2013(. MD Anderson taps IBM Watson to power 

“Moon Shots” mission. https://www.mdanderson.org/newsroom/201310//md-

anderson-ibm-watson-work-togetherto-�ght-cancer.html )accessed August 

2016(; IBM.com )2015(. Smarter care at MD Anderson. http://www-03.ibm.com/

so�ware/businesscasestudies/us/en/corp?synkey=H447240O66679Z38 )accessed 

August 2016(; YouTube.com. )2014(. Smarter care at MD Anderson. https://www.

youtube.com/watch?v=savJ8VQ0kcA )accessed August 2016(. Wikipedia.org. )n.d.(. 

University of Texas MD Anderson Cancer Center. https://en.wikipedia.org/wiki/

University_of_Texas_MD_Anderson_Cancer_Center )accessed August 2016(.
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Microso� Azure Machine Learning   مدارس التعليم العام يف تاكوما، واشنطون تستخدم

للتنبؤ بالترسبات من التعليم:

تعتــرب مــدارس تاكوما العامة هــي اإلدارة التعليمية الرئيســة يف تاكوما، واشــنطن.  

وتتكون من 35 مدرسة ابتدائية و9 مدارس متوسطة و9 مدارس ثانوية.  وهي تعترب ثالث 

أكرب إدارة تعليمية يف والية واشنطن، بأكرث من 30000 طالب وأكرث من 5000 موظف.

وقد أشارت دراسة أجريت يف عام 2007 إىل خمس مدارس ثانوية من مدارس تاكوما 

العامة عىل أنها ”مصانع للترسب“.  وبحلول عام 2010، كان املوقف يف غاية السوء.  فقد 

حصل فقط 55٪ من طالب املدارس الثانوية عىل شــهادة الدبلوم الخاصة بهم يف الوقت 

املحدد، وهومعدل أقل بكثري من املعدل الوطني البالغ 88٪.  كان لدى اإلدارة التعليمية 

الكثــري مــن البيانات الخاصــة بالطالب كدرجات االختبــار، وأماكن اإلقامة، ومدارســهم 

االبتدائية واملتوسطة التي أتوا منها.  فأرادوا باستخدام هذه البيانات أن يوجدوا حاًل لرفع 

معــدالت التخرج.  كام أرادوا أيًضا التنبؤ املســبق بالطالب الذيــن من املحتمل ترسبهم 

ا مبشاكل الطفل ومن ثَّم اتخاذ إجراءات وقائية. من التعليم، وذلك ملنحهم اهتامًما خاصًّ

رشعــت مــدارس تاكوما العامة يف استكشــاف حلــول متنوعة لــذكاء األعامل من 

أجــل تحليل بياناتها.  وتعاونت خدمات استشــارات مايكروســوفت )�Microso( مع 

املنطقــة التعليمية وقامت بإنشــاء مســتودع بيانات يلتقط معلومــات تخص الطالب 

كالصحة والدرجات ونســبة الحضور وتفاصيل إضافية مســتقاة مــن أنظمة معلومات 

 )Microso�( طالب املدرســة.  كام ســاعدت خدمات اإلكســيل التابعة ملايكروسوفت

وSharePoint املدرســني يف مراجعــة البيانات التاريخية لطالبهــم واإلجراءات التي تم 

اتخاذها عىل املقاييس املشاهدة.  وقد ساعدهم ذلك عىل قياس تقدم األطفال مجتمعني 

وتحديد مقدار جودة أداء املدرسة يف مساعدة األطفال عىل التقدم لألمام.

ثانيًــا، أرادت اإلدارة التعليمية التنبؤ بالطــالب املحتمل ترسبهم من التعليم، حتى 

يتمكنوا من مســاعدتهم بشــكل مســبق والعمل معهم عن قرب.  ومرًة أخرى، تعاون 

مســؤولو اإلدارة مع رشكة مايكروســوفت )�Microso( إلنشــاء منوذج بيانات يربهن 

املفهوم ويســتند عــىل )Microso�’s Azure Machine Learning )ML، وهو حل 

تحلييل تنبؤي يســتند إىل املنصة الســحابية التابعة ملايكروسوفت )�Microso(.  وقد 

قــام هــذا النموذج بتحليل البيانــات التي تم رفعها إىل Azure مــن أنظمة معلومات 

متعددة عــىل مباين الحرم الجامعي.  وقام مصنع بيانــات Azure بتمكني خط أنابيب 
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تنبؤي يســتخدم منوذج Azure ML للتنبؤ بتعرض الطالب لخطر الترسب.  ويتم وضع 

النتائــج التنبؤيــة من خالل قاعــدة بيانــات Microso� Azure SQL، بحيث يتمكن 

أعضــاء طاقم العمل وأعضــاء مجلس اإلدارة التعليمية من مراجعة النتائج باســتخدام 

لوحــات معلومات Power BI.  وهكذا متكنت اإلدارة من رفع معدالت التخرج ملدارس 

تاكوما العامة من 55٪ يف عام 2010 إىل 82٫6٪ يف عام 2016 وذلك مبساعدة التحليالت 

.Microso� Azure Machine Learning التنبؤية و

Sources: Blogs.technet.microso�.com )2015(. ML predicts school dropout risk & boosts 

graduation rates. https://blogs.technet.microso�.com/machinelearning/201504/06//

ml-predicts- school-dropout-risk-boosts-graduation-rates/)accessed August 2016(; 

Customer.microso�.com )2015(. Tacoma Public Schools: Predicting student dropout 

risks, increasing graduation rates with cloud analytics. https://customers.microso�.

com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=20703 )accessed August 2016(; YouTube.com 

)2016(. �e saving power of data. https://www.youtube.com/watch? v=rfAoKs8XxzY 

)accessed August 2016(.

مركز Dartmouth-Hitchcock الطبي يقدم الرعاية الصحية املســبقة الشخصية 

:Microso� Cortana Analytics Suite باستخدام

يقــع مركز Dartmouth-Hitchcock الطبي )DHMC( يف لبنان، نيوهامبشــاير.  

وهــو املركز الطبــي األكادميي الوحيد يف نيوهامبشــاير وبه ما يقــرب من 400 رسير.  

ويســعى هذا املركز أن تحدد بشــكل مســبق صحة األفراد املحتمل إصابتهم باألمراض 

وبالتــايل وقايتهم قبل الوقوع يف فخ املرض.  ويتمثــل هدفهم يف توفري الرعاية الصحية 

الشــخصية بتكلفة أقل.  فتقــوم املمرضات واملدربون الصحيــون بتتبع الحالة الصحية 

للمريض أواًل بأول، ويتم جمع البيانات باستخدام أجهزة استشعار مرفقة بأجهزة ضغط 

الدم وأجهزة قياس النبض وأجهزة تتبع النشــاطات مثل Microso� Band.  ويتم نقل 

هذه البيانات إىل ســحابة Azure باســتخدام الهواتف الذكية، ثــم يتم عرض البيانات 

عىل لوحات املعلومات التي تتم مراقبتها بشــكل مســتمر 24 ساعة يف اليوم سبعة أيام 

Microso� Cortana Analytics يف األسبوع بواسطة املمرضات املسجالت باستخدام

Suite.  وعندما تتخطى بيانات املريض حد الســالمة، يتم تنبيه املمرضات، الاليت يقمن 

فوًرا بالتواصل مع املريض، وبالتايل يتم تجنب املريض لخطر أي مشكلة خطرية.  وكنتيجة 

الستخدام تقنية مايكروسوفت )�Microso( هذه، ميكن مراقبة صحة املريض عن بُعد 

من منزل املريض، مام يساعد عىل تقليل تكلفة الزيارات املنتظمة لألطباء.



االتجاهات املستقبلية والخصوصية واالعتبارات اإلدارية يف التحليالت

٧1٥ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

Sources: Blogs.microso�.com )2015(. Dartmouth-Hitchcock ushers in a new age 

of proactive, personalized healthcare using Cortana Analytics Suite. http://blogs.

microso�.com/transform/201513/07//dartmouth-hitchcock-ushers-in-a-new- age-

of-proactive-personalized-healthcare-using-cortana-ana- lytics-suite/)accessed 

August 2016(; Enterprise.microso�.com. )2015(. How Dartmouth-Hitchcock is 

challenging healthcare’s status quo with Cortana Analytics. https://enterprise.

microso�. com/en-us/industries/health/how-dartmouth-hitchcock-is-chal- lenging-

healthcares-status-quo-with-cortana-analytics/)accessed August 2016(; YouTube.

com. )2015(. Dartmouth-Hitchcock revolutionizes the U.S. healthcare system. 

https://www.youtube.com/watch?v=-wVeHZNn8aU )accessed August 2016(.

Mankind Pharma تســتخدم بنيــة الســحابة التحتية IBM لتقليــص وقت تنفيذ 

التطبيق بنسبة ٩٨٪:

تعتــرب Mankind Pharma رشكــة أدوية مقرها يف نيودلهــي، الهند، هي رابع أكرب منتج 

للوصفات الطبية املخِدرة يف الهند حيث يعمل بها 11 ألف موظف وتبلغ إيراداتها 600 مليون 

دوالر.  ومع أعاملها املتنامية، كانت Mankind Pharma تبحث عن بيئة اســتضافة ســحابية 

لتوفري بنية تحتية ملنصة املوارد البرشية )HR( الخاصة بها وللمهامت الحساسة األخرى.

ويف ســبيل ذلك رشع الفريق الفني برشكة Mankind يف اســتخدام منصة سحابة

IBM وتســمى So�layer، والتي تحتوي عىل مراكــز بيانات وخوادم فلزية معزولة يف 

جميع أنحاء العامل، مام يساعد Mankind عىل القيام مبهام أعاملها الحساسة عىل نطاٍق 

عاملي.  وبالفعل انخفض وقت تنفيذ تطبيق الرشكة بنسبة 98٪ وذلك باستخدام خدمة 

البنيــة التحتية لـــ So�layer.  واآلن أصبح بإمكان العمالء الحصــول عىل التطبيق يف 

غضون ساعات بداًل من 15 يوًما كام كان يحدث يف السابق.

Sources: IBM.com )2014(. So�layer hosting platform reduces application 

implementation time by 98٪. http://www-03.ibm.com/so�ware/businesscasestudies/

us/en/corp?synkey=Y979749I50926G25 )accessed August 2016(; CIO.in. 

)2015(. Mankind Pharma �nds an antidote in IBM solution for improving app 

implementation time )accessed August 2016(. http://www.cio.in/solution-center/

emc/55281; CxOtoday.com )2014(. Cloud platform to help Pharma Co accelerate 

growth. http://www.cxotoday.com/story/mankind-pharma-to-drive-growth-with-

so�layers-cloud-platform/)accessed August 2016(; Wikipedia.org.)n.d.(. Mankind 

Pharma. https://en.wikipedia.org/wiki/Mankind_Pharma )accessed August 2016(; 
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Mankindpharma.com. )n.d.(. Overview. https://www.mankindpharma.com/

company/companyoverview )accessed August 2016(.

الخليج للطريان تستخدم البيانات الضخمة للحصول عىل رؤية أعمق للعمالء:

تعتــرب الخليــج للطــريان هي رشكة النقــل الوطنــي لدولة البحريــن.  وهي رشكة 

طــريان دوليــة رائدة يعمــل بها 3000 موظف، وتخــدم 45 مدينــة يف 24 دولة عرب 3

قــارات.  وهــي رائدة يف توفري الضيافة العربية التقليديــة للعمالء.  وملعرفة املزيد عام 

يشــعر به عمالؤهم بشــأن خدمات ضيافتهم، تابعت الرشكة ما يشاركه عمالؤهم عىل 

وســائل التواصل االجتامعي يف هذا الصدد.  وكان التحــدي هو تحليل جميع تعليقات 

ومنشورات العمالء، فقد كان هناك مئات اآلالف من املشاركات كل يوم.  وتعترب مراقبة 

هذه املشاركات يدويًّا مهمة شاقة ومستهلكة للوقت كام ستكون عرضة للخطأ البرشي.

أرادت رشكــة الخليج للطريان جعل هذه املهمة وتحليل البيانات ملعرفة االتجاهات 

السوقية حديثة الظهور تتم بصورة تلقائية.  كام أرادت الرشكة تأسيس بنية تحتية قوية 

الســتضافة مثل هذا الحل ملراقبة وسائل التواصل االجتامعي والتي ستكون متاحة عىل 

مدار الساعة وخفيفة الحركة عرب الحدود الجغرافية.

طّورت الخليج للطريان حاًل لتحليل املشاعر، ”تحليل املشاعر العربية“، والذي يحلل 

منشورات وسائل التواصل االجتامعي اإلنجليزية والعربية.  وتستند أداة تحليل املشاعر 

العربيــة عىل توزيع Cloudera إلطار عمــل Hadoop للبيانات الضخمة.  وهي تعمل 

Red Hat عىل بيئة السحابة الخاصة التابعة لرشكة الخليج للطريان كام تستخدم منصة

JBoss Enterprise Application.  تحمــل هذه الســحابة الخاصة حوايل 50 تريابايت 

من البيانات، وميكن ألداة تحليل املشــاعر العربية تحليل آالف املنشــورات عىل وسائل 

التواصل االجتامعي، مام يوفر نتائج املشاعر يف ظرف دقائق.

وقــد حققت رشكة الخليج للطــريان وفورات جوهريــة يف التكاليف من خالل وضع 

تطبيــق ”تحليل املشــاعر العربية“ عــىل بيئة الســحابة الخاصة الحاليــة للرشكة حيث 

إنهــم مل يكونوا بحاجة ألن يســتثمروا يف إعداد البنية التحتية لنرش التطبيق.  وتســتعني 

الخليج للطريان بأداة ”تحليل املشــاعر العربية“ يف تحديد العــروض الرتويجية لعمالئها 

عىل أســاس زمني وتســاعدهم عىل الجلوس يف مقدمة منافسيها.  وملواجهة حالة تعطل 

الخادم األســايس، أنشأت الرشكة ”صوًرا شــبحية“ للخادم ميكن نرشها برسعة، وميكن أن 

تبــدأ الصورة يف لعب دور الخادم.  ويقــوم حل البيانات الضخمة برسعة وكفاءة بالتقاط 
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املنشورات بشكل دوري وتحويلها إىل تقارير، مام يجعل رشكة الخليج للطريان عىل دراية 

تامة بأي تغيريات يف املشاعر أو تغريات يف الطلب، مام ميكنها من تقديم استجابة رسيعة.  

فكان ألفكار حل البيانات الضخمة أثرًا إيجابيًّا عىل أداء موظفي رشكة الخليج للطريان.

Sources: RedHat.com. )2016(. Gulf Air builds private cloud for Big Data innovation 

with Red Hat Technologies. https://www.redhat.com/en/about/press-releases/

gulf-air-builds-private-cloud-Big-data-innovation-red-hat-technologies; )accessed 

August 2016(; RedHat.com )2016(. Gulf Air’s Big Data innovation delivers deeper 

customer insight. https://www.redhat.com/en/success-stories)accessed August 

2016(; ComputerWeekly.com. )2016(. Big-data and open source cloud technology 

help Gulf Air pin down customer sen- timent. http://www.computerweekly.com/

news/450297404/Big- data-and-open-source-cloud-technology-help-Gulf-Air-pin-

down- customer-sentiment )accessed August 2016(.

:Snowflake تحسن تجربة العمالء باستخدام Chime

يوفــر Chime، وهوخيار مــرصيف، بطاقة ائتامن فيــزا، وحســاب FDIC املؤمن للرصف 

Chime والتوفري، وتطبيق عىل الهاتف الجوال يسهل الخدمات املرصفية لألفراد.  وأراد مسؤولو

التعرف عىل مشــاركات عمالئه.  كام أرادوا تحليــل البيانات عرب املنصات الخاصة بهم للجّوال، 

والويــب، والنهاية الخلفية لتحســني تجربة املســتخدم.  ومع ذلك، فقد كانت عملية ســحب 

البيانات وتجميعها من مصادر متعددة مثل خدمات إعالنات Facebook وGoogle واألحداث 

 ،)JASON Object Notation( JSON من األدوات التحليلية األخرى التابعة لطرف ثالث مثل

مهمــة مرهقة.  لقد ســعوا للوصــول إىل حل مُيكِّنهم مــن تجميع البيانات مــن هذه املصادر 

املتعــددة وتحليل مجموعة البيانات.  لقــد كان Chime بحاجة إىل حل ميكنه معالجة مصادر 

بيانات JSON واالستعالم عنها باستخدام جداول قاعدة بيانات SQL املعيارية.

رشع Chime يف اســتخدام حل مســتودع بيانــات Snowflake Elastic؛ إذ قامت 

Snowflake بســحب البيانــات مــن جميع مصــادر بيانــات Chime والبالغ عددها 

14 مصــدًرا، وقد شــمل ذلك بيانــات مثل وثائق JSON مــن التطبيقات.  فقد عملت 

Snowflake عىل مســاعدة Chime يف تحليل بيانات JSON برسعة لتحســني خدمات 

األعضاء وتقديم تجربة مرصفية أكرث خصوصية للعمالء.   

Source: Adapted from Snowflake.net. )n.d.(. Chime delivers personalized customer 

experience using Chime. http://www.snow-flake.net/product )accessed August 2016(.
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إننــا بصدد دخــول ”عرص البيتابايــت“، وتبدأ األســاليب التقليدية للبيانــات والتحليالت يف 

عرض حدودها.  وتعترب تحليالت الســحابة حاًل بدياًل حديث الظهور لتحليل البيانات عىل نطاق 

واســع.  وتشــتمل األنظمة الســحابية املوجهة بالبيانات عىل التخزين والحوسبة يف بيئة موزعة 

وافرتاضية.  وتعترب امليزة األساســية لهذه العروض هي االنتشار الرسيع ألدوات التحليل املتقدمة 

بني املســتخدمني، دون استثامر معنوي يف االســتحواذ عىل التقنية.  غري أن هذه الحلول يصاحبها 

أيًضــا العديد مــن التحديات، مثل األمان ومســتوى الخدمة والتحكم يف البيانــات.  فقد اكتنف 

الحوسبة السحابية عدد من املخاوف، منها فقدان السيطرة والخصوصية، واملسؤوليات القانونية، 

والقضايا السياسية عرب الحدود، وما إىل ذلك.  ووفًقا لتحالف Cloud Security، فإن أخطر ثالثة 

تهديدات أمنية يف الســحابة هي فقدان البيانات وترسبهــا، وتعطل األجهزة واملعدات، والواجهة 

غري اآلمنة.  فجميع البيانات يف الســحابة يســتطيع مقدم الخدمة الوصــول إليها، وبالتايل ميكنه 

أن يغري البيانات بشــكل غري مقصود أو متعمد كام ميكنه مترير البيانات إىل طرف ثالث ألغراض 

قانونية دون طلب من الرشكة.  وال تزال البحوث محدودة يف هذا املجال.  وكنتيجة لذلك، فهناك 

فرصة كبرية إلدخال النمذجة التحليلية والحســابية واملفاهيمية إىل ســياق علم الخدمة، وتوجيه 

الخدمة، والذكاء الســحايب.  ومع ذلك، تعترب الحوســبة السحابية مبادرة مهمة ملحرتف التحليالت 

أن يشاهدها عىل أنها مجال رسيع النمو.

أسئلة مراجعة على القسم ٨-٣:

1- عرِّف الحوسبة السحابية.  وكيف تتعلق بـ PaaS وSaaS وIaaS؟

2- أعِط أمثلة لرشكات تقدم الخدمات السحابية.

3- كيف تؤثر الحوسبة السحابية عىل ذكاء األعامل؟

4- كيف يقوم DaaS بتغيري طريقة التعامل مع البيانات؟

5- ما هي األنواع املختلفة للمنصات السحابية؟

6- ملاذا تعترب AaaS فعالة من حيث التكلفة؟

7- اذكر عىل األقل أسامء ثالثة من كبار مقدمي الخدمات السحابية.

.AaaS 8- أعِط عىل األقل ثالثة أمثلة ملقدمي خدمات
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٨-4 التحليالت القائمة على الموقع بالنسبة للمنظمات:

لقــد رأينا حتى اآلن، العديد مــن األمثلة عىل املنظامت التي تســتخدم تقنيات تحليلية من 

أجل اكتســاب نظرة ثاقبة يف عملياتها الحالية من خــالل تقديم املعلومات، والتحليالت التنبؤية، 

والتوقع، وأســاليب األمثلية.  ويف هذا القسم، ســوف نتعرف عىل اتجاه ناشئ بالغ األهمية وهو 

دمج بيانات املوقع يف التحليالت.  ويُعطي الشكل )8-6( تصنيًفا للتطبيقات التحليلية القامئة عىل 

املوقع.  وســوف نقوم أواًل باســتعراض التطبيقات التي تســتفيد من بيانات املوقع الثابتة والتي 

عادًة ما تُســمى بالبيانات الجغرافية املكانية.  ومن ثَمَّ ســنقوم بعد ذلك بفحص التطبيقات التي 

تســتفيد من جميع بيانات املوقع الذي يتم إنشاؤه بواسطة أجهزة اليوم.  ويركز هذا القسم أواًل 

عىل تطبيقات التحليالت التي تطورها املنظامت من أجل اتخاذ أفضل قرارات يف إدارة العمليات، 

واســتهداف العمالء، والتقدم، وهكذا،  ثم سنقوم أيًضا باستكشاف تطبيقات التحليالت التي يتم 

تطويرها ليستخدمها املستهلك بشكل مبارش، كام أن بعضها يستفيد أيًضا من بيانات املوقع.

شكل ٨-6:  تصنيف تطبيقات التحليالت القامئة عىل املوقع

التحليالت الجغرافية المكانية:

عادًة ما يتم متثيل رؤية موحدة لألداء العام للمنظمة من خالل أدوات التصوير املريئ التي توفر 

معلومــات قابلة للتطبيق.  وقد تتضمن املعلومات القيم الحالية والقيم املتوقعة للعوامل التجارية 

املختلفــة ومؤرشات األداء الرئيســة )KPIs(.  إن النظر يف مؤرشات األداء الرئيســة كأرقام إجاملية 

عرب كل من الرســوم البيانية واملخططات املختلفة ميكن أن يكون ساحًقا.  وهناك خطر كبري يتعلق 

بفقدان فرص النمو املحتملة أو عدم تحديد مجاالت الجدل.  وتستخدم املنظامت الخرائط البرصية 

التــي يتم تعيينها جغرافيًّا والتــي تعتمد عىل بيانات املوقع التقليدية، كبديل ملجرد عرض التقارير، 

وعادًة ما يتم تجميع هذه الخرائط البرصية بواســطة الرموز الربيدية.  وتعمل األســاليب التحليلية 
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القامئة عىل املوقع التقليدي والتي تســتخدم الرتميز الجغرايف للمواقع التنظيمية واملســتهلكني عىل 
عرقلة املنظامت عن فهم آثار «املوقع الحقيقي».  وتقدم املواقع القامئة عىل الرموز الربيدية عرًضا 
مجمًعــا ملنطقة جغرافية كبرية.  وهذه الدقة املنخفضة قد ال تســاعد يف تحديد فرص النمو داخل 
املنطقة، حيث ميكن أن يتغري موقع العمالء املســتهدفني برسعة.  وهكذا، فإن الحمالت الرتويجية 
الخاصة باملنظمة قد ال تســتهدف العمالء املناســبني إذا اعتمدت عىل الرمــوز الربيدية.  وملعالجة 
هذه املخاوف، فإن املنظامت تضم املوقع والتوســعات املكانية للتحليالت )Gnau, 2010(.  حيث 
إن إضافة مكونات املوقع التي تعتمد عىل السامت الطولية والعرضية لألساليب التحليلية التقليدية 
مُتكِّن املنظامت من إضافة بعد جديد يتعلق بالسؤال «أين» إىل تحليالت األعامل التقليدية الخاصة 

بهم، والذي يُجيب حاليًا عىل األسئلة التي تتعلق بـ«من» و«ماذا» و«متى» و«ما مقدار».

الجدير بالذكر أن البيانات التي تعتمد عىل املوقع ميكن الحصول عليها اآلن بسهولة من نظم 
املعلومات الجغرافية )GIS(، وهي تُســتَْخَدم لرصــد، وتخزين، وتحليل، وإدارة البيانات املرتبطة 
مبوقع باستخدام تقنيات االستشعار املتكاملة، واألنظمة العاملية لتحديد املواقع املثبتة يف الهواتف 
الذكية، أو من خالل نرش تقنية تحديد الهوية باســتخدام موجات الراديو)RFID( يف مجال البيع 

بالتجزئة وصناعات الرعاية الصحية.

ومــن خــالل دمج املعلومات التي تدور حــول املوقع مع بيانات األعــامل املهمة األخرى، تقوم 
املنظــامت عندئٍذ بإنشــاء معلومات للمواقــع )Krivda, 2010(.  وتقوم ميــزة ذكاء املوقع بتمكني 
املنظــامت من اكتســاب رؤى دقيقة واتخــاذ قرارات أفضل من خالل تحســني كٍل مــن العمليات 
والتطبيقات املهمة.  وتعمل املنظامت اآلن عىل إنشاء خرائط تفاعلية والتي من شأنها دعم التعمق 
يف التفاصيــل حول أي موقع، فضاًل عن أنها توفر للمحللني القدرة عىل البحث عن اتجاهات جديدة 
والربط بني العوامل الخاصة باملوقع عرب مؤرشات األداء الرئيسة املتعددة KPI.  وميكن للمحللني اآلن 
تحديد االتجاهات واألمناط بدقة يف كٍل من اإليرادات، واملبيعات، والربحية عرب املناطق الجغرافية.

ومــن خالل دمــج التفاصيــل الدميوغرافية داخــل املواقع، يســتطيع تجــار التجزئة تحديد 
كيفية اختالف املبيعات حســب مســتوى الســكان والقرب من املنافســني اآلخرين؛ باإلضافة إىل 
أنهم يســتطيعون تقييم الطلب وكفاءة عمليات سلســلة التوريد.  كام تستطيع رشكات املنتجات 
االســتهالكية تحديد االحتياجات الخاصة للعمالء ومواقع شكاوى العمالء وتتبعهم بسهولة وصواًل 

إىل املنتجات.  وميكن ملندويب املبيعات تحقيق أهدافهم البيعية من خالل تحليل جغرافيتهم.

وتُعد رشكة esri.com( ESRI( هي الرشكة الرائدة يف السوق يف توفري بيانات أنظمة املعلومات 
الجغرافيــة؛ حيث تقوم ESRI برتخيــص برنامج ArcGIS الخاص بهــا آلالف العمالء مبا يف ذلك 
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التجاريون، والحكومة، والجيش.  وقد يستغرق األمر كتابًا أو أكرث لتوضيح تطبيقات قاعدة بيانات 
grindgis.com وبرامجها!  وهناك رشكة أخرى وهي ESRI أنظمة املعلومــات الجغرافية لرشكة
  .)http://grindgis.com/تحــدد أكرث من 60 فئة من تطبيقــات أنظمة املعلومات الجغرافيــة

 blog/gis-applications-uses( GISوهناك بعض األمثلة التي مل نذكرها بعد وتشمل ما ييل:

- التطبيقات الزراعية:  فمن خالل الجمع بني كل من املوقع، والطقس، والرتبة، والبيانات املرتبطة 

باملحاصيل، ميكن التخطيط بدقة عالية لتطبيقات الري واألســمدة.  وتتضمن األمثلة عىل ذلك 

بعــض الرشكات مثل رشكة sstso�ware.com ورشكــة sensefly.com )فكل منهام تجمع بني 

أنظمــة املعلومات الجغرافية GIS وأحدث املعلومات التــي ُجِمَعت من خالل طائرات بدون 

طيار وتقنيات أخرى ناشئة(.

- تحليــل الجرميــة:  إن ربط بيانات الجرمية مبا يف ذلك تاريخ الجرمية، ووقتها، ونوعها مع بيانات 

أنظمة املعلومات الجغرافية يوفر رؤى ثاقبة ألمناط الجرمية وموظفي الرشطة.

- التنبــؤ بانتشــار املرض:  من أوائل أمثلــة التحليالت الوصفية املعروفة تحليــل تفيش وباء الكولريا 

يف لنــدن عــام 1854.  خطط الدكتور John Snow حاالت الكولريا عىل خريطة واســتطاع دحض 

النظرية التي ترى أن تفيش وباء الكولريا ســببه ســوء الهواء.  فقد ساعدته الخريطة عىل أن يحدد 

بدقة أن سبب التفيش يرجع إىل برئ ماء سيئة.  )�eGuardian. com, 2013(.  وقد قطعنا شوطًا 

ـا، غري أن الفكرة املتعلقة بالقــدرة عىل تتبع تفيش  كبــريًا مــن الحاجة إىل تخطيط الخرائط يدويًـّ

األمراض ومن ثَم التنبؤ بها، مثل األنفلونزا، باستخدام أنظمة املعلومات الجغرافية GIS والبيانات 

األخــرى أصبحــت مجااًل رائًدا يف حد ذاته.  وقد قدم الفصل الســابع مثااًل عىل اســتخدام بيانات 

وسائل التواصل االجتامعي مع بيانات أنظمة املعلومات الجغرافية لتحديد اتجاهات األنفلونزا.

وباإلضافة إىل ذلك، تستطيع املنظامت باستخدام ذكاء املوقع، أن تقوم بتغطية الطقس واآلثار 

البيئية بشكل رسيع وتوقع مستوى التأثري عىل عمليات األعامل املهمة.  ومع التقدم التقني، يتم 

اآلن إدراج البيانات الجغرافية املكانية مبارشًة يف مســتودعات بيانات املؤسســة، وتقوم تحليالت 

قاعدة البيانات التي تعتمد عىل املوقع بتمكني املنظامت من إجراء العمليات الحســابية املُعقدة 

بكفــاءة عالية والحصول عــىل رؤية واحدة لجميع البيانات املوجهة مكانيًّا، وكشــف االتجاهات 

املختبئــة والفــرص الجديدة.  فمثــاًل، يدعم مســتودع البيانات الخاص بـ ترياداتــا ميزة البيانات 

الجغرافيــة املكانية معتمًدا عــىل املعيار SQL/MM.  ويتم رصد ميــزة الجغرافيا املكانية كنوع 

بيانات هنديس جديد يُســمى ST_GEOMETRY،  وهو يدعم مجموعة كبرية من األشكال من 
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نقاط بسيطة، وخطوط، وينحني إىل املضلعات املعقدة يف متثيل املناطق الجغرافية، وهم يقومون 

بتحويــل البيانــات غري املتداخلة الخاصة مبواقع أعاملهم التشــغيلية من خــالل دمج إحداثيات 

خطــوط الطول والعرض.  ويتم دعم هــذه العملية الخاصة بالرتميز الجغرايف بســهولة من ِقبل 

رشكات الخدمــات مثل رشكة NAVTEQ، ورشكــة Tele Atlas، والتي تحافظ عىل قواعد بيانات 

عاملية للعناوين ذات الخصائص الجغرافية املكانية واالســتفادة من أدوات تنظيف العناوين مثل 

Informatica وTrillium، واللتان تدعامن رســم خرائط اإلحداثيات املكانية للعناوين كجزء من 

وظائف االستخراج، والتحويل، والتنزيل.

وتقوم املنظامت عــرب مجموعة متنوعة من قطاعات األعامل باســتخدام التحليالت الجغرافية 

املكانية.  وسنقوم فيام ييل باستعراض بعض األمثلة؛ حيث تقدم حالة عملية )8-4( مثااًل عىل كيفية 

اســتخدام املعلومات التي تســتند إىل املوقع يف اتخاذ قرارات اختيار املوقع يف توسيع رقعة الرشكة.  

وتوضح حالة عملية )8-5( تطبيًقا آخر والذي يتجاوز مجرد قرار املوقع.

حالة عملية ٨-4

Great Clips تستخدم التحليالت املكانية لتوفري الوقت يف قرارات املوقع

ا، وله أكرث من 3000 فرع  يعد Great Clips أكرب وأرسع صالونات الشعر يف العامل منوًّ

ما بني الواليات املتحدة األمريكية وكندا.  يعتمد نجاح Great Clips يف منح حق االمتياز 

للغري عىل إسرتاتيجية منو قامئة عىل افتتاح فروع جديدة بشكل رسيع يف املواقع واألسواق 

املناسبة.  كانت Great Clips بحاجة إىل تحليل املواقع بناًء عىل متطلبات قاعدة العمالء 

املحتملــة، واالتجاهــات الدميوغرافية، وأثر املبيعات عىل حقــوق االمتياز القامئة بالفعل 

يف املوقــع املســتهدف.  ومن األهمية مبكان يف هــذا الصدد اختيار املوقــع الجيد.  وقد 

اســتغرقت العمليــات الحالية وقتًا طويــاًل لتحليل موقع واحد وعــدد هائل من العاملة 

يتطلب موارد تحليل مكثفة لتقييم البيانات بشكل يدوي من مصادر البيانات املتعددة.

ومــع آالف املواقع التي يتــم تحليلها يف كل عام، كان التأخري ينذر بخطر خســارة 

املواقع األولية لحســاب املنافســني كــام كان يربهن عىل تكلفتها الباهظة؛ فاســتعانت 

Great Clips مبقاولني خارجيني للتغلب عىل مشــكلة التأخري.  وقامت الرشكة بإنشــاء 

تطبيق ســري عمل اختيــار املوقع لتقييم أماكن الفروع الجديدة باســتخدام اإلمكانيات 

التحليليــة للجغرافيا املكانية التابعة لرشكة Alteryx.  وأي موقع جديد يتم تقييمه من 

خــالل وقت القيادة التقريبية إليه وســهولة خدمة جميع العمالء املوجودين يف محيط 
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شبكة Great Clips.  كام مّكن الحل القائم عىل Alteryx يف تقييم كل موقع جديد بناًء 

عىل البيانات الدميوغرافية والســلوكية للمستهلكني، والتوافق مع ملفات تعريف عمالء 

Great Clips الحاليني واألثر املحتمل إليرادات املوقع الجديد عىل املواقع املوجودة من 

Great Clips قبل.  وكنتيجة الســتخدام فنيات التحليل القامئة عىل املوقع، اســتطاعت

تقليــل وقــت تقييم املواقع الجديدة بنســبة 95٪ تقريبًا، وتم إجــراء التحليل املكثف 

للعاملة بصورة آلية وتم تطويره يف تحليل جمع البيانات، ورسم الخرائط، وتطبيق إعداد 

التقارير التي ميكن استخدامها بسهولة من ِقبَل مديري العقارات غري الفنيني.  باإلضافة 

إىل ذلــك، متكنت الرشكة مــن تنفيذ تحليالت تنبؤية مســبقة ألي موقع جديد، بحيث 

ال تستغرق العملية بأكملها اآلن سوى بضع دقائق.

أسئلة للمناقشة:

1- كيف يتم استخدام تحليالت الجغرافيا املكانية يف Great Clips؟

2- مــا هــي املعايري التي ينبغــي عىل الرشكــة مراعاتها عند تقييــم أماكن املواقع 

الجديدة يف املستقبل؟

3- هل تستطيع التفكري يف تطبيقات أخرى قد تستفيد من بيانات الجغرافيا املكانية؟

Source: Adapted from Alteryx.com. )n.d.(. Great Clips. alteryx.com/sites/default/

�les/resources/�les/case-study-great-chips.pdf )accessed August 2016(.

حالة عملية ٨-٥

ستاربكس تستغل نظم املعلومات الجغرافية (GIS) وتحليالتها لتنمو يف كل أنحاء العامل  

يعترب أحد أهم التحديات التي تواجه أي منظمة تســعى للتوســع هو تحديد موقع 

فرعها التايل، وهذا ما تواجهه ســتاربكس.  ولتحديد مواقع فروع جديدة، يقوم أكرث من 

700 موظف يف ســتاربكس )يشار إليهم كرشكاء( يف 15 دولة باستخدام تخطيط السوق 

القائــم عىل ArcGIS وحل ذكاء األعامل الذي يســمى Atlas؛ حيث متد Atlas الرشكاء 

مبهام ســري العمل والتحليل ومعلومات عــن أداء الفرع بحيث ميكن للرشكاء املحليني يف 

املجال اتخاذ القرارات عند تحديد فرص أعامل جديدة.

وكام ذكرت تقارير مصادر متعددة، يســتخدم صانعو القــرار املحليني Atlas لفهم 

االتجاهات السكانية والطلب.  فيوجد يف الصني مثاًل، أكرث من 1200 فرع لـ ستاربكس، 

وتقوم الرشكة بافتتاح فرع جديد كل يوم تقريبًا.  ويف ســبيل تحديد موقع الفرع التايل 
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تكــون الرشكة بحاجة لكثري من املعلومات عن املناطق التجارية وتجمعات بيع التجزئة 

واملولــدات والحركة املروريــة واملعلومات الدميوغرافية.  وبعد تحليل الســوق والحي 

الجديدين، يســتطيع املدير الحصول عىل نظرة مكــربة ملواقع محددة يف أي منطقة يف 

املدينة، ومن ثَمَّ تحديد ثالثة أبراج مكتبية جديدة ميكن أن تكتمل يف غضون شــهرين 

مثاًل.  وبعد عرض هذه املنطقة عىل الخريطة، ميكن إنشــاء نافذة لســري العمل والتي 

ســوف تساعد املدير عىل متابعة حركة املوقع الجديد بدًءا باملوافقة، مروًرا بالتصاريح، 

ثم التشييد، وأخريًا االفتتاح.

وميكن أيًضا إدارة عمليات الطلب وسالســل التوريد بشكل أفضل، وذلك من خالل 

تكامل بيانات الطقس مع البيانات املحلية األخرى.  وتســعى ستاربكس لتكامل أنظمة 

أعاملها مع حلول نظم )GIS( الخاصة بها يف خدمات الويب للحصول عىل رؤية جديدة 

لألعامل يف جميع أنحاء العامل.  فمثاًل، تقوم ستاربكس بدمج توقع بيانات درجة الحرارة 

الحقيقيــة التي تتنبــأ بها أرصاد.  وميكن أن تســاعد هذه البيانــات املتوقعة لدرجات 

الحرارة يف متركز الجهود التســويقية.  ومع اقرتاب األســبوع شديد الحرارة يف ممفيس، 

ميكن ملحليل ســتاربكس اختيــار مجموعة من بيوت القهــوة والحصول عىل معلومات 

مفصلــة عن أمناط الطقس يف املايض واملســتقبل، باإلضافة إىل خصائص الفرع.  وميكن 

اســتخدام هذه املعرفة لتصميم ترويج محيل لفرابتشينو Frappuccinos. فمثاًل، ميكن 

مساعدة ستاربكس عىل توقع ما سيطلبه عمالؤه ألسبوع مقدًما.

ولألحــداث الكبرية أيًضــا أثٌر عىل بيوت القهوة.  فعندما نزل 150 ألف شــخص يف 

موكب كبري يف San Diego، قام الســقاة املحليون بخدمة الكثري من العمالء.  ولضامن 

أفضــل تجربة ممكنة للعميل، اســتخدمت ســتاربكس هذه املعرفــة بالحدث املحيل 

لتخطيط طاقم العمل واملخزون يف مواقع قريبة من املوكب.

أسئلة للمناقشة:

1- ما هو نوع املعلومات الدميوغرافية ومعلومات GIS التي قد تتعلق بقرار تحديد 

موقع الفرع؟

2- من املعلوم أن ســتاربكس تشجع عمالءها عىل استخدام تطبيق الجوال الخاص 

بها.  ما هو نوع املعلومات التي رمبا تلتقطها الرشكة من التطبيق ملساعدتها يف التخطيط 

األفضل للعمليات؟
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3- هل إتاحة Wi-Fi باملجان يف فروع ستاربكس ستقدم أي معلومات إىل ستاربكس 

من أجل تحليالت أفضل؟

Sources: Digit.HBS.org )2015(. Starbucks: Brewing up a data storm! https://digit.hbs.

org/submission/Starbucks-brewing-up-a-data-storm/)accessed August 2016(; Wheeler, 

C. )2014(. Going Big with GIS. http://www.esri.com/esri-news/arcwatch/0814/

going-Big-with-gis )accessed August 2016(; Blogs.ESRI.com. From customers to 

CxOs, Starbucks delivers world-class service. )2014(. https://blogs.esri.com/esri/

ucinsider/201429/07//Starbucks/)accessed August 2016(.

وباإلضافــة إىل تطبيقات تحليل معامالت التجزئة التي أبرزناهــا هنا، فهناك تطبيقات أخرى 

متعددة للجمع بني املعلومات الجغرافية وبني البيانات األخرى التي يتم إنشاؤها من ِقبل املنظمة.  

فعىل ســبيل املثال، غالبًا ما تنتج عمليات الشــبكة ورشكات االتصاالت كميات هائلة من البيانات 

اليوم.  وتسطيع القدرة عىل تحليل البيانات برسعة مع مستوى عاٍل من التفاصيل الخاصة باملوقع 

أن تحدد بشــكل أفضل االضطراب عند العميل ومن ثّم تقوم باملســاعدة يف صياغة إسرتاتيجيات 

خاصة باملواقع من أجل زيادة كل من الكفاءة التشغيلية، وجودة الخدمة، واألرباح.

ويســتطيع التحليل الجغرايف املكاين أن مُيَكِّن رشكات االتصاالت من رصد املعامالت اليومية من 

الشــبكة لتحديد املناطق الجغرافية التي تعاين من فشــل عدد كبري من محاوالت االتصال الخاصة 

بالصوت، أو البيانات، أو النص، أو اإلنرتنت.  وتســتطيع التحليالت أن تســاعد يف تحديد األســباب 

الدقيقــة اعتامًدا عىل املوقع واالنتقال إىل عميل فردي من أجل توفري خدمة عمالء أفضل.  وميكنك 

أن تلمس ذلك أثناء العمل عن طريق إكامل مترين الوسائط املتعددة التايل.

تمرين الوسائط المتعددة في تحليالت تستخدم التحليالت الجغرافية المكانية:

تشتمل شبكة جامعة ترياداتا عىل فيديو BSI يف حالة فشل مكاملات الهاتف املحمول.  يُرجى مشاهدة 

http://www.teradatauniversitynetwork.  :الفيديو املتاح عىل موقع يوتيوب عرب الرابــط التايل

.com/Library/Items/BSI-�e-Case-of-the-Dropped-Mobile-Calls./

وتطلق رشكة اتصاالت خطًا جديًدا من الهواتف الذكية وتواجه مشاكل مع انخفاض املكاملات.  

وتتعرض عملية الطرح الجديد إىل مشــاكل، وتعترب املنطقة الشــاملية الرشقية هي املنطقة األكرث 

ترضًرا حيــث يقومون مبقارنة تأثريات املكاملات املفقودة عىل أربــاح املنطقة الجغرافية.  وتقوم 

الرشكة بإيجار BSI لتحليل املشــاكل الناجمة عن عيوب الهواتف الذكية، وتغطية الربج، ومواطن 
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خلل الربمجيات.  وتنقســم بيانات املنطقة الشــاملية الرشقية بأكملهــا إىل مجموعات جغرافية، 

BSI وتقــوم الرشكة بحل املشــكلة من خــالل تحديد بيانات العمالء الفردية.  ويســتخدم فريق

التحليالت الجغرافية املكانية لتحديد املواقع التي تؤدي فيها تغطية الشبكة إىل انخفاض املكاملات 

وتقرتح تثبيت بضعة أبراج إضافية يف موقع العمالء غري الراضني عن الخدمة.

وبعد اكتامل الفيديو، ميكنك االطالع عىل كيفية إعداد التحليل عرب:

 slideshare.net/Teradata/bsi-Teradata-the-case-of-the-dropped-mobile-calls.

وتقدم هذه النزهة من الوسائل املتعددة مثااًل عىل مجموعة من التحليالت الجغرافية املكانية 

بجانب تحليالت البيانات الضخمة التي تساعد يف اتخاذ القرارات بشكل أفضل.

ذكاء الموقع الفوري:

تقوم العديد من األجهزة املســتخدمة بواسطة املستهلكني واملهنيني بإرسال معلومات املوقع 

الخاصة بهم بوترية ثابتة.  وتقوم السيارات والحافالت وسيارات األجرة وأجهزة الجوال والكامريات 

وأجهزة التنقل الشخصية ببث إشارات ملواقعها باستخدام تقنيات تحديد املواقع املتصلة بالشبكة 

.cell tower triangulationو Wi-Fiو )GPS( مثل

ويستخدم املاليني من املستهلكني وأصحاب األعامل األجهزة املمّكنة باملوقع للعثور عىل خدمات 

قريبة، وموقع األصدقاء والعائلة، والتنقل، وتعقب األصول والحيوانات األليفة، واالشرتاك يف األلعاب 

الرياضيــة، والهوايات.  وقد أدى هذا االندفاع القوي يف الخدمات املمّكنة باملوقع إىل قاعدة بيانات 

ضخمــة من املعلومات التاريخية ومعلومات املوقع املتدفقة أواًل بأول، وهي بالتأكيد متفرقة وغري 

مفيدة يف حد ذاتها.  حيث تقدم مجموعة البيانات اآللية التي تم متكينها من خالل التقاط الهواتف 

الخلويــة ونقاط الوصول الســاخنة إىل Wi-Fi بُعــًدا جديًدا مثريًا لالهتامم يف أبحاث الســوق غري 

املتداخلة، وجمع البيانات، وبالطبع، التحليل الدقيق ملثل هذه املجموعات الضخمة من البيانات.

وميكــن مــن خالل التحليل والتعلم من هذه األمناط واســعة النطاق للحركــة، أن يتم تحديد 

فئات متميزة من السلوكيات يف سياقات محددة.  ويسمح هذا النهج ألصحاب األعامل بفهم أمناط 

عمالئهم بشــكل أفضل واتخاذ قرارات أقوى بشأن العروض الرتويجية والتسعري وما إىل ذلك.  كام 

ميكن من خالل تطبيق الخوارزميات التي تقلل من أبعاد بيانات املوقع، أن يتم متييز األماكن وفًقا 

للنشــاط والتنقل بينها.  ومن الكميات الهائلة لبيانات املوقع ذات األبعاد املرتفعة، تكشــف هذه 

الخوارزميات عن اتجاهات ومعاٍن وعالقات تنتج يف النهاية متثيالت ســهلة الفهم للبرش، ثم يصبح 
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بعد ذلك من املمكن استخدام مثل هذه البيانات لعمل تنبؤات ذكية تلقائيًّا وإيجاد أوجه تطابق 

وتشــابه مهمة بــني األماكن واألفراد.  ويظهــر تطبيق التحليالت القامئة عــىل املوقع يف تطبيقات 

التســويق املوجهة باملســتهلك.  وقد قام Quiznos، وهومطعم خدمات رسيعة، باستخدام منصة 

Sense Networks لتحليل مسارات املواقع ملستخدمي الجوال بناًء عىل البيانات الجغرافية املكانية 

املتحصل عليها من نظام )GPS( والعمالء املســتهدفني من الذكاء التقني باســتخدام الكوبونات.  

انظــر حالــة عملية )8-6(.  توضح هذه الحالة االتجاه الحديث يف مجال بيع التجزئة حيث تتطلع 

الرشكات إىل رفع كفاءة الحمالت التســويقية، ليس فقط من خالل اســتهداف كل عميل بناًء عىل 

موقعــه الحايل، ولكن عن طريق اســتخدام تحليــالت تنبؤية أكرث تطوًرا يف الوقت املناســب عىل 

خصائص املستهلكني السلوكية إليجاد املجموعة الصحيحة من املستهلكني للحمالت اإلعالنية.

حالة عملية ٨-6

مطعم Quiznos يستهدف عمالء للسندويشات التي يقدمها

قــام مطعــم Quiznos الحاصل عــىل حق امتيــاز للخدمة الرسيعــة، بتنفيذ حملة 

اســتهداف أجهزة الجوال القامئة عىل املوقع والتي استهدفت مستهلكني ذوي دهاء تقني 

Sense وغري متفرغني مــن مدينة بورتالند، بوالية أوريجون.  واســتخدمت الحملة منصة

Networks، والتي قامت بتحليل مسارات مواقع مستخدمي الجوال لفرتات زمنية مفّصلة، 

وقامت بإنشاء ملفات شخصية مجهولة بناًء عىل السامت السلوكية لعادات التسوق.

وبتطبيــق التحليــالت التنبؤية عىل امللفات الشــخصية للمســتخدمني، قام مطعم 

Quiznos باستخدام االستهداف السلو� املبني عىل املوقع لتقليل خصائص املستخدمني 

املحتمــل تناولهم لــألكل يف مطعم الخدمة الرسيعة أكرث من غريهم.  واســتمرت هذه 

الحملة اإلعالنية ملدة شــهرين - نوفمرب وديســمرب 2012 - واســتهدفت فقط العمالء 

الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و34 عاًما واملحتمل تواجدهم يف مطاعم الخدمة الرسيعة 

  .Quiznos خــالل الثالثني يوًما الســابقة، يف حدود 30 مياًل مربًعا تقريبًــا حول مطعم

واســتخدمت إعالنات الجوال ذات الصلة بالكوبونــات املحلية بناًء عىل موقع العميل.  

وقــد نتج عن هــذه الحملة أكرث من 3٫7 مليــون عميل جديد وزيادة بنســبة 20٪ يف 

عمليات اسرتداد الكوبونات داخل منطقة بورتالند.

أسئلة للمناقشة:

1- كيف ميكن أن تساعد التحليالت القامئة عىل املوقع تجار التجزئة يف استهداف العمالء؟
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2- قم بالبحث عن تطبيقات مشابهة للتحليالت قامئة عىل املوقع يف مجال بيع التجزئة.

Source: Adapted from Mobilemarketer.com )2013(. Quiznos sees 20pc boost in 

coupon redemption via location-based mobile ad campaign. mobilemarketer.com/

cms/news/advertising/14738.html )accessed August 2016(.

وال زال هنــاك امتــداد آخر للتحليالت القامئــة عىل املوقع وهو اســتخدام الواقع املعزز.  يف 

عام 2016، ظهرت ضجة ســوقية اســمها Pokémon GO، وهي لعبة قامئــة عىل الواقع معززة 

باستشــعار املوقع حيث تشجع املســتخدمني عىل املطالبة بأشياء افرتاضية من املواقع الجغرافية 

املنتقاة.  فيســتطيع املستخدم أن يبدأ من أي مكان يف املدينة ويسري وفًقا لعالمات عىل التطبيق 

للوصول إىل بند معني.  وتكون األشياء االفرتاضية مرئية من خالل التطبيق عندما يوجه املستخدم 

كامــريا الهاتف باتجاه أي منها، ويســتطيع املســتخدم بعد ذلك أن يطالــب بذلك اليشء.  وتعد 

تطبيقات األعامل ملثل هذه التقنيات أيًضا حديثة الظهور.  عىل سبيل املثال، يوجد تطبيق يسمى 

Candybar، يســمح هذا التطبيق ألصحاب األعامل بوضع هذه األشــياء االفرتاضية عىل خريطة 

باســتخدام خرائط Google.  كام ميكــن باســتخدام Google Street View تحديد مواقع تلك 

األشياء مبزيد من الدقة، ومبجرد أن يتم تنسيق كل البنود االفرتاضية مع املعلومات واملوقع، يصبح 

بإمكان صاحب العمل أن يبث بنوًدا مرئية للمستخدم بشكل فوري.  كام يوفر Candybar أيًضا 

تحليالت اســتخدام األعامل لتمكني اســتهداف أفضل لألشــياء االفرتاضية.  ويعمل جانب الواقع 

االفــرتايض لهذا التطبيق عىل تحســني تجربة املســتخدمني، بتوفري بيئة ”ألعــاب“ لهم يف الحياة 

الواقعية.  ويف نفس الوقت، يوفر منصة تسويق قوية ألصحاب األعامل للوصول إىل عمالئهم.

وكام هو واضح من هذا القسم، فقد تصبح التحليالت القامئة عىل املوقع والتطبيقات الناتجة 

عنها هي أهم واجهة للمنظامت يف املســتقبل القريب.  وكان اســتخدام البيانات التشــغيلية أو 

التســويقية من ِقبل املنظامت واحًدا من األفكار الشــائعة يف هذا القســم.  وســوف نقوم الحًقا 

باستكشــاف تطبيقات التحليالت التي تســتهدف املستخدمني بشــكل مبارش ويف بعض األحيان 

تستغل ميزة معلومات املوقع.

تطبيقات التحليالت للمستهلكين:

Android و iOS( لقــد أوجــد النمو الهائل يف صناعــة التطبيقات ملنصات الهواتف الذكيــة

و Windows وما تبعها( ويف اســتخدام التحليالت فرًصا كبرية لتطوير التطبيقات حيث يستخدم 

املســتهلكون التحليالت دون إدراك.  وتختلف هذه التطبيقات عن الفئة الســابقة يف أنها معنية 
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باالستخدام املبارش للمستهلك، بداًل من املنظمة التي تحاول التنقيب يف بيانات املستخدم املتعلقة 

باالستخدام / بالرشاء إلنشاء ملف تعريف لتسويق منتجات أو خدمات محددة.  ووفًقا للتنبؤات، 

تعمد هذه التطبيقات إىل متكني املستهلكني من اتخاذ قرارات أفضل عن طريق استخدام تحليالت 

محددة.  ونستعرض فيام ييل مثالني عىل ذلك.

يعمل Waze - وهو تطبيق ويب اجتامعي - عىل مســاعدة املســتخدمني يف تحديد مســار 

التنقل وتنبيه املســتخدمني باملشــكالت املحتملة مثل الحوادث ونقــاط التفتيش وأجهزة مراقبة 

الرسعــة ومواقع أعامل البناء عــىل الطريق، وذلك بناًء عىل مدخالت مســتخدمني آخرين.  وقد 

أصبح Waze أحد أكرث تطبيقات التنقل انتشــاًرا.  وقــد حصلت Google عىل هذا التطبيق منذ 

بضع سنوات، وعملت عىل تحسينه.  ويعد هذا التطبيق مثااًل عىل تجميع املعلومات التي ينشئها 

املستخدم وجعلها متاحة للعمالء.

تسمح الكثري من التطبيقات للمســتخدمني بإرسال االستعراضات والتصنيفات ألصحاب األعامل 

واملنتجات وما إىل ذلك، ومن ثَّم تقدميها للمستخدمني يف صورة متكاملة ملساعدتهم يف وضع خيارات.  

وميكن تعريف هذه التطبيقات أيًضا كتطبيقات مبنية عىل بيانات اجتامعية تســتهدف املســتهلكني 

حيث يقومون بإنشاء البيانات.  ويعترب Yelp أحد التطبيقات األكرث رواًجا بني تطبيقات الفئة.

وتم نرش تطبيق آخر مرتبط بالنقل يســتخدم التحليالت التنبؤية يف بيتســبريج، بنسلفانيا.  وقد 

تم تطويره بالتعاون مع جامعة Carnegie Mellon، ويشمل هذا التطبيق إمكانيات تنبؤية لتقدير 

توافر مواقف الســيارات.  ويقوم ParkPGH بتوجيه الســائقني إىل املناطق التي تتوفر فيها مواقف 

للسيارات.  فهو يقوم بحساب عدد أماكن وقوف السيارات املتاحة يف 10 مواقف والتي تتجاوز 5300

مســاحة و25٪ من مواقف الســيارات يف وسط مدينة بيتســبريج.  ويتم تحديث املساحات املتاحة 

كل 30 ثانية، مام يحفظ تواجد الســائق بالقرب من األماكــن املتاحة قدر اإلمكان.  وباالعتامد عىل 

الطلب التاريخي واألحداث الحالية، يكون التطبيق قادًرا عىل التنبؤ بتوفر مواقف للســيارات وتوفري 

معلومات عن املســاحة التي ســتكون متاحة مع الوقت الذي يصل فيه السائق إىل املكان املقصود.  

وتســتخدم الخوارزمية األساســية للتطبيق بيانات حول األحداث الجارية حول املنطقة - عىل سبيل 

املثال، لعبة كرة السلة - للتنبؤ بزيادة يف الطلب عىل أماكن وقوف السيارات يف وقت الحق من ذلك 

اليوم، وبالتايل توفري وقت �ني للمسافرين للبحث عن أماكن وقوف السيارات يف املدينة املشغولة.

مل تكــن نشــأة التطبيقات القامئة عىل التحليالت فقط للمــرح والصحة، ولكنها ظهرت كذلك 

لتعزيــز إنتاجية الفرد.  فعىل ســبيل املثال، تتواجد التطبيقــات Cloze وCRM وغريها يف مكان 



الفصل الثامن

ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري٧٣0

واحــد.  ويقــوم تطبيــق Cloze بإدارة صناديق الرســائل الــواردة للعديد من حســابات الربيد 

اإللكرتوين بجانب حســابات أخرى لوســائل التواصــل االجتامعي.  فهو يقــوم بعمل تكامل بني 

الشــبكات االجتامعية وجهات اتصال الربيد اإللكرتوين ملعرفــة أي من جهات االتصال تكون أكرث 

أهميــة من غريها ويقوم بإعطائها درجات، بحيث تحصل جهات االتصال املهمة عيل درجة أعىل.  

فيتم عرض رســائل الربيد اإللكرتوين ذات الدرجات األعــىل أواًل، وبالتايل يقوم بإبعاد الربيد األقل 

أهمية وغري ذي الصلة.  ويعمل Cloze عىل تخزين سياق كل محادثة لتوفري الوقت عند العودة 

ملكاملة معلقة.  ويتم تنظيم جهات االتصال يف مجموعات بناًء عىل عدد مرات تكرار تفاعلها، مام 

يســاعد املســتخدمني عىل البقاء عىل اتصال مع األفراد الذين قد يفقدون االتصال بهم.  وميكن 

للمســتخدمني وضع درجات Cloze لألفراد الذين يريدون الحصول عىل اتصال بهم والعمل عىل 

تحسني هذه الدرجة.  ويقوم Cloze برفع درجة كلام حدثت محاولة اتصال.  فعىل سبيل املثال، 

عنــد فتح أي بريد إلكرتوين يوفــر Cloze عدة خيارات، مثل ”اآلن“، ”اليوم“، ”غًدا“، ”األســبوع 

القادم“، والتي تُذكِّر املستخدم تلقائيًّا أن يبدأ االتصال وفًقا للجدول الزمني.  ويعمل هذا كتذكري 

للرجوع إىل رسائل الربيد اإللكرتوين يف وقت الحق، دون نسيانها أو وضع عالمة ”غري مقروء“عليها، 

والتي غالبًا ما تؤدي إىل ازدحام صندوق الوارد.  وألن Cloze اآلن أصبح مستهدفًا كتطبيق إنتاجي 

لألعامل، تعترب أسعاره حاليًا أكرب من إمكانيات املستهلك.

وكام يتضح من هذه األمثلة للتطبيقات املرتكزة عىل املســتهلك، تبدأ التحليالت التنبؤية 

 Wall Street ر مجلة يف متكني تطوير الربمجيات التي يســتخدمها املســتهلك مبارشة. وتقدِّ

 )wsj.com/apps( حجــم صناعة التطبيقات الذي وصل بالفعل لقيمة 25 مليار دوالر بنمو 

متوقع أكرب.  ونحن نؤمن بأن منو التطبيقات التحليلية املوجهة باملســتهلك سيستمر ويصنع 

الكثري من فرص األعامل الحرّة لقراء هذا الكتاب.

ويتمثل أحد أهم املخاوف من اســتخدام هذه التقنيات يف فقدان الخصوصية.  فإذا اســتطاع 

أي شخص تتبع حركة انتقال الهاتف الخلوي، تكون خصوصية هذا العميل مشكلة كبرية؛ إذ يدعي 

بعــض مطوري التطبيقات أنهم بحاجة فقط إىل جمع معلومات تدفق مجمعة، وليس املعلومات 

سهلة التحديد بشكل فردي، يف حني تظهر الكثري من القصص يف وسائل اإلعالم تسلط الضوء عىل 

اخرتاقات لهذا املبدأ العام.  ويجب أن يكون لدى كل من املستخدمني واملطورين لهذه التطبيقات 

الوعــي التام باألثــر الضار الناجم عن منح معلومات خاصة فضاًل عن جمع مثل هذه املعلومات.  

ويف القسم التايل سوف نناقش هذه القضية بيشء من التفصيل.
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أسئلة مراجعة على القسم ٨-4:

1- كيف تستخدم التحليالت التقليدية البيانات القامئة عىل املوقع؟

2- كيف ميكن أن تساعد املواقع املكودة جغرافيًّا يف اتخاذ قرار أفضل؟

3- ما هي القيمة املضافة بواسطة التحليالت الجغرافية املكانية؟

4- قــم باستكشــاف اســتخدام التحليــالت الجغرافية املكانية بشــكل أكرب من خــالل التحقق من 
استخدامها عرب قطاعات متنوعة مثل تتبع التعداد الحكومي، والتسويق للمستهلك، وما إىل ذلك.

5- قم بالبحث عىل اإلنرتنت عن تطبيقات أخرى للتطبيقات التحليلية املوجهة باملستهلك.

6- كيف ميكن للتحليالت القامئة عىل املوقع أن تساعد املستهلكني األفراد؟

7- قم باستكشاف املزيد من تطبيقات النقل التي قد تستخدم تحليالت قامئة عىل املوقع.

8- ما هي التطبيقات األخرى التي ميكنك تخيلها إذا كنت قادًرا عىل الوصول إىل بيانات موقع الهاتف الخلوي؟

٨-٥ القضايا القانونية، والخصوصية، واألخالقية:

لقــد تطورت تطبيقات علم البيانات، والتحليالت، والحوســبة اإلدراكيــة، باإلضافة إىل الذكاء 

االصطناعي يف إمكانية الوصول إليها وانتشــارها، وقد أدى هذا التطور إىل تأثر كل شــخص بهذه 

التطبيقات.  ومجرد إمكانية تحقيق يشء من خالل التقنية، ال تجعله شــيئًا مناســبًا، أو قانونيًّا، أو 

أخالقيًّا.  ويجب أن يكون متخصصو علم البيانات واملديرون عىل وعي تام بهذه املخاوف.  وترتبط 

العديد من القضايا القانونية، والخصوصية، واألخالقية املهمة بالتحليالت.  ونقدم هنا أمثلة معربة 

ومصادر فقط.  وعادًة ما تكون وســائل اإلعالم املنترشة حريصة للغاية عىل اإلبالغ عن مثل هذه 

االنتهاكات للســلوك القانوين واألخالقي. لذلك؛ فإن هذا القســم هو أحد األقسام الذي قد ميكنك 

العثــور فيه عىل املزيد من األمثلة الحديثة عرب اإلنرتنت.  وكام أرشنا يف الفصل األول، فإننا نهدف 

هنــا فقــط إلطاْلعك عىل هذه القضايــا.  وينبغي عىل ِفرَق الفصل الخاص بــك أن تحدد حاالت 

أحدث وتقوم مبناقشة هذه الحاالت.

القضايا القانونية:

قد يؤدي إدخال التحليالت إىل تفاقم مجموعة كبرية من القضايا القانونية التي لها صلة فعلية 

بأنظمة الحاسب.  وعىل سبيل املثال، فإن األسئلة املتعلقة باملسؤولية عن أعامل املشورة املقدمة 

من اآلالت الذكية بدأت تؤخذ بعني االعتبار.
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وباإلضافــة إىل حل النزاعات حول نتائج بعض التحليــالت غري املتوقعة بل ورمبا الضارة، فإنه 

قد تظهر قضايا أخرى معقدة، مثل:  َمن الذي يتحمل املســؤولية يف حالة ما إذا وجدت املؤسسة 

نفســها مفلسة نتيجة الستخدام نصيحة تطبيق تحلييل؟  هل ستتحمل املؤسسة املسؤولية لعدم 

اختبار النظام بشكٍل كاٍف قبل إسناد قضايا حساسة له؟  هل ستشارك رشكات التدقيق واملحاسبة 

يف املســؤولية عن الفشــل يف تطبيق اختبارات تدقيق كافية؟  هل ســيكون ملطوري الربمجيات 
الخاصة باألنظمة الذكية دور يف املســؤولية؟  عندما تصبح الســيارات ذاتية القيادة أكرث انتشاًرا، 
من ســيكون املسؤول عن أي رضر أو تلف عندما تتعطل أجهزة استشعار السيارة، أو الشبكة، أو 
التحليالت يف العمل كام هو ُمخطط لها؟  وهناك حالة حديثة تتعلق بحادث سيارة Tesla حيث 
مات السائق بينام أظهرت السيارة أنها يف وضع الطيار اآليل «autopilot» وقد نُقلت هذه القضية 

عىل الصفحات األوىل من الُصُحف واملهن القانونية.

وقدمت الحالة العملية )7-1( أمثلة عىل اســتخدام البيانات البديلة يف اســتخدام معلومات 
إضافية من أجل توقعات صائبة بشــأن مخرجات الحصيلة املستقبلية، ومبيعات الرشكة، وغريها.  
وعــىل الرغم من أن هــذه األدوات اليوم ال تفرض قيوًدا تقليدية عىل التــداول من الداخل نظرًا 
لعدم مشاركة أي شــخص داخل الرشكة للمعلومات غري العامة، إال أنه رمبا ال تزال هناك مشاكل 
حول الحصول عىل املعلومات التي تكون غري متاحة للعامة.  وقد الحظ Ekster )2015(  أن أي 
تاجر يف الســوق يستخدم التحليالت والبيانات البديلة البد أن يكون عىل علم بقواعد املعلومات 
املفروضــة مــن ِقبل الهيئات التنظيمية املاليــة.  وعادًة ما تكون األفكار املســتمدة من البيانات 

العامة آمنة نظرًا لعدم الحصول عليها بشكل مبارش من مصادر داخلية.

تأمل املسائل القانونية املُحددة التالية:  

- ما قيمة رأي الخبري يف املجال إذا ما تم تشفري الخربة يف الحاسب؟

- من هو املســؤول عن النصيحة )أو املعلومات( الخاطئة التــي يقدمها أحد التطبيقات الذكية؟  
فمثاًل، ماذا يحدث إذا صدق الطبيب تشخيًصا غري صحيح شخَّصه جهاز الحاسب وقام الطبيب 

عىل أساسه باتخاذ إجراء تسبب يف وفاة أحد املرىض؟

- مــاذا يحــدث لو قام أحد املديرين بإدخال تقييم حكمي غــري صحيح يف تطبيق تحلييل وكانت 

النتيجة حدوث رضر أو كارثة؟

- من الذي ميلك املعرفة يف قاعدة املعرفة؟

- هل متلك اإلدارة الحق يف إجبار الخرباء عىل املساهمة بخرباتهم؟
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الخصوصية:

يختلف مفهوم الخصوصية باختالف الناس.  وبشكل عام، فإن الخصوصية هي حقك يف أن تنفرد 
بذاتــك، كام أنها الحق يف أن تتحرر من تدخالت اآلخرين غري املعقولة يف أمورك الشــخصية.  ولطاملا 
كانــت الخصوصية قضية قانونيــة، وأخالقية، واجتامعية يف العديد من البلــدان، حيث يتم االعرتاف 
بالحــق يف الخصوصية اليوم يف كل والية من الواليات املتحدة األمريكية والحكومة الفيدرالية، ســواء 
أكان من خالل الترشيع، أو مبوجب القانون العام.  وميكن تفســري تعريف الخصوصية تفســريًا واسًعا 
جًدا، بيد أن املحكمة كانت تتبع يف قراراتها السابقة القاعدتني التاليتني بشكل دقيق إىل حد ما، وهام:

1- أن حق الخصوصية ليس حًقا مطلًقا.  فالخصوصية يجب أن تكون متوازنة مع احتياجات املجتمع.

2- أن حق الجمهور يف املعرفة يفوق حق الفرد يف الخصوصية.

وتوضح هاتان القاعدتان ســبب صعوبة تحديــد وتطبيق قوانني الخصوصية يف بعض األحيان 
)انظــر Peslak, 2005(.  وتتضمــن قضايا الخصوصية عرب اإلنرتنت خصائص وسياســات محددة.  
وفيام ييل ســنناقش أحد املجاالت الذي قد تتعرض فيه الخصوصية للخطر.  وللتعرف عىل قضايا 
الخصوصية واألمان يف بيئة مســتودع البيانات، ميكنك أيًضا االطالع عىل الورقة التي كتبها كل من 

.)2005( LeClercو Elson

جمع المعلومات عن األفراد:

يف كثــري من الحاالت كان التعقيد يف عملية جمع املعلومات، وفرزها، وحفظها، والوصول إليها 
ـا يف العديد مــن الوكاالت الحكومية، مبثابة وقاية تلقائية ضد إســاءة اســتخدام املعلومات  يدويًـّ
الخاصة،.  فقد كان اإلقدام عىل انتهاك خصوصية أي شخص ببساطة أمرًا مكلًفا، ومرهًقا، فضاًل عن 
كونه معقًدا.  وقد أنشأ اإلنرتنت بعًدا جديًدا متاًما للوصول إىل البيانات واستخدامها، جنبًا إىل جنب 
مع قواعد البيانات واسعة النطاق.  وميكن استخدام القوة الكامنة يف األنظمة التي ميكنها الوصول 
إىل كميات هائلة من البيانات ألجل مصلحة املجتمع.  فمثاًل، من خالل مطابقة السجالت مبساعدة 
جهاز الحاســب، ميكن القضاء عىل أو الحد من االحتيال والجرمية وسوء اإلدارة الحكومية والتهرب 
الرضيبــي والغش يف الرعاية االجتامعية ورسقة الدعم األرسي وتوظيف العامل غري الرشعيني، وغري 
ذلــك.  ولكــن ما هو القدر الذي يجــب أن يتكلفه الفرد من فقدان الخصوصية بحيث تســتطيع 
الحكومــة إلقاء القبض عىل املجرمني بشــكل أفضل؟  وينطبق األمر ذاته عىل مســتوى الرشكات.  
فعىل الرغم من أن املعلومات الخاصة باملوظفني قد تساعد يف اتخاذ القرارات بشكل أفضل، إال أن 
خصوصية املوظفني قد تتأثر بهذا األمر.  وهناك قضايا مشابهة تتعلق باملعلومات الخاصة بالعمالء.
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الجدير بالذكر أن اآلثار املرتتبة عىل الخصوصية عىل شــبكة اإلنرتنت ال يُســتهان بها.  ويوسع 
القانون الوطني األمرييك أيًضا من قدرة الحكومة عىل الوصول إىل معلومات الطالب واملعلومات 
املالية الشــخصية دون أي شــبهة يف ارتكاب مخالفات، وذلك عرب إثبات أن تلك املعلومات التي 
مــن املُرجح الحصول عليها لها صلة بالتحقيق الجنــايئ الجاري )انظر مركز معلومات الخصوصية 
اإللكرتونية، 2005(.  فقد تم استخدام معلومات املوقع من األجهزة لتحديد مكان الضحايا وكذلك 
الجنــاة يف بعــض الحــاالت، ولكن إىل أي حد تكون املعلومات ليســت ملًكا للفــرد؟  وقد جلب 
اللغــط األخري حول ما تقــوم به الواليات املتحدة وغريها من الدول األخرى من تســجيل بيانات 
املكاملــات الهاتفية، والربيد اإللكرتوين، وغريها من التحركات املرورية اإللكرتونية العديد من هذه 
القضايــا إىل املقدمة.  وباإلضافة إىل ذلك، فقــد أدى ترسيب املعلومات من االتصاالت الحكومية 
عــن طريق Wikileaks إىل حدوث عاصفة كبرية عىل مدى الســنوات القليلة املاضية.  وقد أدى 
إفصــاح Edward Snowden مؤخــرًا، عن برامج الحكومة األمريكية لجمع البيانات واســتخراج 
هــذه املعلومات أيًضا إىل ضجة إعالمية كبرية حول قضايا انتهاك الخصوصية.  وأي بحث يف هذه 
املوضوعات سوف يسفر عن الكثري من الروابط ووجهات النظر.  وبصفتك محرتفًا لعلم البيانات، 
فإنه ينبغي عليك أن تدرك أن مثل هذه القضايا ميكنها أن تُحدث فرقًا كبريًا يف سمعة منظمتك.

وهنــاك أداتان فعالتان لجمــع املعلومات حول األفراد وهام ملفات تعريــف االرتباط وبرامج 
التجسس.  وقد بدأت وسائل تسجيل الدخول األحادي التي تسمح للمستخدم بالوصول إىل خدمات 
متنوعة من ُمَقِدم الخدمة تثري بعض نفس املخاوف مثل ملفات تعريف االرتباط.  وهناك خدمات 
مثــل )Google، وYahoo، وMSN( تطلــب من املســتهلكني بشــكل دائم إدخــال ملف تعريف 
املعلومــات مع كلمة مرور واســتخدام هذه املعلومات وكلمة املرور بشــكل متكــرر للوصول إىل 

الخدمــات يف مواقــع متعددة.  وقد ذكر النقاد أن مثل هذه الخدمات ينتج عنها نفس الفرص التي 

تنتج عن ملفات تعريف االرتباط النتهاك خصوصية الفرد.

وقد يؤدي اســتخدام تقنيات الــذكاء االصطناعي يف اإلدارة وتطبيق القوانــني واللوائح إىل زيادة 

املخاوف العامة فيام يتعلق بخصوصية املعلومات.  وهذه املخاوف، التي نتجت عن القدرات امللموسة 

للذكاء االصطناعي، سوف تتعني معالجتها يف بداية أي محاولة لتطوير الذكاء االصطناعي تقريبًا.  

خصوصية ُمسَتخِدم الهاتف المحمول:

هناك العديد من املُســتَخِدمني غري ُمدركِني للمعلومات الشخصية التي يتم تعقبها من خالل 

اســتخدامهم للهواتف الذكية.  وهناك العديد من التطبيقات التي تجمع بيانات املُســتَخِدم من 

خــالل تعقب كل هاتف أثنــاء انتقاله من بُرج خلية إىل آخر، ومن خــالل أجهزة تحديد املواقع 
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والتي تنقل مواقع املُستَخدمني، فضاًل عن تجميع البيانات من الهواتف التي تنقل املعلومات عرب 

نقــاط اتصــال Wi-Fi.  وعىل الرغم من زعم مطوري التطبيقات األساســيني أنهم دقيقون للغاية 

ويعملون عىل حامية خصوصية املستخدمني، إال أنه من املثري لالهتامم مالحظة مقدار املعلومات 

Apple املتوفــرة مــن خالل اســتخدام جهاز واحد.  وقد حــدث جدل مؤخرًا بني كل مــن رشكة

والحكومــة األمريكية حول طلب حكومة الواليات املتحدة إللغاء قفل األيفون )iPhone( ورفض 

رشكة آبل القيام بتعديل برامجها من أجل تلبية هذا الطلب.  حيث تزعم رشكة Apple أنها تجمع 

معلومات قليلة أو تكاد تكون معدومة حول عمالئها من ُمستخدمي أيفون.  وعىل الجانب اآلخر، 

فــإن Google يجمــع الكثري من املعلومات املفيدة حتى يتمكن من تقديم معلومات اســتباقية 

للُمســتَخدمني حــول التقويم الخاص بهــم، واملطاعم املَُفضلة، واألنشــطة القادمة، وغريها.  كام 

ينبغي عىل أي ُمطور تطبيق تحليالت أن يضع يف اعتباره قضايا الخصوصية.

األمن الداخلي والخصوصية الفردية:

عىل الرغم من أن الكثريين يعتربون أن اســتخدام تقنيات التحليالت مثل اســتخراج وتفســري 

محتــوى املكاملــات الهاتفية، والتقــاط صور لألشــخاص يف أماكن معينة وتحديدها، واســتخدام 

املاسحات الضوئية لرؤية متعلقاتك الشخصية، مبثابة انتهاك للخصوصية، إال أن العديد من الناس 

يدركون أن تلك األدوات التحليلية هي وســيلة فعالــة وذات كفاءة لزيادة األمن، عىل الرغم من 

تعرُّض خصوصية العديد من األبرياء لالنتهاك.  

وتقــوم حكومة الواليات املتحــدة بتطبيق تقنيات تحليلية عىل نطــاق عاملي يف الحرب عىل 

اإلرهاب.  ففي العام ونصف األول بعد أحداث الحادي عرش من ســبتمرب 2001، قامت سالســل 

محالت الســوبر ماركت، ومتاجر مســتلزمات تجديد املنازل، وغريهم من تجار التجزئة بتســليم 

كميات هائلة من ســجالت العمالء طوًعا إىل وكاالت تنفيذ القانون الفيدرالية، منتهكة يف الغالب 

سياســات الخصوصية املُْعلََنة.  وقد اســتجاب الكثري من اآلخرين ألوامر املحكمة يف الحصول عىل 

معلومــات، كام يقتــيض القانون.  ومتلك حكومة الواليات املتحــدة الحق يف جمع بيانات الرشكة 

مبوجــب الترشيع الذي تم متريــره بعد أحداث الحادي عرش من ســبتمرب 2001.  ويقوم مكتب 

التحقيقات الفيدرايل )FBI( اآلن باســتخراج كميات هائلة من البيانات، بحثًا عن أي نشاط ميكن 

أن يُشري إىل وجود مؤامرة إرهابية أو جرمية.

الجدير بالذكر أن قضايا الخصوصية كثرية.  ونظرًا ألن الحكومة تحصل عىل البيانات الشخصية 

للكشف عن أمناط النشاطات املريبة، فهناك احتامل أن تُستَخدم هذه البيانات بشكل غري الئق أو 
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غري قانوين.  ويرى الكثريون أن مجرد جمع البيانات يُعد انتهاكًا لحريات وحقوق املواطنني.  فهم 

يــرون رضورة وجــود منظمة رقابة «لإلرشاف عىل املراقبني»، للتأكــد من أن وزارة األمن الداخيل 

ال تحصــل عــىل البيانــات دون داٍع لذلك.  وبداًل من ذلــك، فإنه ينبغي الحصــول عىل البيانات 

واملعلومات التي لها صلة وثيقة باملوضوع فقط والتي ميكن استخراجها لتحديد األمناط التي ميكن 

أن تؤدي لوقف أنشطة اإلرهابيني، وهذه ليست باملهمة السهلة.

قضايا تقنية حديثة في الخصوصية والتحليالت:

يعتمــد أكرث مقدمي خدمات اإلنرتنت مثــل Google، وFacebook، وTwitter، وغريها عىل 

تحقيــق الدخل من إجراءات املُســتخدمني.  فهم يفعلون ذلك بطــرق مختلفة، غري أن كل هذه 

األســاليب يف النهاية تصل إىل ملف تعريف املُستَخِدم أو تفضيالته اعتامًدا عىل استخدامه.  ومع 

تزايد ُمســتخدمي اإلنرتنت بوجٍه عام وُمســتخِدمي األجهزة املحمولة بوجٍه خاص، تم تأســيس 

العديد من الرشكات الســتخدام التحليالت املتقدمة لتطوير ملفات تعريف املُســتخدمني اعتامًدا 

Wall عىل اســتخدام األجهزة، والحركة، وجهات االتصال الخاصة باملُســتَخدمني.  وتحتوي مجلة

)WallStreetJournal.com, 2016( عــىل مجموعة ممتازة من املقــاالت تحت عنــوان Street

«What �ey Know».  ويتــم تحديــث هذه املقاالت باســتمرار لتســليط الضوء عىل أحدث 

التقنيات وقضايا الخصوصية / األخالقية.  وقد شــملت إحدى الرشكات املذكورة يف هذه السلسلة 

عي تقنية Rapleaf أنها قادرة عىل توفري ملف  Rapleaf )وهي اآلن جزء من Towerdata(.  وتدَّ

تعريف املُْســتَْخِدم مبجرد معرفــة عنوان الربيد اإللكرتوين الخاص به.  ومــن الواضح أن تقنيتهم 

مُتكِّنهــم من جمع معلومات مهمــة.  وهناك رشكة أخرى تهدف إىل تحديد األجهزة عىل أســاس 

 .)Qualia.com( Qualia والتي اتحدت مؤخرًا مــع رشكة ،BlueCava اســتخدامها وهي رشكة

وتقوم تقنية BlueCava الخاصة برشكة Qualia بإرفاق ملف شــخيص لتتمكن من التعرف عىل 

املُستَخِدم باعتباره فرداً واحداً أو عائلة عىل الرغم من أنهم قد يستخدمون العديد من التليفونات 

املحمولة وأجهزة الحاســب املحمولة.  وتقوم كل هذه الرشكات بتوظيف التقنيات مثل التجميع 

واســتخراج االرتباط لتطوير ملفات تعريف املُْســتَخِدمني.  ومن املؤكد أن مثل هذه التطبيقات 

التحليلية تثري أســئلة شــائكة حــول انتهاك خصوصية املُْســتَخِدمني.  وبالطبع، فــإن العديد من 

عي احرتام خصوصية املُْستَخِدم، بيد أنه كثريًا  الرشكات التحليلية حديثة الظهور يف هذا املجال تَدَّ

مــا يتم اإلبالغ عن حدوث انتهاكات.  فمثاًل، كانت رشكــة Rapleaf )وكام أرشنا آنًفا، أنها متحدة 

Facebook ح بها ملُْســتَْخِدم من مســتخدمي اآلن مــع Towerdata( تجمع معلومات غري ُمَرصَّ
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Joel Stein )2011( بقلم Time وقد ذكر عامــود يف مجلة  .Facebook وتــم حظرها الحًقا من

أنه بعد مرور ســاعة من إعطاء عنوان بريده اإللكــرتوين إىل رشكة متخصصة يف مراقبة معلومات 

املُســتَخدمني )reputation.com(، متكنوا بالفعل من اكتشــاف رقم الضامن االجتامعي الخاص 

بــه، ويُعد هذا الرقم مفتاًحا للوصــول إىل معلومات خاصة عن املُســتَخِدم وقد يؤدي إىل رسقة 

الهوية.  ولذا؛ فإنه ينشأ عن انتهاكات الخصوصية مخاوف من السلوك اإلجرامي الذي يستند إىل 

معلومات املُستَخِدم، وهذا املجال يُعد مصدر قلق كبري ويحتاج إىل دراسة متأنية.  وسيقوم موقع 

 «What �ey الويــب الخاص بهذا الكتــاب بتحديث التطورات الجديدة.  ويُعد موقــع مجلة

Know» Wall Streetمصدًرا ينبغي الرجوع إليه بشكل دوري.  وهذه األمثلة ال توضح فقط قوة 

التحليالت يف التمكن من معرفة املزيد حول العمالء املُستهدفني، بل إنها أيًضا تعمل مبثابة تحذير 

ملحرتيف التحليالت بشأن كونها حساسة تجاه الخصوصية والقضايا األخالقية.

وهنــاك مجال تطبيق آخر يجمع بني تأثــري تقنية املعلومات التنظيميــة، والبيانات الضخمة، 

وأجهزة االستشــعار، واالهتاممات املتعلقة بالخصوصية يقوم بتحليل ســلوكيات املوظف معتمًدا 

عــىل البيانات التي يتم جمعها من أجهزة االستشــعار التي يرتديها املوظفون يف الشــارة.  وهناك 

رشكــة واحدة، وهــي Humanyze، ذكرت أن العديد من هذه التطبيقــات هي جزء ال يتجزأ من 

أجهزة االستشعار التي يرتديها املوظفون.  وتقوم هذه املستشعرات بتعقب كل تحركات املوظف.  

وبطبيعة الحال، فإنه ينشــأ عن ذلك قضايا خصوصية كبرية.  فهل يجب أن تكون الرشكات قادرة 

عىل رصد تحركات موظفيها بهذا التدخل؟ وقد أفادت Humanyze أن تحليالتها تقدم تقريرًا عىل 

أســاس إجاميل عمالئها فقط، فال تتم مشــاركة بيانات املُســتخِدم الفردية.  وقد الحظوا أن بعض 

أصحــاب العمل يرغبون يف الحصول عىل بيانات فردية للموظفني، بيد أن َعْقدهم مينع هذا النوع 

من املشاركة بشكل واضح.  وعىل أي حال، فإن أجهزة االستشعار تؤدي إىل مستوى آخر من املراقبة 

والتحليالت، األمر الذي يفرض أسئلة مثرية لالهتامم تتعلق بالخصوصية، والقوانني، واألخالق.

من يمتلك بياناتنا الخاصة؟

مــع النمو األخري للبيانات حســب اســتخدامنا للتقنيــة وقدرة الرشكات عــىل الوصول إليها 

واستخراجها، فإن النقاش املتعلق بالخصوصية يؤدي أيًضا إىل السؤال الواضح حول ملن تكون ملكية 

Bloomberg 2016( الضوء عىل هذه القضية يف عمود( Welch بيانات املُســتَخِدم.  وقد ســلط

Businessweek.  وإليك مثااًل عىل ســيارة جديدة نســبيًّا، حيث تم تجهيز الســيارة بالعديد من 

أجهزة االستشعار بدًءا بأجهزة استشعار ضغط اإلطارات وصواًل إىل أجهزة تتبُّع املوقع GPS والتي 
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ميكنها تتبع املكان الذي تذهب إليه، ومدى الرسعة التي تقود بها، ومتى قمت بتغيري الطرق، وغري 
ذلك.  وقد تعرف السيارة حتى وزن الراكب الذي انضم إىل املقعد األمامي.  وكام يشري Welch، فإن 
الســيارة املتصلة باإلنرتنت )وهذا حال معظم السيارات الجديدة( قد تكون كابوًسا خاًصا ملالكها أو 
”منجم ذهب“ بيانات ملن يستطيع امتالك هذه البيانات.  وهناك معركة كبرية محتدمة بني رشكات 
)Android Auto( Googleو  ،)Car Play( Apple  :صناعــة الســيارات ومقدمي التقنيــة مثــل

عــىل من ميتلك هــذه البيانات ومن الذي ميكنه الوصول إليها.  وهــذا األمر أصبح أكرث أهمية ألن 
الســيارات أصبحت ذاتية القيادة بشكل أكرب، ومن املمكن أن يكون السائق / الراكب يف السيارة 
عمياًل مســتقبليًّا مستهدفًا بشكل كبري ملنتجات وخدمات محددة ومعروفة بشكل جيد للمنظمة 
Google’s Waze القادرة عىل إنشــاء ذلك امللف الشــخيص.  فعىل ســبيل املثال، يجمع تطبيق

بيانات نظام تحديد املوقع للُمســتخِدم ملا يزيد عن 50 مليون ُمســتَخِدم لتتبع معلومات الحركة 
املرورية ومساعدة املستخدِمني يف العثور عىل أفضل مسار، ولكن عندئٍذ تُعرض اإلعالنات املنبثقة 
عىل شاشات املستخدمني.  ومن الجدير بالذكر أن تطبيقات Yelp و Spotify والتطبيقات األخرى 

شائعة االستخدام يف السيارة لها نفس الخطط والتطبيقات.

وهناك معركة أخرى مشابهة محتدمة حول صحة املستخدمني وبيانات القياس الحيوي.  وبسبب 
املخاوف األمنية، فإن العديد من املســتخدمني يتحولون إىل تســجيل الدخول الحيوي للتحقق من 
الشخصية باستخدام بصامت األصابع، وشاشات اللمس، وغري ذلك.  ونظرًا ألن هذه املعلومات ينفرد 
بها الفرد دون غريه بشــكل كبري، فقد يصبح التنميط املستقبيل للمستخدم أكرث دقة.  وبالتايل، فإن 
معركة امتــالك هذه املعلومات وربطها ببيانات أخرى تم جمعها تتزايد هي األخرى.  وباملثل، فإن 
املستشــفيات واألخصائيــني الطبيني واملختربات ورشكات التأمني تجمــع الكثري من املعلومات حول 
تاريخنا الطبي.  وعىل الرغم من وجود قوانني صارمة يف الواليات املتحدة )مثل:  HIPAA( لحامية 
خصوصية املســتخدم، إال أن تجميع مثل هذه املعلومات يطلق العنان للتقدم الكبري يف التحليالت 

الصحية.  ومع ذلك، فإن التحدي املتعلق بالخصوصية، اليزال حقيقيًّا للغاية.

وليك تكون خبريًا يف تحليل البيانات، فإن الحد األد� لذلك، أن تكون مدركًا متاًما للقضايا القانونية 
واألخالقية التي ينطوي عليها جمع املعلومات التي قد تكون خاصة أو محمية.  وهناك ســؤال عام 

لتطرحه عىل نفسك وهو:  هل ترغب يف تضمني معلوماتك الخاصة يف التطبيق الذي تفكر فيه؟

األخالق في اتخاذ ودعم القرار:

وينقلنا السؤال األخري إىل العديد من القضايا األخالقية املرتبطة بالتحليالت.  وتتضمن القضايا 

األخالقية التي قد متثل أهمية يف تنفيذ التحليالت ما ييل:
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- املراقبة اإللكرتونية.

.)2005 ،Cagle و ،Courtneyو ،Paradiceو ،Chae األخالق يف تصميم أنظمة دعم القرار )انظر -

- رسقة الربمجيات.

- انتهاك خصوصية األفراد.

- استخدام قواعد بيانات امللكية.

- استخدام امللكية الفكرية مثل املعرفة والخربة.

- تعرض املوظفني لبيئات غري آمنة مرتبطة بأجهزة الحاسب.

- إمكانية وصول العاملني غري املرصح لهم إىل جهاز الحاسب.

- دقة البيانات، واملعلومات، واملعرفة.

- حامية حقوق املستخدمني.

- سهولة الوصول إىل املعلومات.

- استخدام أجهزة حاسب الرشكة ألغراض ليس لها عالقة بالعمل.

- مقدار تفويض أجهزة الحاسب يف اتخاذ القرار.

تشــكل القيم الشخصية عاماًل مهامًّ يف قضية اتخاذ القرارات األخالقية.  وتعترب دراسة القضايا 
األخالقيــة معقــدة نظرًا ألنها متعــددة األبعاد.  لذلك؛ فمــن املنطقي أن تتطــور األُطر لوصف 
العمليــات األخالقية والنظــم.  وقد بنّي كل من Culnan ،Mason )1995( كيف توســع التقنية 
واالبتــكار من حجم مجال األخالقيات وكيــف تناقش منوذًجا للتفكري األخالقي ينطوي عىل أربعة 

أسئلة أساسية للرتكيز، وهي:

1- من هو الوكيل؟

2- ما هو اإلجراء الذي اتخذ بالفعل أو يجري التفكري فيه؟

3- ما هي نتائج أو عواقب الفعل؟

4- هل النتيجة عادلة أم أنها فقط لجميع أصحاب املصلحة؟

كام وصفوا التسلســل الهرمي للتفكري األخالقي الذي يستند فيه كل حكم أو عمل أخالقي إىل 

قواعد وقوانني األخالق، والتي تقوم عىل املبادئ التي تستند بدورها عىل نظرية أخالقية.

هناك قصة واحدة هي التي جعلت العديد من املســتخدمني مســتائني )عىل الرغم من أنها 

مل تكــن غري قانونيــة(، فقد كانت تجربة الـ Facebook هي إحــدى تجارب املايض وكانت هذه 
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التجربة لتقديم األخبار املختلفة للمستخدمني ومراقبة ردود أفعالهم العاطفية والتي كانت تقاس 

  .)2014 ،Goel من خالل الردود، واإلعجابات، وتحليل املشاعر، وغري ذلك )وعىل سبيل املثال، انظر

وتعمل معظم الرشكات، مبا يف ذلك رشكات التقنية عىل تشغيل اختبار املُستخِدم لتحديد امليزات 

التي تحظى مبيول الكثريين إليها أو التي تكون غري ُمحبَّبة ومن ثم تقوم الرشكات بتعديل عروض 

منتجاتهــا.  ونظرًا ألن الـ Facebook كبري للغاية، فإن أمر تشــغيل هــذه التجربة بدون املوافقة 

املســبقة للمستخدمني يُعد أمرًا غري أخالقي.  ويف الواقع، فقد اعرتف Facebook بخطئه ومن ثَّم 

أُعدت املزيد من املراجعة الرســمية من خالل لوحات املراجعة الداخلية وآليات االمتثال األخرى 

لالختبار يف املســتقبل.  وعىل الرغم من أنهم واجهوا الكثري من الصحف السيئة يف البداية، إال أن 

ردهم يف الوقت املناسب سمح لهم باستعادة مكانتهم رسيًعا.

أسئلة مراجعة على القسم ٨-٥:

1- اذكر بعض القضايا القانونية الخاصة بالتحليالت.

2- قم بوصف املخاوف املتعلقة بالخصوصية يف التحليالت.

3- من وجهة نظرك، من الذي ينبغي أن ميتلك البيانات املتعلقة باستخدامك للسيارة؟

4- اذكر القضايا األخالقية يف التحليالت.

٨-6 آثار التحليالت في المنظمات:  نظرة عامة:

تُعد األنظمة التحليلية عوامل مهمة يف ثورة املعلومات واملعرفة،  وهذا تحول ثقايف يلتقي فيه 

معظــم الناس اآلن فقط للتوصل إىل بنــود.  وعىل العكس من الثورات البطيئة التي كانت تحدث 

يف املــايض، مثــل الثورة الصناعية، فإن هذه الثورة تحدث برسعــة كبرية وتؤثر عىل كل جانب من 

جوانب حياتنا.  ويالزم هذا التحول الرسيع مجموعة من القضايا اإلدارية واالقتصادية واالجتامعية.

إن فصل أثر التحليالت عن تلك التأثريات الخاصة باألنظمة األخرى املحوسبة لهي مهمة صعبة، 

ال سيام بسبب االتجاه نحو الدمج، أو حتى التضمني، والتحليالت مع أنظمة املعلومات األخرى التي 

تعتمد عىل الحاسب.  وميكن للتحليالت أن يكون لها آثار دقيقة وآثار جسيمة عىل حد سواء.  فهذه 

األنظمة ميكنها أن تؤثر عىل األفراد والوظائف، باإلضافة إىل أنها ميكنها التأثري أيًضا عىل هياكل عمل 

اإلدارات والوحــدات داخل املنظمــة.  كام ميكن أن يكون لها أيًضا تأثريات كبرية عىل املدى الطويل 

عىل الهياكل التنظيمية اإلجاملية، والصناعات بأكملها، واملجموعات، واملجتمع ككل )أي:  أثر كيل(.
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وســوف يكون للنمو املفاجئ يف التحليالت، والذكاء االصطناعي، والحوســبة املعرفية أثر كبري 

عىل مســتقبل املنظامت.  وميكن تقســيم أثر أجهزة الحاســب والتحليالت إىل ثالث فئات عامة:  

تنظيمية، وفردية، ومجتمعية.  وقد كان ألجهزة الحاسب العديد من التأثريات يف كل فئة من هذه 

الفئات.  وال ميكننا النظر يف جميع هذه األمور يف هذا القسم. لذا؛ فإننا سوف نتطرق يف الفقرات 

التاليــة إىل املوضوعات التي نرى أنها أكرث صلة بالتحليالت.  ويوضح الشــكل )8-7( املوضوعات 

العامة التي نخطط لتغطيتها.

 شكل ٨-٧:  أثر التحليالت عىل املنظامت

وحدات تنظيمية جديدة:

ويتمثل أحد التغيريات يف الهيكل التنظيمي يف إمكانية إنشــاء قســم للتحليالت، أو قسم ذكاء 

األعامل، أو قســم علم البيانات الــذي تلعب فيه التحليالت دوًرا رئيًســا.  وهذه الوحدة الخاصة 

ميكن دمجها مع وحدة التحليل الكمي أو اســتبدالها، أو ميكن أن تكون كيانًا جديًدا متاًما.  وبعض 

الــرشكات الكبرية لديها وحدات أو إدارات منفصلة لدعم القرار.  فعىل ســبيل املثال،  فإن العديد 

من البنوك الكربى لديها مثل هذه اإلدارات يف أقسام الخدمات املالية الخاصة بها.  كام أن العديد 

من الرشكات لديها وحدات صغرية من علم البيانات أو ذكاء األعامل / مستودع البيانات.  وعادًة ما 

تشارك هذه األنواع من اإلدارات يف التدريب باإلضافة إىل أنشطة تطوير االستشارات والتطبيقات.  

وهنــاك رشكات أخرى فوَّضت أحد كبار مســؤويل التقنية ليكون مســؤواًل عن ذكاء األعامل، وعن 

Target األنظمــة الذكية، باإلضافة إىل تطبيقــات التجارة اإللكرتونية.  وهنــاك رشكات مثل رشكة
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ورشكة Walmart لديها استثامرات كبرية يف مثل هذه الوحدات، والتي تعمل باستمرار عىل تحليل 

بياناتها لتحديد كفاءة التسويق وإدارة التوريد من خالل فهم تفاعالت كٍل من العمالء واملوردين.  

وعــىل الجانب اآلخر، فإن هناك رشكات عديدة تقوم بدمــج تخصصات علم التحليالت / البيانات 

داخل املجاالت الوظيفية مثل التســويق، والتمويل، والعمليات.  وبشــكل عــام، فإن هذا املجال 

هــو أحــد املجاالت التي يوجد بها فرص عمــل كبرية حاليًا.  وقد حددنــا يف الفصل األول عناوين 

الوظائف التي لها صلة بهذا املوضوع، كام سنقدم وصًفا عاًما لعامل البيانات املثايل يف القسم التايل.  

وقد أدى منــو صناعة ذكاء األعامل إىل تكوين وحدات جديدة داخل الرشكات التي تقدم خدمات 

تقنية املعلومات أيًضا.  فعىل ســبيل املثال، قامت IBM قبل بضع ســنوات، بتشكيل وحدة أعامل 

جديــدة تركز عىل التحليــالت.  وقد تضمنت هــذه املجموعة وحــدات يف ذكاء األعامل، ومناذج 

األمثليــة، والتنقيــب يف البيانات، وأداء األعامل.  واألهم من ذلك، هــو أن املجموعة ال تركز فقط 

عىل الربمجيات، بل إنها تركز بشكل أكرب عىل الخدمات / االستشارات.  وكام هو ُمالحظ يف األقسام 

السابقة، فإن النمو الهائل يف صناعة التطبيقات قد أنشأ العديد من الفرص للرشكات الجديدة التي 

ميكنهــا توظيــف التحليالت وتقديم تطبيقات مبتكرة يف أي مجال محدد.  كام الحظنا فيام ســبق 

كيــف تقوم الرشكات الصناعية التقليدية يف العرص الصناعي مثل رشكة General Electric ورشكة 

Siemens بإعادة تأهيل نفســها لتوليد عائدات كبرية من تقديم خدمات التحليالت التي لها صلة 

مبنتجاتها وخدماتها.  وهذا من شــأنه أن يغري هيكل الســلطة التنظيمية؛ نظــرًا ألن هيكل القوة 

التنظيمية عادًة ما يُشتق من املكان الذي يتم فيه إنشاء معظم الدخل.

إعادة تصميم الُمنظمة من خالل استخدام التحليالت:

يقوم مجال بحثي وعميل حديث الظهور بتوظيف تقنيات علم البيانات لدراسة الديناميكيات 

التنظيمية، وســلوك األفــراد، وإعادة تصميم املنظمــة لتحقيق أهدافها بشــكل أفضل.  وتُعرف 

تطبيقات هذه التحليالت يف الواقع باســم «تحليالت األشــخاص».  فعىل ســبيل املثال، تُستَْخَدم 

التحليالت من ِقبل إدارة املوارد البرشية لتحديد املُرَشــحني املثاليني من التجمع الذي يُقدم ســري 

ع أوســع مثل LinkedIn.  وقد تــم تطوير التطبيقات  ذاتيــة للمنظمــة، أو حتى من خالل تجمُّ

لتحديد أفضل املرشحني الذين ال يحتمل مغادرتهم للمنظمة.  فاإلبقاء عىل املوظف يشبه اإلبقاء 

عىل العميل، ولذلك، فإن تقليل ”الحركة“ داخليًّا لهو أمر مهم بنفس القدر لنجاح املنظمة.

ويتعلق مجال التطبيق الحديث واألكرث إثارة بفهم ســلوك املوظفني من خالل مراقبة تحركاتهم 

داخل املنظمة واستخدام تلك املعلومات إلعادة تصميم التخطيط أو إلعادة تشكيل الِفرق لتحقيق 
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Sociometric Solutions كانت معروفة سابًقا باسم( Humanyze أداء أفضل.  وهناك رشكة تُسمى

وذُكِرَت يف القســم 8-5( لديها شــارات تتضمن نظام تحديد املواقع GPS وجهاز استشــعار.  وعند 

ارتداء املوظفني لهذه الشــارات، يتم تســجيل جميع تحركاتهم.  وحســبام َورَد، فقد متكنت رشكة 

Humanyze من مســاعدة الرشكات يف التنبؤ بأي نــوع من املوظفني من املُرَجح بقاؤه بالرشكة أو 

مغادرتها عىل أساس تفاعالت هؤالء املوظفني مع غريهم من املوظفني اآلخرين.  فعىل سبيل املثال، 

املوظفــون الذين يبقون يف مقصوراتهــم الخاصة تكون فرصة ترقيهم يف ســلم الرشكات أقل بكثري 

مــن املوظفني الذين يتنقلون ويتفاعلون مع غريهم من املوظفني اآلخرين عىل نطاق واســع.  وقد 

ســاعد جمع وتحليل البيانات املتشابهة رشكات أخرى عىل تحديد حجم قاعات املؤمترات املطلوبة 

Humanyze أو حتــى تصميم املكتب لتحقيق أقىص قدر ممكن من الكفاءة.  ووفًقا ملا ورد مبوقع

عــىل اإلنرتنت، فقد أرادت إحدى الرشكات فهم خصائص قادتها بشــكل أفضل.  ومن خالل تحليل 

البيانــات من تلك الشــارات، متكنت الرشكة من إدراك أن القادة الناجحني لديهم بالفعل شــبكات 

أكــرب يتفاعلون معها، كام أنهم يقضون وقتًا أطول يف التفاعل مع اآلخرين، فضاًل عن أنهم يتمتعون 

بالنشــاط البدين.  وقد اســتُْخِدَمت املعلومات التي ُجِمَعت من جانب قادة الِفرَق إلعادة تصميم 

مســاحة العمل واملســاعدة يف تحســني أداء القادة اآلخرين.  ومن الواضح أن هذا يؤدي إىل قضايا 

تتعلق بالخصوصية، غري أن مثل هذه الدراســات قد تكون قابلة للتطبيق داخل املنظمة.  ويحتوي 

موقع Humanyze عىل العديد من دراســات الحالة املثرية لالهتامم والتي تقدم أمثلة عىل كيفية 

استخدام تقنيات البيانات الضخمة لتطوير هياكل فريق أكرث كفاءة وتصميم تنظيمي.

أثر التحليالت على أنشطة المديرين، وأدائهم، ورضاهم الوظيفي:

عــىل الرغم من أن العديد من الوظائف قد تتمتع برثاء كبري يف جانب التحليالت، إال أن هناك 

وظائــف أخرى قد تصبح أكرث رتابة وأقل إرضاء.  فعىل ســبيل املثال، قبل أكــرث من 40 عاًما، تنبَّأ  

Argyris )1971( بأن أنظمة املعلومات التي تعتمد عىل الحاسب من شأنها أن تقلل من السلطة 

التقديرية اإلدارية يف عملية اتخاذ القرار وهذا يؤدي إىل عدم رضا املديرين.  ومع ذلك، فقد وجد كل 

من  Davenport و Harris )2005( يف دراستهم لنظم القرار اآليل أن املوظفني الذين يستخدمون 

هــذه األنظمة، وخصوًصا من يتم متكينهم بواســطة األنظمة، كانوا أكــرث رًضا عن وظائفهم.  وإذا 

أمكن أداء العمل الروتيني والعمل البســيط باســتخدام نظام تحلييل، فإنه يجب تهيئة املديرين 

والعاملــني يف مجال املعرفــة ملواجهة املزيد من التحديات.  ويعد أهم عمل يقوم به املديرون هو 

اتخاذ القرارات.  وتســتطيع التحليالت أن تغري الطريقة التــي يتم بها اتخاذ العديد من القرارات، 
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وبالتايل فإنه ميكن تغيري مســؤوليات الوظائف الخاصة باملديرين.  وعىل ســبيل املثال، فقد وجد 

كٌل مــن Perez-Cascante، وPlaisent، وMaguiraga، باإلضافة إىل Bernard )2002( أن نظام 

دعم القرار قد استطاع تحسني أداء كل من املديرين الحاليني واملديرين الجدد فضاًل عن املوظفني 

اآلخرين.  فقد ســاعد املديرين عىل اكتساب املزيد من املعارف، والتجارب، والخربة وبالتايل تعزيز 

جــودة صنع القرار.  وقد أعلن العديد من املديرين أن أجهزة الحاســب قد منحتهم أخريًا الوقت 

للخروج من املكتب والتواجد يف الساحة.  كام وجدوا أيًضا أن بإمكانهم قضاء املزيد من الوقت يف 

التخطيط لألنشطة بداًل من إضاعة الوقت يف حل املشاكل حيث إنه من املمكن تنبيههم للمشاكل 

املحتملة يف وقت مبكر وذلك بفضل العوامل الذكية وغريها من األدوات التحليلية.

ويكمــن الجانب اآلخر مــن التحدي اإلداري يف قدرة التحليالت عــىل دعم عملية صنع القرار 

بشــكل عام، باإلضافة إىل قدرتها عىل التخطيط اإلســرتاتيجي والتحكم يف القرارات بشــكل خاص.  

حيــث ميكن للتحليــالت أن تغري عملية صنع القــرار، بل ميكنها تغيري أمناط اتخــاذ القرار.  فعىل 

ســبيل املثال، يتم االنتهاء من جمع املعلومات من أجل صنع القرار برسعة أكرب يف حالة اســتخدام 

التحليالت.  وتُعد نُظم معلومات املؤسســة مفيدة للغاية يف دعم اإلدارة اإلســرتاتيجية.  وتُستخدم 

اآلن تقنيات التنقيب يف البيانات والنص والويب لتحســني املســح البيئــي الخارجي للمعلومات.  

ونتيجة لذلك؛ يســتطيع املديرون تغيري نهجهم لحل املشاكل وتحسني قراراتهم برسعة.  ويقال إن 

ســتاربكس قامت مؤخرًا بتقديم مرشوب قهوة جديد، واتخذت قرارها بشــأن التسعري من خالل 

تجربة عدة أســعار مختلفة ورصد ردود الفعل عىل وســائل التواصل االجتامعي عىل مدار اليوم، 

وهذا يعني أن أســاليب جمع البيانات ألحد املديرين قد تختلف اآلن بشكل كبري عام كانت عليه 

يف املايض.  وتشــري األبحاث إىل أن معظم املديرين مييلون إىل العمل عىل عدد كبري من املشــاكل 

يف وقت واحد، متنقلني من مشــكلة إىل أخرى كأمنا ينتظرون املزيد من املعلومات عن مشــكلتهم 

الحالية )انظر Mintzberg، وLampel، وQuinn، وGhoshal، 2002(.  وتقوم تقنيات التحليالت 

بتقليل الوقت املطلوب إلمتام املهام يف عملية اتخاذ القرار كام أنها تقيض عىل بعض فرتات االنتظار 

التــي تعطل اإلنتاج وذلك من خالل توفري املعرفة واملعلومات.  وبالتايل، يعمل املديرون عىل عدد 

أقــل مــن املهام خالل كل يوم غري أنهم يكملون املزيد منها.  وقد يكون تقليل وقت البدء املرتبط 

باالنتقال من مهمة إىل أخرى هو أهم مصدر لزيادة اإلنتاجية اإلدارية.

وقد يكون من بني اآلثار املحتملة األخرى للتحليالت عىل وظيفة املدير هو التغيري يف متطلبات 

القيادة.  والتي تعترب اآلن من الصفات القيادية الجيدة بشكل عام والتي قد تكون تغريت بشكل 

كبري من خالل اســتخدام التحليالت.  فمثاًل، يُســتبدل التواصل وجًها لوجه بشــكل متكرر بالربيد 
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اإللكرتوين، ومواقع الوييك، واملؤمترات املحوســبة؛ وبالتايل، فــإن الصفات القيادية التي ترجع إىل 

املظهر الخارجي من املمكن أن تصبح أقل أهمية.

وفيام ييل بعض اآلثار املحتملة للتحليالت عىل وظائف املديرين:

- تتطلب عملية اتخاذ العديد من القرارات خربة )تجربة( أقل.

- ميكن اتخاذ القرار بشكل أرسع بسبب توافر املعلومات وجعل بعض مراحل اتخاذ القرار آلية.

- يتطلب توفري الدعم لكبار املســؤولني التنفيذيني اعتامًدا أقل عىل الخرباء واملحللني؛ ويســتطيع 

املديرون فعل ذلك بأنفسهم مبساعدة األنظمة الذكية.

- تتــم إعادة توزيع الطاقة بني املديريــن.  )كلام زادت قدرة املعلومات والتحليل التي ميتلكونها، 

زادت القوة لديهم(.

- دعم القرارات املعقدة يجعلها أرسع يف التطور، كام أنها ستكون ذات جودة أفضل.

- يتم التعجيل باملعلومات املطلوبة التخاذ القرارات عالية املستوى أو حتى يتم إنشاؤها ذاتيًّا.

- قد تؤدي اآللية يف القرارات الروتينية أو يف مراحل عملية اتخاذ القرار )مثل، اتخاذ القرارات عرب 

الخطوط األمامية واستخدام ADS( إىل إلغاء بعض املديرين.

وبشــكل عام، تبني أن وظيفة املديرين املتوســطني هي الوظيفة األكرث عرضًة ألن تكون آلية.  

حيث يقوم مديرو املســتوى املتوســط باتخاذ قرارات روتينية إىل حٍد ما، والتي ميكن جعلها آلية 

بالكامل.  وبالنســبة ملديري املســتويات الدنيا فإنهم ال يقضون الكثري من الوقت يف اتخاذ القرار.  

فهــم بداًل من ذلــك، يقومون باإلرشاف عىل غري املديرين، ويديرونهــم، ويحفزونهم.  وقد تكون 

بعض قراراتهم الروتينية آلية، مثل الجدولة؛ أما القرارات األخرى التي تنطوي عىل جوانب سلوكية 

فال ميكن جعلها آلية.  وعىل أي حال، فإننا حتى لوقمنا بجعل دورهم األســايس آليًّا بشكل كامل، 

فإننا لن نتمكن من جعل وظائفهم آلية.  ويوفر الويب فرصة لجعل مهام معينة ملوظفي الخطوط 

األمامية آلية؛ وبالتايل فإن ذلك يؤدي إىل خفض عبء العمل عىل املديرين املخولني باملوافقة.  أما 

وظيفة كبار املديرين فهي أقل روتينية، وبالتايل يصعب جعلها عملية آلية.

إعادة الهيكلة الصناعية:

بدأ عدد قليل من املؤلفني بالتكهن بأثر الذكاء االصطناعي، والتحليالت، والحوســبة اإلدراكية عىل 

مســتقبل الصناعة.  وهنــاك القليل من املصادر الحديثة املمتازة التي ميكــن مراجعتها وهي )2016(
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)�e Economist( وتقريــر خــاص من ِقبــل ذي إيكونوميســت Ransbothamو )2016( Autor

)Standage, 2016(، وكتــاب كتبــه كل مــن Brynjolfsson وMcAfee )2016(ويُعــد تقريــر ذي 

إيكونوميســت �e Economist تقريرًا شــاماًل إىل حد كبري، كام أنه ينظر يف العديد من األبعاد لتأثري 

التطورات الحالية عىل الصناعة واملجتمع.  وتتمثل األسباب الرئيسة يف أن التقنية مُتَكِّن أجهزة الحاسب 

اآلن مــن القيــام باملزيد واملزيد من املهام التي قام بها البرش.  وهذا بالطبع، حدث من قبل، يف الثورة 

الصناعية.  وما يجعل التغيري هذه املرة أكرث أهمية بكثري هو أن التقنية مُتَكِّن اآلالت من القيام بالعديد 

من املهام املعرفية.  كام أن رسعة التغيري جذرية إىل الحد الذي يدعو إىل التنبؤ بأن األثر املحتمل عىل 

املنظــامت واملجتمع ســيكون مهاًم للغاية، ويف بعض األحيان ال ميكن التنبــؤ به.  وبالطبع، فإن هؤالء 

املؤلفــني ال يتفقــون يف تنبؤاتهم.  ويف هذه الفقرة دعونا نركز عىل اآلثار التنظيمية أواًل.  حيث يناقش 

Ransbotham )2016( أن الحوسبة اإلدراكية ستحول العديد من الوظائف التي يقوم بها البرش ليتم 

القيام بها بواسطة أجهزة الحاسب، مام يرتتب عليه تقليل تكاليف املنظامت.  كام أن جودة املخرجات 

قد تزيد أيًضا يف العمل املعريف، والتي ظهرت يف العديد من الدراســات التي تقارن أداء اإلنســان بأداء 

اآللــة.  فالجميــع عىل علم تام بفــوز IBM Watson يف Jeopardy أو نظــام Google الفائز يف لعبة 

GO ضد األبطال البرشيني.  غري أن العديد من الدراسات األخرى يف مجاالت محددة مثل التعرف عىل 

الــكالم وتفســري الصور الطبية قد أظهرت تفوقًا مامثاًل للنظــام اآليل يف حالة ما إذا كانت املهمة عالية 

التخصص ولكنها روتينية أو متكررة.  أيًضا، فإنه نظرًا لالتجاه نحو توفري األجهزة يف جميع األوقات ويف 

جميع املواقع، فإن ذلك قد يزيد من اتساع املنظمة، مام يؤدي إىل سهولة التدرج وبالتايل منافسة أكرب 

بني املنظامت.  وهذه اآلثار التنظيمية تعني أن املنظامت التي كانت بارزة باألمس من الوارد أال تظل 

يف املقدمة إىل األبد، ألن الحوسبة اإلدراكية واآللية ميكنها تحدي الالعبني الراسخة أقدامهم.  وهذا هو 

الحال أيًضا يف صناعة الســيارات.  وعىل الرغم من محاولة رشكات الســيارات التقليدية اللحاق بالركب 

برسعــة، إال أن رشكات كل مــن Google، وTesla، ورشكات التقنيــة األخرى تعمل عىل تعطيل هيكل 

الصناعة من خالل تحدي قادة عرص السيارات.  وتقوم التحليالت بتمكني العديد من هذه التغيريات.

أثر األتمتة على الوظائف:

كــام تناقش التقارير البحثية التي ســبق أن حددناها يف الفقرة الســابقة أيًضا تأثري التقدم يف 

علــم البيانات والــذكاء االصطناعي عىل الوظائف البرشية.  وكام أوضحنا ســابًقا، فإن العديد من 

مهــام العاملني يف مجال املعرفة ميكــن اآلن تنفيذها آليًّا.  ويف الوقت ذاتــه، فإن التقنية ال تؤدي 

دامئًــا إىل تقليل عدد األشــخاص الذين يتم توظيفهم.  فكام الحــظ Autor )2016(، فقد تضاعف 



االتجاهات املستقبلية والخصوصية واالعتبارات اإلدارية يف التحليالت

٧4٧ ذكاء األعامل والتحليالت وعلم البيانات، منظور إداري

عدد ماكينات الرصف اآليل )ATM( أربعة أضعاف من حوايل 100,000 إىل 400,000 يف الفرتة بني 

عامــي 1995 و2010، إال أن عدد موظفي البنــوك قد زاد يف نفس الوقت من حوايل نصف مليون 

موظف يف عام 1980 إىل حوايل 550,000 موظف يف عام 2010.  فام حدث هو أن الجزء الروتيني 

مــن العمل أصبح يتم عن طريق أجهزة الرصف اآليل )ATM(، أما موظفو البنك فقد أصبحوا عىل 

اتصــال أفضــل بالعمالء كام أصبحوا يركــزون اآلن عىل خدمات البيــع.  وبالطبع، فإن بعض هذه 

الخدمات ميكن أيًضا تقدميها من خالل مناذج التحليالت التي تحدد العمالء املناسبني للحصول عىل 

فرصة محددة.  وقد قدم )Ransbotham )2016 مثااًل آخر.  وعادًة ما تعترب االستشــارات املالية 

مهمة تعتمد عىل املعرفة.  ونظرًا ألن تقنية علم البيانات توفر دعاًم مخصًصا لسيناريو محدد، فإن 

تكاليف هذه الخدمات سوف تنخفض.  وهذا سيؤدي إىل تزايد األشخاص الذين يختارون املطالبة 

مبثل هذه الخدمات، مام سيؤدي يف النهاية إىل الحاجة لوجود املزيد من البرش للعمل املتقدم.

ويدعي بعض هؤالء املؤلفني بأن األمتتة التي ترجع إىل الحوســبة املعرفية والذكاء االصطناعي 

ســوف ترسع ما يســمى بـ «االستقطاب» لســوق العمل يف املســتقبل.  وهذا يتبعه منو كبري يف 

الوظائف يف املستويات العليا والدنيا من سوق العمل، غري أن الخسائر تكون يف الوسط.  وتستمر 

الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة كخدمات الحراســة، والرعاية الشخصية، وإعداد الطعام، 

وما إىل ذلك، يف النمو.  وباملثل، فإن الوظائف التي تتطلب مستويات مهارة عالية جًدا، كالتصميم 

اإلداري، وتصميم الرســومات، والعمل الحاســويب تتزايد هي األخرى، يف حــني أن الوظائف التي 

تتطلب معرفة متخصصة ”املهارات املتوسطة“ والتي تم تطبيقها مراًرا وتكراًرا مع بعض التكيف، 

هي الوظائف األكرث عرضًة لالختفاء.  ففي بعض األحيان تتداخل التقنية يف نفســها.  فعىل سبيل 

املثال، فإن تحليالت IBM Watson تتضمن اآلن إمكانات أولية للبدء يف طرح األسئلة التي ميكن 

أن يطلبها أحد متخصيص التحليالت من مخزن البيانات، ومن الواضح، أنها تُقدم إجابات.  وباملثل، 

فإن التحليالت األخرى - كعروض الخدمات - قد تؤدي إىل تقليل عدد األشخاص الذين يحتاجون 

إىل الكفاءة عند استخدام برامج التحليالت.

ويشــري تقرير ذي إيكونوميســت إىل أنه حتى لــو مل يحل الذكاء االصطناعــي محل العامل 

بشــكل مبارش، فإن األمر ســوف يتطلب منهم بالتأكيد اكتســاب مهارات جديدة ليظلوا قادرين 

عىل املنافســة.  كام أن تعطل الســوق دامئًا ما يكون غري مريح.  وســوف توفر الســنوات القليلة 

املقبلة فرًصا ممتازة ملتخصيص التحليالت لتشكيل املستقبل.  ويف القسم التايل سوف نحدد بعض 

السامت العامة ملتخصص علم البيانات.
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اآلثار غير المقصودة للتحليالت:

إىل جانب القضايا التي ناقشناها بالفعل فيام يتعلق بالخصوصية، واألخالقيات، واألمان، واآلثار 

الشــخصية / التنظيمية للتحليالت، يجب أن يكون املديرون واملختصون بعلم البيانات عىل دراية 

)2016( Cathy O’Neil باآلثار االجتامعية طويلة األجل للنامذج.  وقد قدم كتاب صدر مؤخرًا لـ

هذه الحجج بشــكل جيد للغاية مام القى انتشاًرا يف األخبار.  وقد حصلت O’Neil عىل الدكتوراه 

يف الرياضيات من جامعة هارفارد Harvard وعملت يف مجال التمويل وصناعة علم البيانات.  وقد 

Weapons of دفعتها تجاربها ومالحظاتها إىل كتابة كتاب مشهور بعنوان أسلحة تدمري الرياضيات

Math Destruction:  كيف تزيد البيانات الضخمة من عدم املساواة وتهدد الدميوقراطية.  ونحن 

  .https://mathbabe.org/ ندعــوك لقراءة الكتاب، أو عىل األقل االطالع عىل موقــع مدونتها عرب

وإىل جانب الرتويج لكتابها، فإن موقع املدونة يســلط الضوء عىل القضايا االجتامعية التي تتعلق 

http://  :بالتحليــالت.  كام ميكنك االطالع عىل ملخص / اســتعراض جيد للكتــاب عرب هذا املوقع

.knowledge.wharton.upenn.edu/article/rogue-algorithms-dark-side-Big-data/

وتعتقــد O’Neil يف كتابها، بأن النامذج يجب أن تســتويف ثالثة رشوط.  فالعديد من النامذج 

الرياضية ليســت شــفافة.  فإذا كان النموذج غري مفهوم، فإن تطبيقه ميكن أن يؤدي إىل عواقب 

غري مقصودة.  ثانيًا، يجب أن يتســم النموذج بأهداف واضحة قابلة للقياس الكمي، مثل التطبيق 

املشــهور للتحليالت يف كتاب وفيلم كــرة املال Moneyball، وقد كان الهــدف من هذا النموذج 

هــو زيادة عــدد مرات الفوز.  وقــد كانت مقاييس املدخــالت املقرتحة من العمــر ميكن فهمها 

كذلك.  بداًل من اســتخدام قاعدة التشغيل املعلنة واألكرث شــيوًعا يف قياس )RBI(، والتي اقرتحها 

املَُحلل واستخدمت يف النسب األساسية والتدابري األخرى )التي تم حسابها بسهولة وفهمها بسهولة 

مــن ِقبل أي شــخص لديه مهارات الرياضيات األساســية(.  ومن ناحية أخرى، فــإن النامذج التي 

بُنيت لتقييم مخاطر األوراق املالية املدعومة بالرهن العقاري حيث ال يفهم أحد متاًما االفرتاضات 

األساســية ســوى املتداولني املاليني؛ حيث كانوا يتداولون األوراق املالية املضمونة عىل نطاق واسع 

وذلك ألنهم قادوا األزمة املالية يف عام 2008.  أما الرشط الثالث فهو أن النامذج يجب أن تكون لها 

آلية تصحيح ذايت وعملية يف املكان بحيث يتم تدقيق النامذج بانتظام، كام يجري النظر باستمرار 

يف املدخالت واملخرجات الجديدة.  وهذه املســألة الثالثة تُعد بالغة األهمية يف تطبيق النامذج يف 

األماكــن االجتامعية.  ومن ناحية أخرى فإن النامذج تديــم الفرضيات الخاطئة الكامنة يف مرحلة 

النمذجة األولية.  وتناقش O’Neil العديد من املواقف يف هذه الحالة.  فمثاًل، تُستَخدم يف الواليات 

املتحدة لتحديد املدرســني ذوي األداء الضعيف ومكافأة املعلمني األفضل.  وقد اســتخدمت هذه 
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النــامذج درجات اختبار تالميذهم.  وتروي O’Neil العديد من األمثلة التي اســتخدمت النامذج 

لترسيح املعلمني «ضعيفي األداء» عىل الرغم من أن هؤالء املعلمني كانوا محبوبني من ِقبل الطالب 

وأولياء األمور.  وتستشــهد O’Neil أيًضا مبثال آخر تتزايــد أهميته يف العديد من املنظامت، وهو 

أداء العامل؛ حيث يتم اســتخدام النامذج لتحســني جدولة العامل يف العديد من املنظامت.  ويف 

العديــد من الحاالت، يتم تطويــر هذه الجداول لتتوافق مع تغريات الطلب املوســمية واليومية، 

إال أن O’Neil تأســف لحقيقــة أن هذه النــامذج ال تأخذ يف االعتبار اآلثار الضــارة لهذا التفاوت 

يف الجــداول عىل أُرس هــؤالء العامل ذوي الدخل املنخفض.  وهنــاك أمثلة أخرى من هذا القبيل 

تشــمل مناذج تقييم درجة االئتامن والتي تســتند عىل مالمح تاريخية وبالتايل فإنها قد تؤثر سلبًا 

عىل األقليات.  وبدون وجود آليات لتدقيق هذه النامذج وآثارها غري املقصودة، فإننا قد نرض أكرث 

مام ننفع عىل املدى الطويل.  ولذلك؛ فإن متخصص علم البيانات يحتاج إىل إدراك هذه املخاوف.

أسئلة مراجعة على القسم ٨-6:

1- اذكر آثار التحليالت عىل اتخاذ القرار.

2- اذكر آثار التحليالت عىل املهام اإلدارية األخرى.

3- قم بوصف الوحدات التنظيمية الجديدة التي أُنشئت بسبب التحليالت.

4- حدد أمثلة أخرى لتطبيقات التحليالت إلعادة تصميم مساحة العمل أو سلوك الفريق.

5- كيف تؤثر الحوسبة اإلدراكية عىل هيكل الصناعة؟

6- ما هي الوظائف التي من املرجح أن تتغري نتيجة التحول لآللية؟

7- ادرس تقريــر ذي إيكونوميســت )Standage, 2016( املذكور يف هذا القســم.  ما هي اآلثار 

األخرى لآللية؟  وهل وجدتها مثرية لالهتامم؟

٨-٧ عالم البيانات كمهنة:

عــامل البيانات هو دور أو وظيفة مرتبطــة يف كثري من األحيان بالبيانات الضخمة.  وقد أصبح 

هــذا الدور من أكرث األدوار املطلوبة يف الســوق.  ويف مقــال نرُش يف عدد أكتوبر 2012 من مجلة 

Harvard Business Review، أطلــق العاملــان �omas H. Davenport، و D. J. Patil عىل 

وظيفة عامل البيانات بأنها ”الوظيفة األكرث جاذبية يف القرن 21“.  وقد حددوا يف تلك املقالة علامء 

البيانات األساسيني، واألكرث مهارة عاملية، إضافة إىل من لديهم القدرة عىل كتابة التعليامت الربمجية 
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)بأحدث لغات ومنصات البيانات الضخمة(.  وعىل الرغم من أن هذه املهارات املذكورة قد تصبح 

يف املستقبل القريب أقل دقة خاصة عندما يحمل العديد من األشخاص لقب «عامل البيانات» عىل 

بطاقات العمل الخاصة بهم، غري أنها تبدو يف وقتنا الراهن بأنها أكرث املهارات األساســية املطلوبة 

من علامء البيانات.  وستكون أكرث املهارات استمرارية هي حاجة علامء البيانات إىل التواصل بلغة 

يفهمهــا جميع أصحاب املصلحة، باإلضافة إىل حاجتهم إلظهار املهارات الخاصة التي تتضمن رسد 

.)Davenport, Patil, 2012( ،القصص مع البيانات، سواء أكان ذلك شفهيًّا و / أو برصيًّا

يســتخدم علــامء البيانات مزيًجا من مهاراتهــم الخاصة باألعامل باإلضافــة إىل مهاراتهم الفنية 

لدراسة البيانات الضخمة، بحثًا عن طرق لتحسني مامرسات تحليالت األعامل الحالية )من وصفي إىل 

تنبُّؤي وتوجيهي( ومن ثم تحســني القرارات من أجل فرص األعامل الجديدة.  ومن أكرب االختالفات 

بني عامل البيانات وُمستَخِدم ذكاء األعامل مثل محلل األعامل، هو أن عامل البيانات يدرس ويبحث عن 

قدرات جديدة، يف حني أن ُمستَخِدم ذكاء األعامل يقوم بتحليل حاالت األعامل والعمليات الحالية.

كام يُعد الفضول الشديد هو أحد الصفات الغالبة واملتوقعة من علامء البيانات، مبعنى وجود 

رغبــة عند علامء البيانات للتعمق يف املشــكلة وعدم تناولها بســطحية، باإلضافة إىل العثور عىل 

األسئلة يف صميمها، واستخالصها إىل مجموعة شديدة الوضوح من الفرضيات التي ميكن اختبارها.  

وهذا يســتلزم يف كثري من األحيان التفكري الجامعــي الذي مييز العلامء األكرث إبداًعا يف أي مجال.  

فعىل ســبيل املثال، نحن نعرف عامل بيانات يدرس مشــكلة االحتيال والذي أدرك أنها تتشابه مع 

نوع من املشــاكل الخاصة بتسلســل الحمض النووي،  )Davenport, Patil, 2012(.  وقد متكن 

هذا العامل هو وفريقه من صياغة حل يقلل من خســائر االحتيال بشــكل كبري، وذلك من خالل 

الجمع بني تلك العوامل املتفاوتة.

من أين يأتي علماء البيانات؟

عىل الرغم من وجود بعض الخالف حول استخدام العلم يف االسم، غري أن هذا األمر أصبح أقل 

إثارة للجدل.  ويســتخدم علامء حقيقيون أدوات صنعها علامء آخرون، كوسيلة لتوسيع املعرفة، أو 

يقومون بصنعها إذا مل تكن موجودة.  وهذا هو بالضبط ما يُتوقَع القيام به من ِقبل علامء البيانات.  

فعىل ســبيل املثال، ينبغي عىل علامء الفيزياء التجريبية تصميم املعدات، وجمع البيانات، وإجراء 

تجارب متعددة الكتشاف املعرفة وتوصيل نتائجها.  وعىل الرغم من أن علامء البيانات قد ال يرتدون 

معاطف بيضاء فضاًل عن أنهم قد ال يعيشــون يف بيئة معمليــة معقمة، إال أن ما يفعلونه بالضبط 
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يتمثل يف:  استخدام األدوات واألساليب اإلبداعية لتحويل البيانات إىل معلومات قابلة للتطبيق ليك 

يستخدمها اآلخرون التخاذ قرارات أفضل.

الجديــر بالذكر أنه ال يوجــد إجامع حول الخلفية التعليمية التــي ينبغي أن تكون لدى عامل 

البيانات.  غري أنه عادًة ما يكون املرشــح لذلك من أمثال:  حاميل ماجســتري )أو دكتوراه( يف علوم 

الحاســب اآليل، أو نظم املعلومات اإلدارية )MIS(، أو الهندســة الصناعية، أو درجات الدراسات 

التحليليــة املشــهورة الحديثة.  وعىل الرغم من أن كل ذلك قد يكــون رضوريًّا إال أنه ليس كافيًا 

ل� يطلق عىل أحد األشــخاص أنه عامل بيانات.  فمن أهم الخصائص التي ينبغي توافرها يف عامل 

البيانــات هي الخربة الفنية فضاًل عن الخــربة مبجاالت تطبيقات األعامل.  وبهذا املعنى، فإن هذا 

الدور يشــبه األدوار املهنية للمهندس أو األدوار املهنية إلدارة املشــاريع، حيث يتم تقييم الخربة 

مبقــدار )إن مل يكــن أكرث من( املهارات التقنية والخلفيــة التعليمية.  ولن تكون مفاجأة كبرية أن 

نرى يف غضون السنوات القليلة القادمة شهادة مصممة لعلامء البيانات بشكل خاص )رمبا يُطلق 

عليها اسم ”محرتف علم البيانات“ أو ”DSP“ لالختصار(.

ونظــرًا ألن هــذا الدور هو مهنة ملجــال ال يزال قيد التعريف، فإن العديد من مامرســات 

هذه املهنة التزال تجريبية كام أنها بعيدة عن أن تكون موحدة.  وبالتايل، فإن الرشكات تكون 

شــديدة الحساســية فيام يتعلق ببُْعد الخربة لعامل البيانات.  وبنضج هذه املهنة، واملامرســات 

املوحدة، فإن التجربة ســتكون أخف من املشــكلة عنــد تعريف عامل البيانــات.  ويف الوقت 

الحارض، فإن الرشكات تبحث عن األشخاص ذوي الخربة الواسعة يف العمل مع البيانات املعقدة 

الذيــن حظوا بالتوظيف الجيد من بني أولئك الذين لديهم خلفيات تعليمية وعملية يف العلوم 

الطبيعيــة أو االجتامعية.  وقد كان بعض أفضل وأملع علــامء البيانات حاصلني عىل الدكتوراه 

Davenport, Patil,( يف مجــاالت مقصورة عىل فئة معينة مثل علم البيئة وبيولوجيــا النظم

2012(.  وعــىل الرغــم من عدم وجود إجامع حول املكان الذي يأيت منه علامء البيانات، إال أن 

هناك فهاًم مشرتكًا للمهارات والصفات املتوقع توافرها يف عامل البيانات.  ويوضح الشكل )8-8( 

رساًم بيانيًّا عايل املستوى لهذه املهارات.
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شكل ٨-٨:  املهارات التي تحدد عامل البيانات 

فمــن املُتوقع أن يكون لــدى عامل البيانات مهارات شــخصية مثل اإلبــداع، والفضول، وتبادل 

املعلومات / العالقات بني األشخاص، والخربات الخاصة باملجال، وتعريف املشكلة، واإلدارة )تظهر يف 

أشــكال سداسية خرضاء الخلفية يف أعىل الجانب األيرس من الشكل( فضاًل عن مهارات فنية سليمة 

مثل معالجة البيانات، والربمجة / القرصنة / الربمجة النصية، واإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي 

/ تقنيات الشبكات )تظهر يف أشكال سداسية ذات خلفية رمادية أسفل ميني الشكل(.  وتدور رؤية 

فنية )8-1( حول اإلعالن عن وظيفة منوذجية لعامل البيانات.

رؤية فنية ٨-1

وظيفة منوذجية لعلامء البيانات

تبحث [بعض الرشكات] عن عامل بيانات لينضم إىل فريق تحليالت البيانات الضخمة لدينا.  

ومــن املتوقع أن يكون كل فرد يف هذا الدور مســتعًدا للعمل كمهندس برامج، وباحث كمي.  

وســوف يكون للمرشــح املثايل اهتامم كبري يف دراســة شــبكة اجتامعية عرب اإلنرتنت وشغف 

لتحديد األسئلة التي تساعدنا يف تشكيل أفضل املنتجات باإلضافة إىل اإلجابة عن هذه األسئلة.
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املسؤوليات:

- العمل عن كثب مع فريق هندســة املنتجات لتحديد األســئلة املهمة عن املنتج 

واإلجابة عليها.

- اإلجابة عىل األســئلة املتعلقة باملنتجات باستخدام األســاليب اإلحصائية املناسبة 

عىل البيانات املتاحة.

- نقل النتائج ملديري ومهنديس اإلنتاج.

- إدارة مجموعة البيانات الجديدة وتحسني مصادر البيانات املوجودة.

- تحليل وتفسري نتائج تجارب املنتج.

- تطوير أفضل املامرسات لألجهزة والتجريب ونقل ذلك إىل ِفرق هندسة املنتجات.

املتطلبات:

- الحصول عىل ماجستري أو دكتوراه يف أحد املجاالت الفنية ذات الصلة، أو أن يكون 

لديه أكرث من 4 سنوات من الخربة يف دور له صلة بهذا املجال.

- خربة واسعة يف حل املشكالت التحليلية باستخدام األساليب الكمية.

- التعــاون يف املعالجة البارعة وتحليــل البيانات املعقدة ذات الحجم الكبري والبعد 

العايل من مصادر مختلفة.

- وجود شغف قوي للبحث التجريبي واإلجابة عن األسئلة الصعبة باستخدام البيانات.

- منهج تحلييل مرن يسمح للنتائج مبستويات متفاوتة من الدقة.

- القدرة عىل توصيل التحليل الكمي املعقد بطريقة واضحة، ودقيقة، وقابلة للتطبيق.

.PHP أو Python الطالقة يف استخدام لغة برمجة نصية واحدة عىل األقل مثل -

.SQLاإلملام بقواعد البيانات العالئقية و -

.SAS أو ،Matlab أو ،R الخربة املعرفية بأداة تحليل مثل -

خــربة يف العمل مع مجموعات كبرية من البيانات، باإلضافة إىل الخربة يف العمل مع 

أدوات الحوسبة املقسمة زيادًة إىل )Hive ،Hadoop ،MapReduce، إلخ(.
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ونادًرا ما يكون هناك أشخاص يتمتعون بهذه املجموعة من املهارات، مام يفرس سبب النقص 

يف عــدد علامء البيانات.  وبســبب زيادة الطلب عىل هذه الفئة من األفراد األقل نســبيًّا، تكون 

رواتب البداية لعلامء البيانات أعىل بكثري من ستة أرقام )بالدوالر األمرييك(. أما األشخاص الذين 

لديهم خربة واســعة، باإلضافة إىل أنهم ميلكون خربة يف مجــال معني، فإن رواتبهم أعىل من ذلك 

بكثري.  ويف معظم املنظامت، ســيكون من الرضوري بناء فريق من األشــخاص الذين لديهم هذه 

املهــارات بشــكل جامعي بداًل من البحث عن أفــراد يتمتعون بهذه القــدرات، وفيام ييل بعض 

الترصيحات الحديثة حول علامء البيانات:

- يقــوم علامء البيانات بتحويل البيانات الضخمة إىل قيمة ضخمة، حيث يقدمون املنتجات التي 

تُريض املستخدمني كام يُقدمون األفكار التي تُخرب بقرارات األعامل.

- إن عامل البيانات ليس بارًعا يف التعامل مع البيانات فحســب، بل إنه يُقدر أيًضا البيانات نفسها 

كأصل ال يُقدر بثمن.

- بحلول عام 2020 ســيكون هناك 4٫5 مليون وظيفة جديدة لعلم البيانات، والتي لن يتم َشــْغل 

سوى ثلثها فقط نظرًا لعدم توافر األشخاص لَشْغل هذه الوظائف.

- علامء البيانات اليوم هم أساطري األسواق املالية يف الثامنينيات.

إن اســتخدام علامء البيانــات ال يقترص عىل رشكات اإلنرتنت ذات التقنيــة العالية.  فالعديد 

مــن الرشكات التي ال متتلك الكثري من التواجد عىل اإلنرتنت هي أيًضا مهتمة مبتخصيص تحليالت 

البيانــات الضخمة املؤهلــني تأهياًل عاليًا.  ويف الواقــع، فإن ذلك هو املجال الذي يشــهد الكثري 

مــن النمــو.  وبالطبع، وكام لوحــظ يف الكتاب عدة مــرات، فإن فرص تنظيم املشــاريع ال تزال 

موجودة لتطوير التطبيق التايل «القاتل» والذي من شــأنه أن يُحِدث فرقًا كبريًا إلحدى املنظامت 

واملستفيدين منها وبالتايل تجعلك غنيًا ومشهوًرا.

أسئلة مراجعة على القسم ٨-٧:

1- ما هو عامل البيانات؟  وما سبب زيادة الطلب عليه؟

2- ما هي الخصائص املشرتكة لعلامء البيانات؟  وأي من هذه الخصائص يُعد أكرثها أهمية؟

3- من أين يأيت علامء البيانات؟  وما هي الخلفيات التعليمية التي لديهم؟

4- يف رأيك، ما هو الطريق ليك تصبح عاملًا عظياًم يف البيانات؟
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تلخيص ألهم نقاط الفصل:

- تستطيع البيانات الجغرافية أن تعزز تطبيقات التحليالت عن طريق دمج معلومات املكان.

- ميكن التنقيب يف معلومات موقع املستخدمني الحايل لتطوير الحمالت الرتويجية التي تستهدف 

مستخدم معني يف الوقت املناسب.

- ميكــن اســتخدام معلومات املــكان من أجهزة الجوال إلنشــاء ملفات تعريف لســلوك وحركة 

املستخدم.  مُتَكِّن مثل هذه املعلومات الخاصة مبكان املستخدمني من إيجاد أناس آخرين ذوي 

اهتاممات ومعلنني متشابهني لتكييف عروضهم الرتويجية.

- تســتطيع أيًضا التحليالت املبنية عىل املكان أن تفيد املســتهلكني بشــكل مبارش وليس الرشكات 

فقط.  ويتم تطوير تطبيقات الجوال لتمكني مثل هذه التطبيقات للتحليالت االبتكارية.

- يعترب إنرتنت األشــياء )IoT( املنحنى األســايس القادم لنمو علم التحليالت / البيانات.  ويطلق 

عليه البعض أيًضا اإلنرتنت الصناعي.

- تنمو تطبيقات )IoT( يف كل صناعة مبا يف ذلك التطبيقات الطبية والتصنيع والطاقة واملالحة الجوية.

- تعتــرب إحدى الفئات الشــائعة لتطبيقــات )IoT( هي الصيانة التنبؤيــة لتخفيض وقت توقف 

املعدات غري الرضوري وإجراء الصيانة / اإلصالحات املطلوبة قبل استلزامها.

- تقدم الحوســبة الســحابية إمكانية اســتخدام الربمجيات واألجهزة واملنصات والبنية التحتية، كلٌّ 

بحسب اشرتاكه.  كام متكن الحوسبة السحابية املستخدم من استثامر أكرث قابلية للتطوير.

- تقدم الخدمات التحليلية القامئة عىل الحوســبة الســحابية إىل املنظامت أحدث التقنيات دون 

استثامر معنوي مسبق.

- تســتطيع التحليالت التأثري عىل املنظامت بطرق كثرية، كأنظمة مستقلة أو متكاملة فيام بينها، 

أو مع أنظمة معلومات أخرى قامئة عىل الحوسبة.

- يتفاوت تأثري التحليالت عىل األفراد، فقد يكون إيجابيًّا أو محايًدا أو سلبيًّا.

- قــد يصاحب تقديم أنظمة ذكية ظهــور قضايا قانونية جديّة، وتعترب املســؤولية والخصوصية 

مجاَيل املشاكل املهيمنة.

- ميكــن توقع الكثري من اآلثار االجتامعيــة اإليجابية من التحليالت، والتي ترتاوح من توفري فرص 

للمعاقني إىل قيادة الحرب ضد اإلرهاب.  ومن املحتمل تحســن جودة الحياة يف كل من العمل 

واملنزل، كنتيجة للتحليالت.  وبالطبع، يكون هناك أيًضا قضايا تحتاج لالهتامم.
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- إن منو التحليالت سوف يؤدي إىل تغريات جوهرية يف هيكل الصناعة ومستقبل التوظيف.

- تكمن املعركة الكربى حول من ميتلك جميع بيانات املســتخدم التي يتم إنشاؤها من استعامل 

الهواتف الذكية والسيارات وما إىل ذلك.

مصطلحات أساسية:

إنرتنت األشياء )IoT(نظم املعلومات الجغرافية )GIS(الحوسبة السحابية

)RFID( الخصوصيةالتعريف برتددات الراديو

أسئلة للمناقشة:

1- ما هي الفوائد املحتملة من استخدام البيانات الجغرافية املكانية يف التحليالت؟  مع رضب أمثلة.

2- ما هي أنواع التطبيقات الجديدة التي ميكن أن تظهر من معرفة املواقع الفورية للمستخدمني؟  

وماذا لو كنت تعرف أيًضا ماذا يحملون يف سلة تسوقهم مثاًل؟

3- كيف ميكن أن يستفيد املستهلكون من استخدام التحليالت، ال سيام القامئة منها عىل معلومات املكان؟

4- ناقش العبارة التالية:  «يعترب إنشــاء ملفات التعريف القائم عىل تتبع املكان قويًّا ولكنه أيًضا 

يضع تهديدات للخصوصية».

5- هل تعترب الحوسبة السحابية «مجرد منتج قديم أعيد تغليفه بعبوة جديدة»؟  وكيف تتشابه 

مع املبادرات األخرى؟  وكيف تختلف؟

6- ناقش العالقة بني أجهزة الجوال والشبكات االجتامعية.

7- يّدعي البعض أن التحليالت بشكل عام تفرغ األنشطة اإلدارية من اإلنسانية، ويعرتض آخرون 

عىل هذا االدعاء.  ناقش براهني كل من وجهتَي النظر هاتني.

8- إن تشــخيص العدوى ووصف األدوية هام نقاط ضعف العديد من األطباء املامرسني )وفًقا لـ 

E.  H.  Shortli�e، أحد مطوري MYCIN(.  ولذا؛ يبدو أنه ســيكون من األفضل للمجتمع 

أن يتم استخدام أنظمة تشخيص مبنية عىل التحليالت من ِقبل املزيد من األطباء.  أجب عن 

األسئلة التالية:

1- يف رأيك ملاذا يتم استخدام مثل هذه األنظمة بالحد األد� من ِقبَل األطباء؟
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2- افرتض أنك مدير مستشــفى ويتبع لك األطباء الذين يتقاضون رواتبهم منها.  ماذا ستفعل 

إلقناعهم باستخدام النظام؟

3- إذا كانــت الفوائد املحتملة للمجتمع عظيمة جًدا، فهل يســتطيع هذا املجتمع أن يفعل 

شيئًا يزيد من استخدام األطباء ملثل هذه النظم التحليلية؟

9- اذكر بعض مخاوف الخصوصية الرئيسة املتعلقة باستخدام التحليالت عىل بيانات الجوال؟

10- اذكر حاالت جديدة للتعديات عىل خصوصية املستخدم وتأثرياتها عىل علم البيانات كمهنة.

تمارين: شبكة جامعة تيراداتا (TUN) وغيرها من التمارين اليدوية:

- اذهب إىل teradatauniversitynetwork.com وابحث عن دراســات الحالة.  قم مبشــاهدة 

فيديو BSI عن حالة الركاب الذين تم انقطاع االتصال بهم والذين قد تكون رأيتهم أثناء قراءة 

الفصل األول.  ما هي التطبيقات الجديدة التي ميكنك تخيلها مبستوى البيانات التفصيلية التي 

ميكن لرشكات الطريان التقاطها اليوم؟

الصوتيــة.   الحلقــات  مكتبــة  إىل  اذهــب   ،teradatauniversitynetwork.com عــىل   -

  .Hugh Watson قم بإيجاد حلقات صوتية عن ذكاء األعامل واســعة االنتشــار واملقدمة من

قم بتلخيص النقاط املعروضة من ِقبَل املتحدث.

- اذهــب إىل teradatauniversitynetwork.com وابحــث عن مقاطع فيديو BSI.  اســتعرض 

هذه املقاطع وأجب عن أسئلة الحالة املرتبطة بها.

- توفر املجموعات املبنية عىل تتبع املكان احتامل الخدمات الشخصية ولكن يتحدى الخصوصية.  قم 

بتقسيم الصف إىل فريقني للتناظر أحدهام «مع» واآلخر «ضد» هذه التطبيقات.

- حدد القضايا األخالقية املرتبطة باتخاذ القرارات اإلدارية.  ابحث عىل اإلنرتنت، وانضم إىل مجموعات 

/ املدونات املناقشة، واقرأ املقاالت من اإلنرتنت، ثم قم بإعداد تقرير عن النتائج الخاصة بك.

- ابحث عىل اإلنرتنت إليجاد أمثلة لكيفية قيام نظم التحليالت بتســهيل أنشــطة مثل التفويض، 

والتخصيص الشامل، والعمل الجامعي.

abanet. org / tech / ltrc / techethics.( األمريكية Bar ابحث يف مركز موارد التقنية الخاص بجمعية -

html( وموقع nolo.com.  ما هي االهتاممات القانونية واملجتمعية الرئيسة واملتقدمة التي متت 

معالجتها هناك؟  وكيف يتم التعامل معها؟
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- قم باستكشاف عدة مواقع مرتبطة بالرعاية الصحية )مثل WebMD.com وwho.int(.  أوجد 

القضايــا املتعلقــة بالتحليالت والخصوصية، ثم اكتب تقريرًا عــن الكيفية التي تعمل بها هذه 

املواقع عىل تحسني الرعاية الصحية.

http://mattturck. عــىل Matt Turck الخاصــة بـــ IoT Ecosystem قــم بزيــارة مدونــة -

/com/2016/03/28/2016-iot-landscape.  حدد عىل األقل رشكتني فيام ال يقل عن قطاعني 

رأســيني وقطاعني أفقيني.  اذهب إىل مواقــع الويب الخاصة بهاتني الرشكتني وقم بإعداد تقرير 

عن عروضهام ونجاحات العمالء.

- ادخل عىل YouTube.com وابحث عن مقاطع فيديو عن الحوســبة السحابية، وقم مبشاهدة 

اثنني عىل األقل من هذه املقاطع.  لخِّص النتائج الخاّصة بك.

- ادخل عىل Pandora.com واكتشــف كيف تستطيع إنشاء ومشــاركة موسيقى مع األصدقاء.  

استكشف كيف يحلل املوقع تفضيالت املستخدم.

- ادخل عىل Humanyze.com واســتعرض دراسات حالة متنوعة وقم بتلخيص أحد التطبيقات 

املثرية من أجهزة االستشعار يف فهم التبادالت االجتامعية يف املنظامت.

- يعد الهدف من هذا التمرين هو تعريفك بإمكانيات الهواتف الذكية لتحديد النشــاط البرشي.  

archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Human+Activ  :وتكون مجموعة البيانات متاحة عىل

.ity+Recognition+Using+Smartphones

- إنهــا تحتوي عىل قراءات التســارع وضابط االتجاهات )البوصلة الــدوارة( لثالثني فرًدا يضعون 

الهاتف الذ� يف حزام يلتف حول وســطهم.  تكــون البيانات متاحة يف صورتها الخام وتتضمن 

بعــض جهود تجهيز البيانات، ويكون هدفك هو تحديد وتصنيف هذه القراءات إىل أنشــطة، 

كاملــيش والجري وتســلق الجبال، وما إىل ذلــك.  ويتوفر املزيد من املعلومــات عن مجموعة 

البيانات يف صفحة التنزيل.  وميكنك اســتخدام التجميع من أجل االستكشاف املبديئ واكتساب 

فهم البيانات.  كام ميكنك استخدام أدوات مثل R لتجهيز وتحليل هذه البيانات.
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