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اإلطار العام للبحث الفصل األول  

 

 المقدمة:
 التعاون أطر ترتبط ما غالًبا. العاملي االقتصاد من قطاعات قطاع كل  يف اآلن موجودة" الضخمة  البيانات" ظاهرةتعترب 

 ترتاوح قد. واألمهية واملوضوعية األمهية حيث من ختتلف واليت البيانات،متعددة من  أنواع من ومتنامية هائلة بكمية املعاصرة
 إدارة يف فقط ليس حتديات اليوم أعمال تواجه. واسع نطاق على املقبولة املمارسات إىل الفردية اآلراء من املستخرجة املعرفة

 مفصلة حمتويات من رؤى على للحصول جديدة مناهج يتطلب الذي األمر ،الضخمة  البيانات حتليل يف ولكن البيانات
 . السياق يفوغنية  ومضمنة للغاية

ية، وقد صاحبت هذه األمهية واحداً من اجملاالت الرئيسة للّتنمية يف الّدول الصناع 1990أصبح قطاع االتصاالت منذ عام 
 يف الّدراسات املنشورة، وبشكٍل أكثر حتديدًا فيما يتعّلق مبجال اسرتاتيجيات الّتسويق. تقوم شركات ملحوظةزيادة 

، ومع ذلك سني، وذلك لغرض اكتساب زبائن جددعن املناف زةمتميّ  االتصاالت باستثمار موارد كبرية لتوفري منتج أو خدمة
يف العمل للبقاء يف  جديدة د من الشركات اسرتاتيجياتك تتبّّن العدي، لذلستمّر للمنتج نفسه غري كاففإّن التطوير امل

 . السوق التنافسّية

 البيانات حتليل انطالقاً من استخالص املعرفة إىل يهدف الذي وحتليلهاالضخمة  البيانات علوم إطار ضمن العمل هذا يندرج
 عملية تعتمد حيث وقواعد البيانات، للربجميات التقليدية التقنيات باستخدام وحتليلها إدارهتا ،ينهاختز  الصعب من اليت

الستخالص مسات حمددة للزبائن تستطيع الشركة من خالهلا حتديد توجهات الضخمة  البيانات تكنولوجيا عل التحليل
 ورغبات الزبائن للتوجه إليهم حبمالت تسويقية تتناسب وتلك الرغبات والتوجهات.

 

  الدراسات السابقة: 1.1-
 ( بعنوان:2019) Ahmad et al دراسة -1

" Customer churn prediction in telecom using 
machine learning in big data platform"  

 "توقع تسرب الزبائن من شركات االتصاالت باستخدام تعلم اآللة في بيئة بيانات كبيرة"
قامت هذه الدراسة بتطوير منوذج للتنبؤ بتسرب الزبائن يساعد مشغلي االتصاالت على التنبؤ بالزبائن الذين من املرجح أن 

الضخمة على منصة البيانات  مت تطويره يف هذا العمل تقنيات تعلم اآللة. يستخدم النموذج الذي يتسربوا إىل شركة أخرى
رئيسية أخرى هي استخدام شبكة العمالء نقطة  كما وضحت الدراسة.  الختيارمليزات اهلندسة واويبين طريقة جديدة 

(.. مت إعداد النموذج واختباره SNAاالجتماعية يف منوذج التنبؤ من خالل استخراج ميزات حتليل الشبكة االجتماعية )
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املقدمة الضخمة من خالل العمل على جمموعة بيانات كبرية مت إنشاؤها عن طريق حتويل البيانات اخلام  Sparkبيئة  ضمن
، ومت أشهر 9العمالء على مدار  بيانات. احتوت جمموعة البيانات على مجيع لالتصاالت SyriaTelمن شركة 

، والغابات ع خوارزميات: شجرة القراروذج أرب. جرب النمSyriaTelاستخدامها لتدريب واختبار وتقييم النظام يف 
، مت ". ومع ذلكXGBOOST" ، وتعزيز التدرج الشديد "GBMالعشوائية ، وشجرة املاكينات املعززة للتدرج "

. مت استخدام هذه اخلوارزمية للتصنيف يف هذا XGBOOSTاحلصول على أفضل النتائج من خالل تطبيق خوارزمية 
  .لتسرب الزبائنالنموذج التنبئي 

 
 :بعنوان Janssen et al (2017)دراسة  -2
 "Factors influencing big data decision-making quality" 

 "العوامل المؤثرة في جودة صنع القرار في البيانات الكبيرة"
 عبارة هو الذي البحث هذا ، أظهر القرار اختاذ على الضخمة  البيانات تأثري حول دراسة وآخرون بإجراء جانسن قام حيث

 التدرجيي التفهم فيها يؤدي تطورية عملية هي الضخمة  البيانات من االستفادة بأمهية املنظمات قناعة أن حالة دراسة عن
 يف حامسا دورا الضخمة  البيانات وحتليل وختزين مجع وروتينية عمليات هلا، املضافة والقيمة الضخمة  البيانات إلمكانات

 منها.  اإلفادة
 

 ( بعنوان:Bughin, 2016دراسة ) -3
"Reaping the benefits of big data in telecom" 

 في شركات االتصاالت"الضخمة "جني فوائد البيانات 
لعينة متثيلية من شركات االتصاالت يف مجيع أحناء العامل، ولوحظ الضخمة قامت الدراسة جبمع حاالت استخدام البيانات 

، مع قيام عدد قليل من الشركات باإلبالغ عن تأثري كبري من نطاق  الضخمة توزيًعا واسًعا ومتساويًا لعائدات البيانات 
دة إىل التبين ، ووجدت واسع من شركات االتصاالت ذات عائدات احملدود. استخدمت الدراسة منوذج مشرتك للتبين والعو 

أن احنراف التوزيع ينشأ من عدد قليل من شركات االتصاالت القادرة على اتباع املمارسات اإلدارية والتنظيمية للبيانات 
تظهر وفورات يف نطاقها ، وتقلص العوائد إىل احلجم ، يف  الضخمة الرئيسية. ووجدت أيًضا أن عوائد البيانات  الضخمة 

هتدف هذه الدراسة إىل فهم كيفية اعتماد  مكملة الستثمارات رؤوس األموال الكبرية. الضخمة لبيانات حني أن قدرات ا
، وكيف يتم احلصول على عوائد منها لصناعة االتصاالت ، وذلك باستخدام مسح سري  الضخمة تكنولوجيات البيانات 

 على مشغلي االتصاالت يف مجيع أحناء العامل. 
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 بعنوان:  Stryk (2015) دراسة -4
" HOW DO ORGANIZATIONS PREPARE AND CLEAN 

BIG DATA TO ACHIEVE BETTER DATA 
GOVERNANCE? A DELPHI STUDY" 

  "لتحقيق أفضل حوكمة بيانات؟ دراسة دلفيالضخمة " كيف تقوم المنظمات بتحضير ومسح البيانات          
 مت اليت الضخمة  البيانات معاجلة عن املسؤولني ممارسات بأفضل التعريف جهة من الضخمة  البيانات موضوع فقد تناولت

 منهج على حيث اعتمدت االستشرافية التنبئية الدراسات من وهي منها، املنافع واستخراج حتليلها وآليات عليها االطالع
 حول آراءهم استطالع أجل مناخلرباء  من جلنة أو اخلرباء من جمموعة مع التواصل على يعتمد تفاعلي منهج وهو يدلف

 هذا استخدمت اليت الدراسة هذه يف مت بالفعل ما وهو الغالب، يف االستبانة أداة بواسطة جوالت عدة يف معني موضوع
 خالل من املنظمة إدارة يف مفيد بشكل استخدامها ليتم البيانات وتنظيمها بإعداد املنظمات قيام كيفية على للتعرف املنهج

 وبينت هلا، مضافة قيمة على واحلصول الضخمة  البيانات من فعالية أكثر استخراج معلومات على املنظمات مساعدة
 تقنية ألن وذلك والتخصصات اجملاالت من العديد يف املنظمات من للعديد مشكلة متثل الضخمة البيانات  أن الدراسة

الرئيسي  السبب أن الدراسة وبينت ومفيدة، فعالة بيانات الضخمة  البيانات جعل على تساعد ال احلالية معاجلة البيانات
 املخاطر. التنظيمية تقليل ألجل كان ذلك يف واالستثمار وحتليلها الضخمة  البيانات مبعاجلة للقيام باملنظمات أدى الذي

 تقدمي يف وحتليلها يساعد البيانات تنظيم أن إىل الدراسة توصلت كما البيانات، هذه من أعلى أرباح وحتقيق والتقنية
  للمنظمة. قوي مستقبل وضمان القرار اختاذ يف املسؤولني تساند مفيدة معلومات

 
 بعنوان: Lau Turner & Karacapilidis (2014 ) دراسة -5
" equirements for big data analytics supporting decision making: 

A sensemaking perspective " 
 التي تدعم اتخاذ القرار: منظور االستشعار عن بعد " الضخمة " متطلبات تحليالت البيانات 

 البيانات حتليل عمليات يف الصناعي او اآليل والذكاء البشري الذكاء بني التكامل الفهم جملاالت تعزيز على للعمل تأيت
 أنطولوجية بنية تطوير خال من ،الضخمة  البيانات لتحليل حساسة تفاعلية مناذج حماولة الستكشاف يف ،الضخمة 
 يف هذه البشري والذكاء الصناعي الذكاء من كل دور وحتديد البيانات لتحليل مفاهيمية خارطة لرسم عامة كوسيلة مفاهيمية

 املقرتح اهليكلتطبيق  قابلية الختبار احلقيقي العامل يف لالستخدام متناقضتان حالة دراستان وأجريت .التكاملية العالقة
 وإمكانات تعقيد ملدى زيادة الفهم إىل النتيجة هذه يف التأمل أدى وقد .الضخمة  البيانات لتحليل داعمة منصة  لتطوير

 البيانات.  لتحليالت الضخمة  البيانات حتليل جمال يف والتعاونية الفردية النماذج
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 بعنوان: Chen & Zhang (2014)دراسة  -6
" Data-intensive applications, challenges, techniques 

and technologies: A survey on Big Data " 
: دراسة استقصائية عن البيانات للبيانات الكثيفة والتقنيات واألساليبتطبيقات والتحديات ال" 

 " الضخمة 
 أن على الدراسة أكدت حيث ،الضخمة  البيانات إدارة يف  املستخدمة والتقنيات التحديات الدراسة موضوع  توتناول
 يف القرار وصناع الباحثني من الكثري اهتمام حمل مؤرقة وأضحت قضية صارتالضخمة  أو الضخمة  البيانات مسألة

 تشكيل درجة إىل البيانات منو يف جدا الكبري التسارع إىل الدراسة أكرب، وتشري بشكل الشركات ويف احلكومية القطاعات
 التحكم على القدرة وعدم منها االستفادة لصعوبة للبشر كبرية متاعب سببت الضخمة البيانات  وأن جدا، ضخمة بيانات

مستغلة  الغري واملنافع الكنوز من الكثري على حتوي الضخمة  البيانات أن الدراسة واستنتجت عليه، الذي هي بوضعها فيها
 القيمة واملعارف من املنافع الكثري ختتزن الضخمة  فالبيانات منها النتائج واستخالص حتليلها عرب عنها الكشف يتم مل واليت

 يف يساهم مبا ختزينها يف التطبيقات املستخدمة وأهم ،الضخمة  بالبيانات للتعريف الدراسة وهدفت واملفيدة، احملتملة
 والتحديات الفرص أهم الدراسة بينت كم ،الضخمة البيانات  حتليل على العمل ثقافة لنشر التطبيقات بتلك التعريف

 طوفان مع للتعامل األساسية واملنهجيات البيانات مشاكل التعامل مع وطرق وآليات الضخمة  البيانات معاجلة تتم عندما
 التفاعلية. احليوية من  املستوحاة واحلوسبة واحلوسبة السحابية، احلبيبية، احلوسبة مثل البيانات،

 
  بعنوان:Whitworth& Suthaharan(2013 )دراسة  -7

" Security problems and challenges in a machine learning-based 
hybrid big data processing network systems " 

 الهجينة القائمة على تعلم اآللة"الضخمة " مشاكل وتحديات األمان في أنظمة شبكة معالجة البيانات 
 إشكالية عن دراسة حتدثت هذه  فقد الضخمة  البيانات مع التعامل يف اآليل احلاسب قدرات من اإلفادة مبدى يتعلق وفيما

 الضخمة  البيانات «أن الدراسة حيث بينت التعليمية، القطاعات يف الضخمة  البيانات مع اآليل احلاسب تعامالت
 اهلامة، البيانات وحتليل استخراج عمليات خصوصا التعليم يف املستخدمة التقليدية اآليل احلاسب لنظم حتديات تشكل»

 العقبات على التغلب أجل من البيانات ملعاجلة ومبتكرة جديدة إىل حلول الوصول حماولة يف املساعدة إىل الدراسة وهدفت
 وجود إىل الدراسة وتوصلت الدراسية، ومراحلهم األجيال بنمو اخلاصة البيانات مثل كمية الضخمة  البيانات تفرضها اليت

 ومعاجلة ختزين يف للمساعدة اهلجينة السحابية التخزين أنظمة إدخال وتشمل هبا، والعمل ميكن تبنيها اليت احللول بعض
 من إمكانية قلقة فهي حساسة بيانات متتلك اليت وخاصة املنظمات مجيع به تقبل ال احللول من النوع هذا أن البيانات، إال

 إىل املنظمة الداخلية يف التخزين منطقة من ستنتقل البيانات هذه أن خاصة البيانات بأمن عالقة ذات مشاكل حدوث
 من تعد اليت الدراسة عامة، وتوصلت ختزين منطقة فهي واجلهات األفراد من العديد فيها يشرتك سحابية ختزين منطقة

 أمهيتها درجة أو موضوعاهتا حبسب البياناتتصنيف  :األول املشكلة، هذه ملواجهة خيارين تبين إىل االستشرافية الدراسات
 بتخزين السماح ميكن الطريقة وهبذه خارجية، مصادر من للبيانات القادمة األمنية املشاكل من القلق مكامن ملعاجلة كآلية
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 تقدم أهنا إذ املنفعة حمدودة طريقة وهي خارجية تعترب اليت السحابية التخزين يف أماكن حساسة والغري أمهية األقل البيانات
 بشكل للمنظمة الضخمة  البيانات مشكلة حل على األقدر وهو الثاين واخليار مجيعا، هلا البيانات وليس من جلزء حل

 معاجلتها وختفيف تتم بعدما املنظمة بيانات به وختزن تشفريه يتم رئيسي سحايب بيانات مستودع ختصيص يتمثل يف شامل
 حتليل امكانية العامة توفر السحابية البيانات مستودعات أن إذ األولية بصيغتها ختزينها عن تنتج أن ميكن اليت املخاطر
 السحابية التخزين منطقة وإىل من البيانات ونقلها تدفق ختطيط ومهمتها للشبكة املنطقية الطوبولوجيا عرب الضخمة  البيانات
 البيانات. من ضخمة ألحجام آمنة بطريقة

 
 :السابقة الدراسات على التعقيب

 عند يتم ذلك وأن القرار، متخذ ملساندة وحتليلها تنظيمها بعد الضخمة  تشري الدراسات السابقة إىل أمهية استثمار البيانات
 تقدمي ميكن ولكي مثالية بطريقة الضخمة  البيانات حتليل عملية لتكتمل اخلبرية واألنظمة البشرية املؤهلة، الكفاءات توفر

 السحابية اليت احلوسبة مستودعات خالل من الضخمة  البيانات ختزين مسألة احلسبان يف األخذ مع خمرجات صحيحة،
 خصوصية على تضمن احملافظة اليت املناسبة األمنية اإلجراءات من الكايف احلد يتوفر ان أمهية مع كبرية ختزين مساحات توفر

  .وقوة فاعلية مصدر بذلك لتكون البيانات
 
 

 السابقة والدراسات الباحث دراسة بين االختالف أوجه: (1) جدول

 أوجه االختالف  الدراسة السابقة 

 (Ahmad et al., 2019دراسة )
، النوعي دراسة الباحث اعتمدت املنهج الوصفي

بينما الدراسة السابقة استخدمت منهج وصفي 
 جترييب

 (Janssen et al., 2017)دراسة 

حيث أن الدراسة السابقة أجريت  :التطبيقبيئة 
 اهلولندية. الضرائب على  هيئة

نوعية الدراسة سابقة نوعية بينما دراسة الباحث 
 وصفية

 (Bughin, 2016دراسة )
أجريت الدراسة السابقة على جمموعة من شركات 
االتصاالت حول العامل واستخدمت منوذج حمدد 
هلذا الغرض بينما دراسة الباحث اعتمدت على 
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 (:Research problemالبحث ) مشكلة 2.1-
 يقومون الذين مشرتكيها من كبرية  قاعدة من خالل البيانات من كبرية  أجزاء إىل الوصول من طويلة فرتة منذ الشركة متكنت

 شركات أصبحت ، العريض النطاق لتشمل الشركة أعمال عتوس خالل منف. وخدماهتم بشبكتهم يومًيا باالتصال
 أكثر واالتصال املكاملات من املزيد بإجراء املستهلكون يقوم) البيانات حجم من واملزيد املزيد على تستحوذ االتصاالت

 العريض النطاق ذات اإلنرتنت لتطبيقات الكبري االستخدام) املصادر من أكرب جمموعة من يستفيدونو  ،(باإلنرتنت وأكثر
وبدأت طرق التحليل التقليدية للبيانات تفقد فعاليتها نتيجة الزيادة  البيانات توليد يف العالية السرعة إىل أدى ذلك( املتعددة

اهلائلة يف البيانات وبسبب الطبيعة الزمانية للبينات اليت باتت حتتاج إىل تقنيات أسرع لتحليلها لالستفادة منها يف الوقت 
تقدم ميزة تنافسية عالية  امهية عالية فهيا من يف حتليل البيانات ملا هلالضخمة الفعلي، اجتهت الشركة لتطبيق تقنية البيانات 

ومعاجلتها ألهنا تقدم فهما أعمق لعمالئها ومتطلباهتم ويساعد ذلك على بالشكل األمثل االستفادة منها  ما متاذا  ةللشرك
ة من قواعد بيانات اختاذ القرارات املناسبة و املالئمة داخل الشركة بطريقة أكثر فعالية و ذلك بناء على املعلومات املستخرج

  .العمالء وبالتايل زيادة الكفاءة والربح وتقليل اخلسائر

 نتائج البيانات الشركة الستخالص 

 (Stryk, 2015دراسة )

أجريت الدراسة على القطاع الطيب واعتمدت 
 على االستبيان كأسلوب جلمع البيانات 

على أسلوب بينما اعتمدت الدراسة احلالية 
أجريت املقابالت واالستبيان جلمع املعلومات و 

  دراسة الباحث على قطاع االتصاالت

 & Lau Turner)دراسة 
Karacapilidis, 2014)) 

اعتمدت الدراسة على االسلوب التجرييب 
واعتمدت دراسيت حالة، اعتمدت دراسة الباحث 

  على األسلوب الوصفي

 (Chen & Zhang, 2014)دراسة 
أجريت الدراسة على القطاع احلكومي واعتمدت 

 االستبيانات كأسلوب جلمع البيانات 

 &Whitworthدراسة )
(Suthaharan, 2013 

أجريت الدراسة على القطاع احلكومي بينما 
  دراسة الباحث أجريت على قطاع االتصاالت
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بناء على الدراسات السابقة اليت اطلع عليها الباحث وعلى الزيارة امليدانية اليت قام هبا، مكن تلخيص مشكلة البحث من 
 خالل طرح التساؤل الرئيسي التايل:

التي تؤثر على الرفع من كفاءة الحملة التسويقية في شركة  (Big Data)الضخمة البيانات  تحليالتماهي أهم ميزات 
  (elSyriaT؟)  

 (:Research Objectivesأهداف البحث ) 3.1-
 توصف الوضع احلايل:  يسعى الباحث من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

 (Big Data)الضخمة  البياناتدراسة التقانات املستخدمة يف  -1
 من خالل:  SyriaTelعلى احلملة التسويقية يف شركة الضخمة البيانات  حتليالتدراسة أثر  -2

  يف الشركة حمل الدراسة.كفاءة احلملة التسويقية على  البيانات  حتليلحتديد تأثري سرعة 
 يف التسويقية كفاءة احلملة   علىتأثري القدرة على معاجلة البيانات واستخراج مسات أساسية منها  حتديد

  .الشركة حمل الدراسة
 اخنفاض تكلفة تطبيق هذه التقنية مقارنة بتقنيات أخرى على كفاءة احلملة التسويقية يف تأثري  حتديد

 الشركة حمل الدراسة؟

 :(Search Modelنموذج البحث: ) 4.1-
للتعرف فيما إذا كان هناك لتحقيق غرض الدراسة والوصول إىل أهدافها احملددة سوف يعتمد الباحث على النموذج التايل 

 :تابع وفقاً ملا هو مبني يف الشكلال عالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري

 

 الشكل من إعداد الباحث

 الدراسة نموذج: 1 الشكل
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 :(Research Hypothesisفرضيات البحث: ) 5.1-
  الفرضية الرئيسية: 

 .الرفع من كفاءة الحملة التسويقة فيالضخمة البيانات تحليالت ليوجد تأثير معنوي 

  ومنها تتفرع الفرضيات اآلتية:

 .الرفع من كفاءة احلملة التسويقية يف الشركة حمل الدراسة علىالبيانات  حتليلثري معنوي لسرعة تأيوجد   -1
الرفع من كفاءة احلملة التسويقية يف الشركة  علىملعاجلة البيانات واستخراج مسات أساسية منها يوجد تأثري معنوي  -2

 .حمل الدراسة
الخنفاض تكلفة تطبيق هذه التقنية مقارنة بتقنيات أخرى على الرفع من كفاءة احلملة التسويقية يوجد تأثري معنوي  -3

 .يف الشركة حمل الدراسة

 :(Research Importanceأهمية البحث: ) 6.1-
  الرفع من يف  هااختبار آثار تطبيقو الضخمة فهم كيفية اعتماد تكنولوجيات البيانات تنبع أمهية هذه الدراسة من

 وما يرتتب على ذلك من عوائد مرضية ومكانة سوقية عالية وميزة تنافسية سريتيلفعالية احلملة التسويقية يف شركة 
 . MTNعلى منافستها الوحيدة يف سوق االتصاالت السورية شركة 

  يف من حيث النتائج اليت ميكن أن تقدمها وكيفية االستفادة منها يف املنظمات األخرى تأيت أمهية هذه الدراسة
الوقت اليت تعيش فيه املنظمات على املستوى العاملي واحمللي إىل حد ما حتواًل حنو االعتماد على تقنية البيانات 

أن مسات الزبائن املستخرجة باستخدام  Ahmad et al (2019)حيث يؤكد  ،يف اجملال التسويقي الضخمة
سريتيل مما ميكن خرباء التسويق يف شركة ملتوقع تسرهبم من منصة البيانات الضخمة تساعد على حتديد الزبائن ا

  .الشركة بالقيام خبطوات فعالة للحفاظ على هؤالء الزباء من خالل توجيه عروض تسويقية مناسبة هلذه الفئة
 وتفضيالهتم هو سلوكهم أمناط ومتييز عميق بشكل الزبائن فهم إن (Al-Zuabi, et al, 2019)وحبسب 

 هذا متكننا حيث احلصول على والء الزبون، يف أساسية ركيزة وهي للوصول إليها سريتيل شركة هتدف كبرية ثروة
 خصائص الزبون أن جند هنا ومنصريح.  ذلك وبشكل يطلب أن دون يفضل الزبون أو حيتاج ما تقدمي من املعرفة

 كربة ذات أمهية تعترب والعمر كخصائص اجلنس هبا يقوم اليت األنشطة من استخراجها واستنباطها ميكن اليت
جمال  حسب حتديدها يتم واليت املستخدم سلوك عن تعرب اليت اخلصائص األخرى للشركات، باإلضافة إىل بالنسبة
يف العملية التسويقية من خالل  منها االستفادة ميكن للزبون اخلصائص املستنبطة أن حيث املطلوب. التحليل

  استهداف فئات حمددة من الزبائن اليت تتمتع بصفات متشاهبة
  الضخمة مبا أن شركة االتصاالت متتلك بيانات ذات طابع رقمي فإهنا تعترب بيئة مالئمة لتطبيق تقنية البيانات

 واستخدام ميزاهتا يف التحليل.
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  مل يقع بني يدي الباحث أي أحباث منجزة يف هذا اجملال على مستوى اجلمهورية العربية السورية من حيث تطبيق
 تقنية البيانات الضخمة يف اجملال التسويقي. 

 

   أدوات جمع البيانات: 7.1-
 اعتمد الباحث على كل من املصادر األولية واملصادر الثانوية يف مجع البيانات:

 الثانوية:البيانات  -

مت االعتماد يف مجع البيانات الثانوية على األحباث والدراسات السابقة وما كتب يف اجملالت العلمية ودوريات األحباث عن 
 هذا املوضوع.

 البيانات األساسية:  -

يف الضخمة مع املوظفني وأصحاب القرار يف قسم البيانات اليت أجراها الباحث قابالت مت مجع البيانات األولية من خالل امل
حيث قام الباحث ستبيان ومن خالل اال ملعلومات،الستخالص اكما قام باالطالع املباشر على بيانات الشركة شركة سريتيل  

وحتليله  شركةزبائن الإىل عينة من وتوجيهه اعتمادًا على دراسات سابقة بتكييف استبيان يتناسب مع متطلبات الدراسة 
 . وصمم على أساس مقياس ليكرت اخلماسي إحصائياً 

 :اإلحصائية البيانات تحليل أساليب 8.1-
 من خالل استخدام األساليب اإلحصائية التالية: spss 20)مت استخالص النتائج باستخدام برنامج حتليل البيانات )

 .معامل )ألفا كرونباخ(: لقياس مدى ثبات أداة القياس 
  اإلحصائيات الوصفية وذلك لعرض ولذلك لعرض خصائص أفراد العينة ووصف إجاباهتم من خالل استخدام ما

 يلي: 
النسب املئوية: سيتم استخدامها لقياس التوزيعات التكرارية النسبية خلصائص أفراد العينة وإجاباهتم على عبارات  -

 االستبانة.
 النزعة املركزية لقياس متوسط إجابات املبحوثني على أسئلة االستبانة.إلبراز مقاييس الوسط احلسايب: سيستخدم  -
االحنراف املعياري: سيتم استخدامه كأحد مقاييس التشتت لقياس االحنراف يف إجابات أفراد العينة عن وسطها  -

 احلسايب.
  ستودنيت اختبار باستخدام اإلحصائيات التحليلية: الختبار الفرضياتOne-Sample-Test) ) ختبار ال

  .وجود فرق بني املتوسط احملسوب ومتوسط احلياد
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  (Research Population and sample) :مجتمع وعينة البحث 9.1-
 .( مليون9البالغ عددهم ) زبائن شركة سريتيلو الضخمة موظفي قسم البيانات  مجتمع البحث:

عينة منتقاة من زبائن شركة سريتيل وعددهم ( و 6)وعددهم الضخمة أصحاب القرار وموظفي قسم البيانات  عينة البحث:
  الالذقية( –طرطوس  –محاة  –محص  –( موزعني على احملافظات التالية: )دمشق 41)

  Research Limit): البحث ) حدود 10.1-
  .2019( من عام 15/8إىل  1/6احلدود الزمانية: مت إجراء الدراسة وتوزيع االستبيان وحتليله من الشهر )



 
17 

 النظري للبحثاإلطار الفصل الثاني: 

 وأهميتها:الضخمة البيانات 
  تعاريف: 1.2- 

لآلراء واألفكار، مما أسهم الضخم حقاًل خصبًا ذا حدود غري واضحة املعامل مسحت بالتدفق الضخمة ال تزال البيانات 
واجتماعيًا وبتضمني تقين تناوله احملللون يف ظهور العديد من املفاهيم والتعريفات ضمن ختصصات خمتلفة اقتصاديًا 

وتعريفه الضخمة فهوم البيانات التقنيون واملمارسني ضمن جماالت وحقول عدة، ومن هذا املنطلق سيعرض الباحث م
 باآليت:خالل  من

جمموعات كبرية جدًا من البيانات اليت ميكن  هيالضخمة البيانات  أن (Nasainarabic (2016 يرى
، يركز أمناط واجتاهات وارتباطات ومن مث احلصول على رؤى منها وصوالً إىل التنفيذ العملي هلا عنحتليلها للكشف 

من حيث أهنا جمموعة بيانات مرتبة الضخمة فركز على البيانات  التعريف السابق على عمليات التحليل واملعاجلة
ومفهوم بالرغم من ضخامتها مع وجود مستويات معروفة من عدم الوضوح، كنتيجة لتعدد عمليات  بشكل جيد

، ومصادر احلصول عليها، فضاًل عن حالة املزاوجة بني خمتلف األدوات والتطبيقات وأنظمة التشغيل وصيغ البيانات
بأهنا الضخمة البيانات ( Grobelnik (2012يعرف فيما ركز التعريف السابق على األدوات والتقنيات. 

من البيانات )احلجم( واليت تكون معقدة وخمتلفة )التنوع( وسريعة تتطلب تقنيات الضخمة مصطلح يصف الكمية 
 وحتليلها.  وختزينهاخاصة يف إدارهتا 

 البيانات تنشأ (IBM) "شركة فهو كما عرفتهالضخمة إذا ما أردنا أن نصل إىل تعريف شامل للبيانات و 
 التواصل لئوسا يف تباد وكل رقمية عملية كل األوقات كل ويف حولنا من ءشي كل قيطر  عن الضخمة 

 الضخمة  البيانات ،النقالة واألجهزة ،االستشعار وأجهزة األنظمة، تتناقلها الكبرية، البيانات لنا نتجي االجتماعي
 ،سريعة معاجلة إىل جحنتا الضخمة  البيانات من ةمعرف جنستخر  ولكي والتنوع مجواحل السرعة يف متعددة مصادر هلا

 ."ومهارات حتليلية، وقدرات

 : الضخمة البيانات حياة دورة 2.2-
 فائدة ذات فهي اخلطوة،هذه  من أمهية فبالرغم – النمذجة/  التحليل خطوة على فقط لألسف الباحثني من الكثري يركز
 جيب اليت البيانات هي ما مسألة نتناول أن جيب املثال، سبيل على. البيانات حتليل مراحل من األخرى املراحل دون قليلة

 البيانات من القيمة الشتقاق طرق وتطوير بالكامل، توقعها ميكننا ال بطرق ورمبا قيمة، ذات البيانات أن منظور من تسجيلها
.  واخلطأ اليقني عدم ومعاجلة األصل تتبع إىل احلاجة يثري بذلك القيام. مكتمل وغري كامل  غري بشكل التقاطها يتم اليت

 للتغلب اإلحصائية التقنيات استخدام لنا يتيح فإنه ومتداخل، متكرر بأسلوب البيانات نفس متثيل يتم عندما آخر، كمثال
 البيانات الستغاللهو املفتاح  هذا يكون أن احملتمل من. العالقة/  الكيان واستخراج البيانات تكامل مثل .التحديات على
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 بياناتو  املختلفة، املختربات عنها كشفت  اليت الصلة ذات التجارب املثال، سبيل على) بنجاح متعددة مصادر من املستمدة
 للنجاح، ضرورية املواضيع هذه (.خمتلفةانرتنيت  مواقع من أزيلت الرتفيه، مثل معني جمال حول وبيانات اجلماعية، املرور حركة
 تعقيدات هناك كبري،  باهتمام حظيت اليت التحليل، مرحلة يف حىت. الكبرية البيانات سياق نفس يف ذكرها يتم ما ونادراً 
 متزامن بشكل املستخدمني من العديد برامج تعمل حيث املستأجرين متعددة موعاتاجمل سياق يففهمها  أسيء

(Moothry, et al, 2014).  

 :الضخمةخصائص البيانات  3.2-
  :Vs 3بـ بثالثة أبعاد أو ما يسمى الضخمة  لبياناتا خصائصيشار إىل 

 ( حجم البياناتVolume :) بعض لدى يكون أن احملتمل من- نسيب مصطلح هو احلجمإىل أن 
 أو petabytes بـ مقارنةً  البيانات ختزين من تريابايت أو غيغابايت جمرد حجًما األصغر املؤسسات

exabytes النظر بغض البيانات، حجم منو سيستمر. الكربى العاملية الشركات متتلكها اليت البيانات من 
 والبيانات املالية البيانات: األنواع مجيع من البيانات لتخزين طبيعيبشكل  متيل الشركات .املؤسسة حجم عن

 تريابايت نطاق يف الشركات هبذه اخلاصة البيانات جمموعات من العديد تقع. جر وهلم البيئية والبيانات الطبية
 exabytes (2014) وحدات حىت أو petabytes وحدات إىل تصل أن ميكن ما سرعان ولكن اليوم،

Moothry, et al .  ضمن للبياناتالضخمة  املقاييس مع كما أن حجم البيانات يدل على التعامل 
 Cavanillas الكبري هادرون مصادم العاملي، املايل التحليل العاملية، التوريد سالسل مثل) البيانات معاجلة

et al (2016, p.30).  كما وضح McNamara (2010) أنه حيث  ،عملية منو حجم البيانات
 75من املعلومات الّرقمّية، وهذا يساوي كّمّية الّتخزين يف  zettabytes 1.2مّتّ إنشاء  2010يف عام 

مللء مساحة ملعب  جيجا بايت، أي ما يكفي من أجهزة آبل 16ذات سعة  مليار هاتف آبل حمموٍل بذاكرة
 . آبل أجهزة 7مرة، أي ما يكفي إلعطاء كل امرأة ورجل وطفل على األرض أكثر من  41وميبلي بالكامل 
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 ( تنوع البياناتVariety:) وخارجية داخلية عادة) املصادر من متنوعة جمموعة من البيانات تأيت أن ميكن 
 االجتماعية، والشبكات الذكية واألجهزة االستشعار أجهزة انفجار معو . خمتلفة أنواع ومن( للمؤسسة
بل البيانات  املهيكلة التقليدية العالئقية البيانات فقط تتضمن ال ألهنا معقدةاملؤسسات  يف البيانات أصبحت

خبالف البيانات املهيكلة الّنموذجّية، حتتوي . Moothry, et al (2014)شيه املهيكلة والغري مهيكلة 
على نصوص، وصوت، وصور، ومقاطع فيديو، والعديد من البيانات غري املهيكلة ونصف الضخمة البيانات 
ة. من منظور التحليل، فإن تنوع البيانات هو ، واليت تتوفر يف العديد من األشكال التناظرية والرقمياملهيكلة

أكرب حتد الستخدام البيانات بفعالية، ويعتقد بعض الباحثني أن القدرة على التعامل مع تنوع البيانات هو 
   Sircar et al (2013)الضخمة املفتاح لتحليل البيانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنوات حسب البيانات تنوع نمو: 3 الشكل

 1 السنوا حسب البيانات تنوع نمو( 2-2) الشكل

 2 السنوا حسب البيانات تنوع نمو( 2-2) الشكل

 

Data Age 2025, sponsored by Seagate with data from IDC Global 

DataSphere, Nov 2018  

 بايات زيتا بـ السنة حسب البيانات حجم نمو توقع: 2 الشكل

 1 ال حسب البيانات حجم نمو توقع( 1-2) الشكل

 2 ال حسب البيانات حجم نمو توقع( 1-2) الشكل

 3 ال حسب البيانات حجم نمو توقع( 1-2) الشكل

 4 ال حسب البيانات حجم نمو توقع( 1-2) الشكل

 

Sircar Anindya, Rastogi Gaurau, Kochikar V P, Joshi Raj, Ranganath M, Towers 

Simon, Goparaju Subu, 2013,  Infosys, Big Data : Challenges and Opportunities 
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 الّسرعة (Velocity): بسبب الناشئة التغيريات معاجلة جيبلذلك . ومتقلبة األعمال ديناميكية تأصبح 
 يف بالغة صعوبة الشركات جتد. العمل يف اخلسارة جتنب أجل من املناسب الوقت يف املتوقعة غري األحداث

 أنظمة أقصر يكون عن طريق وقتواملعاجلة يف  ،بسرعة املثلى القرارات اختاذ، فهذه البيانات سرعة مواكبة
 سيل مناطق ظهور إىل التحدي هذا أدى لقد .Sircar et al (2013) املؤمنة التشغيلية البيانات إدارة

الوارد من  البيانات ارتفاع كميات مع للتعامل البيانات استخراجوسيل  ،التدفقي املنطق البيانات، معاجلة
 توليدها تواتر حيث من البيانات سرعةكما أن   .Cavanillas et al (2016, p.30)اخلوادم 

 مدى االعتبار يف للسرعة التقليدي الفهم يأخذ ما عادة. الكبرية البيانات مسات من مسة أيضا هي وتسليمها
 السرعة تطبيق أيًضا جيب الكبرية، البيانات سياق يف. اسرتجاعها سرعة ومدى وختزينها، البيانات وصول سرعة
 شبكة نشر وزيادة املختلفة البيانات تدفقاتإن . البيانات هبا تتدفق اليت السرعة: املتحركة البيانات على

 معها التعامل التقليدية األنظمة على املستحيل من جعلت بوترية للبيانات مستمر تدفق إىل أدت االستشعار
(Moothry, et al, 2014). 

 هناك أيضاً أبعاد أخرى ال تقل أهمية عن األبعاد الثالثة السابقة: 

  ،الصحة( المطابقة مع الحقائقveracity) :اإلنرتنت عربامللحة  املعاجلة/  الكشف قدرة ترتجم .
 أي قبل) املناسب الوقت يف العملية األنظمة أو العمليات من اجملمعة أو املقاسة البيانات اكتشاف جيب
 األولية البيانات أن من الرغم على. الكافية الثقة لضمان (البياناتيف تقادم  أو حمتمل تالعب أو تلف
 التطبيق قبل تصفية أو مسبقة مبعاجلة أي ،)تنقيتها( غسلها يتم أصلية مصادر من عليها احلصول مت اليت

 ميكن الكبري حجمها فإن ،بشكل واضح الصلة ذات غري البيانات لتجنب احلاالت معظم يف احلقيقي
" تنقيتها" صعوبة تزاد كلما  حجمهاكلما زاد   هألن الضخمة  البيانات صحة علىهائل  بشكل يؤثر أن

 بالضرورة ليست التالية الرئيسية املشكلة فإن ،تنقيتها مت اليت البيانات صحة إىل بالنظر. كافٍ   بشكل
 التطبيقاتيف  السرعة يف احملدد العامل هو هذا. اإلنرتنت عرب املعاجلة على القدرة ولكن الكبري، احلجم

 من خيفف ما بعض هلا األخرية السنوات يف املتقدمة الشبكات تقنيات جلبتها اليت املزايا. الصناعية
 .(SHEN & kaynak, 2017) السرعة مشكلة

 ( التباينVariability:) تنشئ الالضخمة  البيانات أنظمة يف البيانات مصادر مجيع ألن نظرًا 
 ذات املشكالت معاجلة التباين خاصية تتيح لذلك،. واحدة وبنوعية السرعة بنفس البيانات تدفقات

 (2016)الكبرية البيانات أنظمة ملتطلبات وفًقا املرنة املوارد توفري املثال، سبيل على. الصلة

Rehman et all. 
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 ( القيمةvalue) :والبحثية، حتدد الصناعية اجملاالت يف البيانات هذه من االستفادة درجة وهي 
 نتائج حنو أكثر اخلاصية هذه متيل. استخدامها وسهولةالضخمة  البيانات أنظمة فائدة قيمةال خاصية

 البيانات أنظمة يف األخرى 5Vs مع مباشرة وتتناسب البيانات معاجلة وعمليات البيانات حتليالت
 اختاذ يف البيانات فائدة مدى تقيس البيانات قيمة .Rehman et all (2016)الضخمة 

 استكشايف البيانات علم". األرقام وليس البصرية هو احلوسبة من الغرض" أن لوحظ وقد. القرارات
 الضخمة  للبيانات يةالتنبئ القدرة يشمل" التحليلي العلم" لكن البيانات، على التعرف يف ومفيد

(Kaisler, et al, 2013). 

 :الضخمةسلسلة القيمة للبيانات  4.2-
 خدمة أو منتج تقدمي أجل من املنظمة تؤديها اليت األنشطة سلسلة لنمذجة القرار لدعم كأداة  القيمة سالسل استخدام مت

 تتكون. وحتسينها بفهمها هلا يسمح مما للمنظمة العامة املضافة القيمة أنشطة القيمة سلسلة تصنف. السوق إىل قيمة ذات
 تطبيق ميكن حتليلية، كأداة.  وخمرجات حتويل وعمليات مدخالت منها لكل الفرعية النظم من سلسلة من القيمة سلسلة
 .(Curry et al, 2014) البيانات لتقنيات القيمة إنشاء عملية لفهم املعلومات أنظمة على القيمة سلسلة

 .Cavanillas et al (2016, p.31,32) :هذه السلسلة األنشطة الرئيسية عالية املستوى التاليةحتدد 

 ( احلصول على البياناتData Acquisitionهي :) يف وضعها قبل البيانات وتنظيف وتصفية مجع عملية 
 أكرب أحد البيانات على احلصول يعد. اعليه البيانات حتليل إجراء ميكن أخرى ختزين وسيلة أي أو بيانات مستودع

 احلصول لدعم الالزمة التحتية البنية تتوفر أن جيب. التحتية البنية متطلبات حيث منالضخمة  للبيانات التحديات
 تكوناليت  االستعالمات وتنفيذ البيانات التقاط عند به التنبؤ ميكن منخفض انتقال زمن ،الضخمة البيانات على
  .وديناميكية مرنة بيانات هياكل وتدعم ،موزعة بيئة يف وغالبا جدا، كبرية  عامالتم أحجام مع التعامل على قادرة

 ( حتليل البياناتData Analysisهتتم :)  صنع يف لالستخدام قابلةال املكتسبة اخلام البيانات جبعلهذه املرحلة 
 هبدف هاومنذجت وحتويلها البيانات استكشاف البيانات حتليل يتضمن. احملدد اجملال لالستخدام يف وكذلك القرار
 نظر وجهة من العالية اإلمكانات ذات املفيدة املخفية املعلومات واستخراج وتوليف الصلة ذات البيانات إبراز

 وتعلم اآللة. األعمال وذكاء البيانات عن التنقيب الصلة ذات اجملاالت تشمل. العمل
 ( معاجلة البياناتdata Curation :)أهنا تقابل من للتأكد حياهتا دورة مدار على للبيانات الفعالة اإلدارة هي 

 مثل خمتلفة أنشطة يف البيانات تنظيم عمليات تصنيف ميكن. الفعال لالستخدام الالزمة البيانات جودة متطلبات
 البيانات تنظيم يتم. ى البياناتعل واحملافظة الصحة، من والتحقق والتحول، والتصنيف، واالختيار، احملتوى، إنشاء



 
22 

 أيًضا وناملعروف) البيانات أمناء يتحمل. وجودهتا البيانات إىل الوصول حتسني عن املسؤولني اخلرباء املنسقني قبل من
 وميكن لالكتشاف وقابلة بالثقة جديرة البيانات أن من التأكد مسؤولية( البيانات حمرري أو العلميني املنسقني باسم

 . منها الغرض وتناسب االستخدام إلعادة وقابلة إليها الوصول
 ختزين ( البياناتData Storage :)احتياجات اليت تليب للتطوير قابلة بطريقة البيانات وإدارة االستمرارية هو 

( RDBMS) العالئقية البيانات قواعد إدارة أنظمة تعد. البيانات إىل السريع الوصول تتطلب اليت التطبيقات
)عدم قابلية التجزئة،  ACID بينما. عاًما 40 من يقرب ما منذ التخزين لنموذج تقريًبا والفريد الرئيسي احلل هي

 يتعلق فيما املرونة إىل تفتقرو  البيانات قاعدة معامالت تضمن اليتصائص اخلهي ( واملتانة ،والعزل واالتساق،
 مناسبة غري جيعلها مما والتعقيد، البيانات ختزين وحدات منو عند اخلطأ مع والتسامح واألداء املخطط بتغيريات

 من واسعة جمموعة وتقدمي التوسع قابلية مراعاة مع NoSQL تقنيات تصميم مت. الكبرية البيانات لسيناريوهات
 . البديل على القائمة احللول

 ( استخدام البياناتData Usage :)الوصول إىل حتتاج واليت البيانات على تعتمد اليت األعمال أنشطة يغطي 
 البيانات استخدام يؤدي أن ميكن. األعمال نشاط يف البيانات حتليل لدمج الالزمة واألدوات وحتليلها البيانات إىل
 املضافة القيمة زيادة أو التكاليف خفض خالل من التنافسية القدرة تعزيز إىل باألعمال املتعلقة القرارات اختاذ يف
 .احلالية األداء معايري مقابل قياسها ميكن أخرى معلمة أي أو

 

 كما تم شرحها في:
Curry, E., Ngonga, A., Domingue, J., Freitas, A., Strohbach, M., Becker, T., et 

al. (2014). D2.2.2. Final version of the technical white paper. Public deliverable 

of the EU-Project BIG 

 الكبيرة للبيانات القيمة سلسلة: 4 الشكل

 1 الكبير للبيانات القيمة سلسلة( 3-2) الشكل
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 : الضخمةتحديات البيانات  5.2-
 :JAGADISH et al (2014)أيضاً العديد من التحديات الضخمة للبيانات 

 :على. املهمة األساسية األنشطة لبعض سجل إنه: فراغ من الضخمة البيانات تنشأ ال استحواذ البيانات 
 للمواطن القلب ضربات معدل من بدًءا ومراقبته، حولنا من العامل إحساس على قدرتنا يف النظر املثال، سبيل

 سجالت أو ويب موقع على املستخدم نشاط سجالت إىل نتنفسه، الذي اهلواء يف السموم وجود إىل املسن،
 من كبرية  كميات  إنتاج العلمية والتجارب واحملاكاة االستشعار ألجهزة ميكن. ما برنامج نظام يف األحداث
 إىل يصل ما املخطط املربع الكيلومرت مصفوفة تليسكوب عن سينتج املثال، سبيل على. اليومخالل  البيانات

 بقدرتنا املساس دون وضغطها البيانات هذه من الكثري تصفية ميكن. يومًيا اخلام البيانات من تريابايت مليون
 على" التصفية عوامل تعريف يف التحديات أحد يتمثل. الهتمامحمل ا األساسي النشاط يف التفكري على

 جًدا ضخمة تكون ما غالًبا اخلام البيانات ألن نظًرا املفيدة، املعلومات جتاهليتم فيها  ال بطريقة" اإلنرتنت
 البيانات جمموعات حتميل ميثل ما غالًبا ذلك، على عالوة. بالكامل ختزينها خبيار حىت تسمح ال لدرجة

 اختزال تقنيات إىل حباجة وحنن البيانات، وتقليل اإلنرتنت عرب التصفية مع دجمها عند خاصةً  حتديًا،الضخمة 
 الوقت يف الفعالة املعاجلة تصميم جيبلذلك  التطبيقات، من للعديد كافية  هذه تكون ال قد. فعالة تزايدي

 حيث الكبرية، البيانات هبا متتاز اليت التحديات املرحلة هذه يف تظهر Chen (2016)وحبسب  .احلقيقي
 والقدرة للتوسعة وقابلية عالية ةءكفاو  data pipeline تسلسل للبيانات بناء يتطلب البيانات حتصيل أن

   .النظام ضمن هذا املختلفة األشكال مع التعامل عل
 فهم يعد. للتحليل جاهز بتنسيق مجعها يتم اليت املعلومات تكون لن األحيان، من كثري  يف: المعلومات تنقية 

 فإن احلظ، لسوء. البيانات تنظيف تقنيات تطوير حنو أوىل خطوة مبثابة هلا مناذج ووضع هذه اخلطأ مصادر
 املعتمد. والتطبيق البيانات مصدر على يعتمد هذا من الكثري

 من كلفة املراحلأكثر  من املرحلة هذه الواقع يف تعد Banumathi & Aloysius (2017)حبسب 
 أساسي بشكل تعتمد ئيالنها ذجالنمو  جودة أن حيث للبيانات أعمق همف بوتتطل ، توالوق اجلهد حيث

 القيم لثم ، االستبدال احلذف، خالل منتتم  البيانات تنقيةحيث  أن  املرحلة، هذه وخمرجات نتيجة عل
 من غريها أو البيانات توزيع عل االعتماد أو بالقيمة، لتنبؤلمنهجيات  عدة اللخ من املغلوطة أو املفقودة
 .الطرق

 غري البيانات مجع واسع نطاق على الفعال التحليل يتطلب ما غالًبا والتمثيل: التجميع، البيانات، تكامل 
 درجة 360 بزاوية الصحي العرض على احلصول يستفاد من املثال، سبيل على. متعددة مصادر من املتجانسة



 
24 

 اإلنرتنت عرب املتوفرة البيئية البيانات جانب إىل الطيب الصحي السجل وحتليل دمج من( السكان أو) للمريض
(. التسارع والقلب، اجللوكوز عدادات املثال، سبيل على) العدادات من متعددة أنواع من قراءات مع مث ومن

 البيانات بنية يف التجانس عدم حل على البيانات حملل وتكاملها البيانات حتويل أدوات من جمموعة تساعد
 تتالءم ألهنا اجملتمع، داخل تفسريها ميكن موحدة متكاملة بيانات إىل يؤدي هذا التجانس عدم قرار. ودالالهتا

 وتتغري هائلة الكامل االندماج تكلفة تكون ما غالًبا ذلك، ومع. التحليل واحتياجات القياس خطط مع
 بالكثري تقوم حيث ،" ليونةوال  الفوري الدفع" احلديثة التكامل تقنيات توفر لذا بسرعة، التحليل احتياجات

 للبيانات اهلائل التوافر أن باملالحظة اجلدير من. املخصص اإلعالناستكشاف  لدعم سريًعا العمل هذا من
 من آخر نوع إىل يؤدي املشتقة، البيانات إنتاج تتيح اليت والتحليل التكامل أدوات جانب إىل اإلنرتنت، على

 البيانات هذه مصدر تتبع يف مشكلة بل فحسب، البيانات حجم يف مشكلة ميثل ال والذي ،البياناتانتشار 
 يكون ما عادة فقط، واحدة بيانات جمموعة على تعتمد اليت بساطة األكثر للتحليالت بالنسبة حىت. املشتقة

 . معينة مفاضالت بديل كل  يتضمن حيث نفسها، البيانات لتخزين البديلة الطرق من العديد هناك
 عنخمتلفة بشكل أساسي  واستخراجهاالضخمة  البيانات عن االستعالم طرق تعترب والتحليل: النمذجة 

 وغري وديناميكية صاخبة تكون ما غالًباالضخمة  البيانات .الصغرية العينات على التقليدي اإلحصائي التحليل
 من قيمة أكثرالضخمة  البيانات تكون أن ميكن ذلك، ومع. بالثقة جديرة وغري مرتابطةغري و  متجانسة
 االرتباط وحتليل املتكررة األمناط من عليها احلصول يتم اليت العامة اإلحصائيات ألن نظرًا الصغرية العينات

 مع الواقع، يف. موثوقية أكثر خفية ومعارف أمناط عن تكشف ما وغالبا الفردية التقلباتعليها  عادة تغلب
 تطغى أن دون جيدة نتائج على للحصول التقريبية التحليالت استخدام ميكن املناسبة، اإلحصائية الرعاية
هي ممارسة الّنمذجة الضخمة حتليل البيانات  Sircar et al (2013)حسب  .التخزين وحدة عليها

كبري على الرياضيات، مما يتطلب األدوات املناسبة واألشخاص املهرة يف هذا اجملال،   الّتحليلية باالعتماد بشكل
تتطلب أيضًا أدوات عالية الكفاءة لتمثيل البيانات، ألن األدوات التقليدية عادًة الضخمة وكذلك فالبيانات 

 .البيانات لكمية صغرية من مصممةما تكون 
 :ينطوي هذا عادة،. النتائج هذه تفسري التحليل، بنتيجة املزود القرار، صانع على يتعني النهاية، يف التفسير 

 اخلطأ مصادر من العديد هناك ذلك، على عالوة. التحليل تتبع وإعادة املقدمة االفرتاضات مجيع فحص على
 تستند أن وميكن ،مفرتضة تكون ما دائًما والنماذج أخطاء، على الكمبيوتر أنظمة حتتوي أن ميكن: احملتملة
. الكمبيوتر لنظامحييل اخلطأ  سوفغري املسؤول  املستخدم األسباب، هذه لكل. خاطئة بيانات إىل النتائج

يسهل  أنعليه  جيبكما .  منها والتحقق الكمبيوتر ينتجها اليت النتائج فهم اولحيجيب أن  ذلك، من بدالً 
 باختصار،. التعقيده نظرًاالضخمة  للبيانات بالنسبة كبريًا  حتديا ميثل هذا. بذلك القيام الكمبيوتر نظام على
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 النتائج تفسري على القدرة للمستخدمني يوفر أن جيب ذلك، من بدال. كافياً   فقط النتائج تقدمي يكون ما نادراً 
 لدعم خمتلفة بيانات جمموعات أو معلمات أو بافرتاضات التحليل وتكرار عليها احلصول مت اليت التحليلية

 هي للتفسري الصافية النتيجة تكون ما وغالًبا أفضل االجتماعية بشكل الظروفو  اإلنساين التفكري عملية
 .أساسي بشكل األساسية البيانات تشرح اليت اآلراء صياغة

 التقنيات واألساليب: : الضخمة البياناتتحليل  أدوات 6.2-
 العلماءيطور  اآلن، حىت. لتحليلها جديدة وأساليب تقنيات تطوير إىل حنتاج الكبرية، البيانات من القيمة الستخالص

 تلبية عن بعيدة فهي ذلك، ومع. وتصورها وحتليلها الضخمة  البيانات الستخالص واألساليب التقنيات من واسعة جمموعة
 الكمبيوتر، علوم ذلك يف مبا ،الضوابط من عدد مع تتقاطع واألساليب التقنيات هذه. االحتياجات من متنوعة جمموعة

 املعلومات الكتشاف التخصصات متعددة طرق إىل حاجة هناك. اخلربات من وغريها واإلحصاءات والرياضيات، واالقتصاد،
  .البيانات كثيفة  التطبيقات الستغالل احلالية واألساليب التقنيات سنناقش. الكبرية البيانات من القيمة

 معاجلة أدوات وهي ،أقسام ثالثة على احلالية األدوات تركز. الكبرية البيانات لفهم( منصات) أدوات إىل حباجة حنن
 Apache بنية على الُدفعات معاجلة أدوات معظم تعتمد. التفاعلية التحليل وأدوات الدفق معاجلة وأدوات الُدفعات

Hadoop ،مثل األساسية Mahout وDryad  لتطبيقات احلقيقي الوقتالتحليل يف  يف ضروري هو األخري هذاو 
 للمستخدمني يسمح مما تفاعلية، بيئة يف البيانات التفاعلي التحليل يعاجل. وتطبيقات معاجلة الدفعات يةالدفق البيانات

. الفعلي الوقت يف معه التفاعل ميكنه وبالتايل بالكمبيوتر، مباشرة متصل املستخدم. هبم اخلاصة للبيانات حتليلهم بإجراء
 Google يعد. الوقت نفس يف كليهما  أو رسومي أو جدويل بتنسيق وحتليلها ومقارنتها البيانات مراجعة ميكن

Dremel و Apache Drill حيث يعد التفاعلي التحليل إىل استناًداالضخمة  البيانات منصات من ،Apache 
Drill  من أجل التحليل التفاعلي جملموعات البيانات  لكثافة البياناتنظام برجمي مفتوح املصدر يدعم التطبيقات املوزعة

والذي يتوفر كخدمة بنية حتتية تسمى  Googleمن  Dremelهو األصدار املفتوح املصدر لنظام  Drillالكبرية. 
Google BigQuery أحد أهداف التصميم املعلنة بشكل صريح هو أن .Drill  قادر على توسيع نطاقه إىل

 وتريليونات السجالت يف ثوان. petabytesخادم أو أكثر وأن يكون قادراً على معاجلة عدد كبري من الـ  10000
(C.L. Philip Chen & C.-Y. Zhang,2014) . 

 
 : الضخمةالبيانات تحليل أساليب 

 يتم. حمدودة تشغيل أوقات خالل بكفاءة البيانات من كبري  حجم ملعاجلة عادية غري تقنيات إىلالضخمة  البيانات حتتاج
 والتقنيات تعلم اآللة Wal-Mart تطبق املثال، سبيل على. حمددة تطبيقات بواسطةالضخمة  البيانات تقنيات تشغيل
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 يف أعلى تنافسية قدرة األمناط هذه تنتج أن ميكن. املعامالت بيانات من الكبري حجمها من األمناط الستكشاف اإلحصائية
 بيانات الستخراج كبرية  تقنيات( eBay مثل صينية شركة) تاوباو شركة تتبّن. اإلعالنية واحلمالت التسعري اسرتاتيجيات

 لدعم القيمة املعلومات من كبريًا  قدرًا وتستغل اإلنرتنت، على موقعها على املسجلة املستخدمني تصفح بيانات على الدفق
 .القرار صنع عملية

 ،تعلم اآللةو  البيانات، واستخراج ،اإلحصاء ذلك يف مبا التخصصات، من عدًداالضخمة  البيانات تقنيات تتضمن
 وأساليب التحسني، وطرق األمناط، على والتعرف اإلشارات، ومعاجلة االجتماعية، الشبكات وحتليل العصبية، والشبكات

  ساعة كل  البعض بعضها مع وتتداخل التخصصات، هذه يف احملددة التقنيات من العديد هناك. التصور
(C.L. Philip Chen & C.Y. Zhang,2014.) 

 التحسين طرق (Optimization Methods): من العديد يف الكمية املشكالت حلل اتطبيقه مت 
 اجلينية الربجمة ذلك يف مبا العشوائي، التحسني يعترب .واالقتصاد واهلندسة والبيولوجيا الفيزياء مثل اجملاالت،

 لديهم يكون ما غالبا ذلك، ومع. الطبيعة عملية من مستوحاة وحمددة مفيدة حتسني تقنيات التطورية، والربجمة
 .الوقت واستهالك الذاكرة يف كبري  تعقيد

 اإلحصاء (Statistics) :اإلحصائية األساليب تستخدم. البيانات وتفسري وتنظيم مجع علم هو 
 طريق عن أيضا العددية األوصاف توفري يتم. املختلفة األهداف بني السببية والعالقات العالقات الستغالل

الضخمة  البيانات إلدارة متاًما مناسبة القياسية اإلحصائية التقنيات تكون ال ما عادةً  ذلك، ومع. اإلحصاءات
 ,Ciaccio et al) متاًما جديدة طرق أو الكالسيكية للتقنيات امتدادات الباحثني من العديد اقرتح وقد ،

2012) . 

  البيانات فيالتنقيب (Data mining): الستخراج التقنيات من جمموعة هو البيانات استخراج 
 قواعد وتعلم واالحندار والتصنيف اجملموعات حتليل ذلك يف مبا البيانات، من( األمناط) القيمة املعلومات
 صعوبة أكثرالضخمة  البيانات عن التنقيب يعد. واإلحصاءات اآللة تعلم أساليب على تنطوي أهنا. االرتباط

 لتجميع الطبيعية الطريقة فإن كمثال،  التجميع أخذنا إذا. التقليدية البيانات عن التنقيب خبوارزميات مقارنة
  Fuzzyو K-Meanو اهلرمي التجميع مثل) احلالية األساليب متديد يف تتمثل الضخمة البيانات

CMean )الضخمة  العمل أعباء مع التعامل من يتمكنوا حىت (Zhou et al,2013, 99) .تعتمد 
 النتائج استخدام كيفية  يف وختتلف الكبرية، البيانات عينات من معينة كمية  حتليل على عادة اإلضافات معظم

  .اإلمجالية للبيانات قسم الشتقاق العينة إىل املستندة
 تعلم اآللة (Machine learning:) تصميم إىل يهدف الصنعي للذكاء مهم موضوع هو اآللة تعلم 

 تعلمل وضوحا األكثر السمة. جتريبية بيانات إىل تستند سلوكيات بتطوير الكمبيوتر ألجهزة تسمح خوارزميات
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 إىل حنتاج ،الضخمة بالبيانات األمر يتعلق عندما. تلقائيا الذكية القرارات واختاذ املعرفة اكتشاف هي اآللة
 للتعامل لإلشراف، اخلاضع غري والتعلم لإلشراف اخلاضع التعلم من كل  ،اآللة تعلم خوارزميات نطاق توسيع

 ,Yu & Deng) الصنعي الذكاء جمال يف جديدة حبثية واجهة مبثابة باآلالت العميق التعلم أصبح. امعه

2011).  
 Ahmad et :في شركة سيرتيل بعض خوارزميات تعلم اآللة المستخدمة في منصة البيانات الضخمة

al (2019) 
عبارة عن جمموعة من أشجار القرار التفرعية،  :Random Forestخوارزمية الغابة العشوائية  -1

 وكل منها يتم تعليمه على عينة عشوائية من السمات وذلك من أجل ختفيف خطر التعلم الزائد. 
تعترب خوارزمّية شجرة القرار واحدًة من اخلوارزمّيات : Decision Treeخوارزمية شجرة القرار  -2

، وهي مكّونة من جمموعة من العقد والوصالت، وكل عقدة ميكن أن تعرب عن م اآللةتعلاملشهورة يف 
 عن اهلدف مسة من السمات، وكل وصلة تعرب عن قيمة ما هلذه السمة، أما عقد األوراق فإهنا تعرب

 هذا البحث. تكمن شهرة هذه اخلوارزمّية بسبب سهولة تفسريها وكوهنا ب يفتنبأ به وهو حالة التسر امل
ة ، بالنسبة خلوارزمية وميكن توسيعها لتتعامل مع أكثر من صنفنيعلى التعامل مع السمات الفئوي قادرةً 

 جر.رتاً مهماً هو عمق الشهلا بارام القرار فإن شجرة

ة، وتعترب أوىل اخلوارزميات الشجرية اجلمعيهو نوع من خوارزميات التعلم : Adboostخوارزمية  -3
عن طريق اختيار أقوى،  تعلمني لبناء خوارزمية تعلمتوظيف العديد من امل يتم حيثالتسلسلية، 

صنفة عن طريق حساب األمثلة امل مثل أشجار القرار( وحتسينها بشكل تكراري) خوارزمية أساسية
 دريب.بشكل غري صحيح يف جمموعة الت

 Gradient Boosting Machine Treeالتعزيز التدرّجي رة شجخوارزمية  -4
"GBM" :تتشابه خوارزمية GBM  ًنشئ جمموعةت حيثخوارزمية الغابة العشوائية مع  وظيفيا 

ومع ذلك فإن الغابة العشوائية تبين األشجار ، ويستخدم التوزيع العشوائي أثناء إنشاء الشجرة أشجار،
قوم بتحسني كل ، وتلق سلسلة من األشجارخت GBM يف حني أن ،تصوت على التنبؤوازي و بالت

حيث تعتمد على توليد العديد من أشجار  جرة اليت قبلها.شجرة حسب الّتدريب الذي مت على الش
  .التوقع الضعيفة مث تدجمهم أو حتسنهم من خالل منوذج قوي

منوذج  التدرجي تستخدمعن خوارزمية شجرة التعزيز  وهي خوارزمية مطورةXGBoost: خوارزمية  -5
أكثر تنظيماً للتحكم يف مشكلة التعلم الزائد، األمر الذي مينحها أداًء أفضل. مت تطوير هذه اخلوارزمية 
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لتحليل البيانات ومت نشر ورقة  Kaggleحيث فازت باملركز األول يف مسابقة كاغل  2016يف عام 
 ثية بطريقة عملها.حب

 

 التنقيب في البيانات المرئية (Visualization Approaches:) املستخدمة التقنيات هي 
 Simoff (2008 البيانات لفهم البديهية العرض طرق من وغريها البيانية والرسوم والصور اجلداول إلنشاء

et al) .بسبب التقليدية النسبية الصغرية البيانات جمموعات مثل السهولة هبذه ليس للبيانات الكبري التصور 
 أساليبإضافات  بالفعل نشأت لقد. Geng et al (2012) )أبعاد البيانات الكبرية( 3Vs يف التعقيد
 واسع، نطاق على البيانات بتصور األمر يتعلق عندما. كافية  تكون أن عن بعيدة لكنها التقليدية، التصور

 عرض قبل كبري  بشكل البيانات حجم لتقليل ندسيةاهل نمذجةالو  املعامل استخراج الباحثني من العديد يستخدم
 دفعي برنامج تشغيل الباحثني بعض حياول حدسي، وبشكل كثب  عن البيانات لتفسري. الفعلي البيانات

 عندما أيًضا مهما أمرًا للبيانات الصحيح التمثيل اختيار يعد. موازية بطريقة ممكنة دقة بأعلى البيانات لتقدمي
  . الكبرية البيانات تصور حناول

 تحليل الشبكات ( االجتماعيةSocial Network Analysis): يف أساسية كطريقة  ظهر الذي 
. والروابط العقد من ويتكون الشبكة، نظرية حيث من االجتماعية العالقات يستعرض احلديث، االجتماع علم
 واالقتصاد، االتصال، ودراسات األحياء، وعلم األنثروبولوجيا، يف املتابعني من كبريًا  عدًدا أيًضا اكتسب وقد

 التنمية، ودراسات االجتماعي، النفس وعلم التنظيمية، والدراسات املعلومات، وعلوم والتاريخ، واجلغرافيا،
 املتعلقة الرئيسية العقبات من واحدة .للمستهلكني كأداة  شائع بشكل اآلن متاح وهو االجتماعي، اللغة وعلم

 مليارات أو ماليني من تتكون شبكة حتليل. بريةالك البيانات اتساع هو بتحليل الشبكات االجتماعية
 . حسابًيا مكلفة تكون ما عادة املتصلة الكائنات
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 : الضخمةوالخصوصية في البيانات  األمن 7.2-
 خاصة األساسية األصول متتلك ال قد ولكن ،الضخمة  البيانات الشركات من العديد تستخدم والبحث، للتسويق بالنسبة

 يف اً ضرار إو  خطورة أكثر قانونية تداعيات إىل ذلك فسيؤدي الكبرية، للبيانات أمين خرق حدث إذا. األمان منظور من
 الـ وحتليل لتخزين التكنولوجيا الشركات من العديد تستخدم اجلديد، العصر هذا يف. احلايل الوقت من أكثر السمعة

petabytes جلعل. أمهية أكثر البيانات تصنيف يصبح لذلك، نتيجة. وعمالئهم وعملهم بشركتهم، اخلاصة لبياناتل 
 الشبكات خمرتقي أساليب واكتشاف الدخول وتسجيل التشفري مثل التقنيات تكون أن جيب آمنة، الضخمة  البيانات
 .للغاية ومفيًدا جذابًا االحتيال عن للكشفالضخمة  البيانات نشر يعد املؤسسات، من العديد يف. ضرورية

 أمناط حتليل باستخدام وذلك الضارين، واملتطفلني املتقدمة التهديدات ومنع اكتشاف يف املتمثل التحدي حل يتم أن جيب
 وحتليل تطوراً  أكثر أمناط حتليل باستخدام املبكرة املراحل يف التهديدات اكتشاف يف التقنيات هذه تساعد. الكبرية البيانات
 .متعددة بيانات مصادر

 استخدام ازدياد مع. الفيدرالية واملؤسسات الصناعات يف املوجودة البيانات خصوصية حتديات أيًضا ولكن األمن فقط ليس
 مسؤولية، هي البيانات خصوصية. اخلصوصية مشاكل الشركات من العديد تصارع التجارية، األعمال يف الضخمة  البيانات
 أحد اخلصوصية اعتبار ينبغي األمان، عكس على ولكن. اخلصوصية عن دفاعية حالة يف الشركات تكون أن جيب وبالتايل
 . (Moothry, et al, 2014) اآلخرين املصلحة وأصحاب العمالء من لكل بيع نقطة صبحت وبالتايل ،األصول

C.L. Philip Chen, C.-Y. Zhang, Data-intensive applications, 

challenges, techniques and technologies: A survey on Big 

Data, Inform. Sci. (2014), 

 البيانات تحليل وأدوات تقنيات: 5 الشكل
 الكبيرة

 1 البيانات تحليل وأدوات تقنيات( 4-2) الشكل
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 : الضخمةفي البيانات  والخصوصية األمنتحديات 

 قائمة الضخمة  للبيانات CSA عمل جمموعة نشرت. الضخمة  البيانات يف معروفة حتدياتهي  واألمان اخلصوصية
 التحديات تلك من مخسة يلي فيما (.Mora et al (2012 واخلصوصيةالضخمة  البيانات ألمن حتديات 10 بأفضل

 (: Cavanillas et al, 2016, pp. 127-128-129)الضخمة  البيانات لتخزين للغاية مهمة تعترب اليت

 :العالئقية غير البيانات لمخازناألفضل  األمان ممارسات .1
بالتايل  RDBMSالتهديدات على قواعد البيانات التقليدية  NoSQLبيانات  لقواعد األمان هتديدات تشبه
 يتم اليت األمان تدابري من العديد فإن ذلك، ومع. (Winder, 2012)األمان  ارساتمم أفضل تطبيق جيب

 ,NoSQL (Okman et al بيانات قواعد يف مفقودة التقليدية RDBMS ضمن افرتاضًيا تنفيذها
 املدخالت، صحة من والتحقق العمليات، وصناديق احلساسة، البيانات تشفري التدابري هذه وتشمل (2011
 عدم مع ةموثوق بيئة يف البيانات قواعد باستخدام NoSQL داعمي بعض يوصي. للمستخدم القوي والتوثيق

 البيانات ختزين نقل عند معقول بالكاد النهج هذا فإن ذلك، ومع. مطبقة إضافية اتمصادق أو أمان تدابري وجود
 يف الباحثني ِقبل من االهتمام من مبزيد NoSQL بيانات قواعد أمان حيظى .التخزين السحايب إىلالضخمة 

 هناك املثال، سبيل على. السوق نضوج مع األمن حتسني وسيستمر ،سواءاملخرتقني على حد و  األمن جمال
 مصادقة وحدات إىل استناًدا NoSQL بيانات لقواعد الوصول يف التحكم قدرات لتوفري مبادرات

Kerberos. (Winder, 2012.)  
 

 المعامالت: وسجالت البيانات تخزين تأمين .2
 املشغلون مينح التلقائي، الضبط ميزة خالل من. البيانات توزيع بسبب البيانات لتخزين خاصة أمان حتديات تنشأ

 الطبقة وحركات البيانات مكان حساب جيب. التكاليف تقليل أجل من للخوارزميات البيانات ختزين يف التحكم
 إىل احلساسة البيانات نقل ملنع بعناية التلقائية االسرتاتيجيات تصميم جيب. املعامالت سجل بواسطة والتغيريات
 رؤية على احلصول أجل من قائمة والتسجيل املراقبة آليات تكون أن جيب ،تكلفة أقل وبالتايل أمانًا أقل مستويات

 .(Mora et al. 2012) البيانات وحركة البيانات لتخزين واضحة

 اآلمن: واالتصال القسري الوصول في التحكم .3
 ومع. البوابة يشبه تطبيق على فقط الوصول يف التحكم ويعتمد تشفري، بدون البيانات ختزين يتم ما غالًبا اليوم،
 التخزين يف وكذلك- التشفري بضمانات هلا املرخص الكيانات طريق عن إال البيانات إىل الوصول ينبغي ال ذلك،
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 وقابلة فعالة بطريقة املطلوبة الوظائف توفر جديدة تشفري آليات إىل حاجة هناك األغراض، هلذه. اإلرسالو 
 وختزينها املواد إنشاء جيب، التشفري ومفتاح التشفري تقدمي يف السحايب التخزين خدمات مزودو يبدأ بينما. للتطوير

 .السحايب املزود إىل مطلًقا تسليمها وعدم العميل لدى

 : الدقيق الوصول في للتحكم والخصوصية األمن تحديات .4
 وسياسات القانونية القيود مثل املساواة، قدم على املتنوعة األمان ملتطلبات نظرًا كبريًا  حتديًا البيانات تنوع ميثل

 هلذه االمتثال لضمان الدقيق الوصول يف التحكم آليات إىل حاجة هناك. األخرى الشركة وسياسات اخلصوصية
 .املتطلبات

 البيانات: مصدر .5
. واالستخدام امللكية حيكم التقليدي األصل. األمهية بالغ أمر القيمة سالسل داخل البيانات كائنات  وتاريخ سالمة

 لدمج أولية جهود بذلت Glavic (2014.) املصدر تعريف بيانات تعقيد سيزداد الكبرية، البيانات ومع
 ذلك، ومع (Ikeda et al. 2011; Sherif et al. 2013) الضخمة للبيانات البيئي النظام يف األصل
 حتديا ويبقى البيانات الكبرية ختزينأشكال  جبميع األصل بيانات وسرية سالمة ضمانات اآلمن املصدر يتطلب
 ويتطلب احلسابية الناحية من مكثف جًداالضخمة  لألصول البيانية الرسوم حتليل فإن ذلك، على عالوة. مفتوحا

 .سريعة خوارزميات

 أظهر .Cavanillas et al (2016, p.129)الضخمة تحديات الخصوصية في تخزين البيانات 
 استغالله ميكن للجمهور املتاحة للبيانات الضخمة البيانات حتليل أن( Acquisti and Gross, 2009) الباحثون
 هوية إلنشاء انتقائي بشكل البيانات حقول بتشفري املنتجات بعض تقوم. للشخص االجتماعي الضمان رقم لتخمني
 البيانات منالضخمة  الكمية ألن كافية  غري البيانات حتديد وإلغاء اهلوية إخفاء تكون قد. الوصول المتيازات وفًقا جمهولة،

 البيانات مع التعامل يف الشفافية إىل (Bollier & Firestone (2010دعى . التحديد بإعادة تسمح قد
 كمالك  النهائي املستخدم لتمكني(  Wu & Guo (2013الضخمة  البيانات بشأن جديدة صفقةك  واخلوارزميات

 واخلصوصية األمان مثل التقنية األدوات على أيًضا ولكن املؤسسة، شفافية على فقط اخليارين كال  يشتمل ال. للبيانات
 .EU FP7 project EEXCESS (Hasan et al. 2013) األورويب االحتاد مشروع ونتائج تصميم حسب
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 : الضخمةفي البيانات  Hadoopدور  8.2-
Hadoop ألنه للبيانات الضخمة التحليلية األنشطة ملعظم األسس توفر اليت العقد من جملموعة دفعي معاجلة نظام هو 

 املوزعة امللفات نظام ، املهيكلة غريالضخمة  البيانات جمموعات مع للتعامل حاجة األكثر الوظائف من جمموعتني بني جيمع
 جافا بلغة مكتوب Apache Software Foundation مؤسسة من مشروع هو. Map/Reduce ومعاجلة

 . (Padhy,2013) البيانات على املوزعة التطبيقات لدعم

Hadoop عبء لتوزيع عامة تقسيم آلية يوفر. الوقت نفس يف البيانات من كبرية  كمية  معاجلة يف جيد بشكل يعمل 
 األغراض متعدد حمرك يعترب. واحدة دفعة ملعاجلة Hadoop تصميم مت ذلك، ومع. خمتلفة أجهزة عرب التجميعي العمل
 Chen تطبيقاته يف الكمون معدل كبري من لوجود نظرًا األداء، وعايلوليس  الفعلي الوقت يف حمرًكا ليس ولكنه

(2014).  

قواعد البيانات التقليدية جيدة يف االستعالمات الّتفاعلية السريعة للغاية على جمموعات البيانات املعتدلة احلجم والصغرية، 
كبري. ومن ناحية أخرى، فإن ولكن عادًة ما تنفد ببطء، وميكن أن تستغرق وقتًا طوياًل عندما تصبح البيانات ذات حجم  

النظام الشامل هادوب مبعاجلته املوزعة، ذو أداء رديء عند االستعالم على البيانات الصغرية، ولكنها مثالية ألعباء األعمال 
، وهذا ما يوضحه (Sircar et al, 2013) اليت تأخذ كمية كبرية من البيانات واالستعالمات األكثر تعقيداً الضخمة 

 : الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sircar Anindya, Rastogi Gaurau, Kochikar V P, Joshi Raj, Ranganath M, Towers 

Simon, Goparaju Subu, 2013,  Infosys, Big Data : Challenges and Opportunities 

 الّتقليديّة البيانات قواعد مع هادوب قدرة مقارنة: 6 الشكل

 1 ا قواعد مع هادوب قدرة مقارنة( 5-2) الشكل
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 : Hadoopخصائص 

 Sircar et al (2013) إّن نظام هادوب هو نظام مفتوح املصدر من توزيعة أباتشي ويتمّيز مبا يلي

ويسمح الضخمة اليت جتعلها مناسبة لتحليالت البيانات  قابلية التوسع، وهذه إحدى اخلصائص اهلامة لـهادوب .1
 ذلك بإضافة عقد جديدة حسب احلاجة، دون اعتبار لتنسيقات البيانات أو كيفية حتميل البيانات.

ن أن يتعامل مع أي نوع أو تنسيق للبيانات حيث نظام مرن، فال حيتاج إىل خمططات للبيانات للعمل عليها، وميك .2
 تفشل قواعد البيانات التقليدية عادة يف حتميل بيانات غري مهيكلة.

هو نظام متسامح مع األخطاء، فعندما تفشل إحدى العقد، يقوم بتوجيه املعاجلة إىل موقع آخر للبيانات مستفيداً  .3
 تشغيل.من خاصية تعددية البيانات، فتبقى العملية قيد ال

 نظام معاجلة سريع، حيث إنه يقوم بتشغيل العمليات بالتوازي على العقد املوزعة.  .4
 

 على الحملة التسويقية في شركات االتصاالت:الضخمة البيانات  تحليالتتأثير  9.2-
 (:chen,2016)البيانات  تحليلتأثير سرعة  -1

 1 إىل Walmart بيانات مستودع وصل) شائًعا يُعترب تريابايت نطاق على البيانات مستودع كان  الزمن، من عقدين قبل
 بيانات منت. مكان كل  يف موجودة يف نطاق تريابايت البيانات جمموعات احلاضر الوقت يف(. 1992 عام يف تريابايت

 G4 البصرية،) الشبكات تطور مع االجتاه هذا سيستمر. الثالث واجليل العريض النطاق عصر منذ كبري  بشكل االتصاالت
/ LTE ، 5G )، اإلنرتنت على ومشاركتها واملسامهة املتزايدة احملتويات إىل الوصول للمستخدمني يتيح مما 

(Ericsson Mobility Report, 2016) .حيث البيانات، من مسبوقة غري كمية  االتصاالت صناعة تواجه 
 إن قبل، من حتديًا ميثل البيانات وتدفق الصغري املقياس ذات البيانات حتليل كان.  قبل من مثيل اهل يسبق مل سرعة عند تتدفق

 ألن نظرًا ذلك، على عالوة. باهظة كانت  البيانات مع للتعامل الالزمة والربامج األجهزة تكاليف ألن مستحياًل، يكن مل
 طويالً  وقًتا يستغرق أو( العميل ملكية املثال، سبيل على) قياسه أحيانًا يصعب البيانات حتليالت يف االستثمار عائد

  .الكبري اإلنفاق تثبيط يتم ما عادةً  كان  فقد لتحقيقه،

. ما حد إىل أعاله القلق منالضخمة  البيانات منصة يف األساسية والسلع املصدر مفتوحة األجهزة استخدام اجتاه قلل اليوم،
 تعد. معتدلة ترخيص/  خدمة رسوم مع مؤسسة إصدار أو جماين جمتمع إصدار على إما املفتوحة املصادر من العديد حتتوي

 املتعددة املعاجلات) SMP املكلف، غري املشرتك القرص من التحول إن. األمثلة أبرز من واحدة[ [Apache مشاريع
 .الكبرية البيانات لعبة يف التذكرة سعر خفض على أيًضا تعمل سلعة مشاركة، على تعتمد ال بنية إىل( ةاملتماثل
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 منظور من .الضخمة البيانات مع واملعقدة اجلديدة التحليالت الستكشاف التكلفة ميسورة أدوات اآلن املشغلون ميتلك
 :التاليني الرئيسيني التحديني األخرى، القطاعات مجيع يف الشركات مثل االتصاالت، مشغلو يواجه والسرعة، واحلجم التنوع

 تتمثل األبعاد؟ عالية البيانات مساحة من للتنفيذ القابلة والرؤى االرتباط عن الكشف كيفية- قش كومة  يف إبرة -
( امليزات أو) املتغريات بني االرتباطات حتديد يف البيانات لتحليل مشروع أي يف إثارة واألكثر حتديا األكثر املهمة

 اختاذ ميكن القرارات، هذه عن الكشف يتم عندما فقط(. التسميات) املتوقع والقياس املتغريات بني العالقة وكشف
 قد اليت املتاحة للبيانات املتنوعة املصادر بسبب اليوم صعوبة أكثر املهمة هذه تصبح. معّن ذات جتارية قرارات
  .املتغريات آالف حىت أو مئات إىل تؤدي

 ما عادة الناس، معظم يعتقد ما عكس على. البيانات جودة بقدر جيدة النتائج تكون- وجودهتا البيانات تكامل -
 املهام تتضمن قد. البيانات لتحليل مشروع أي يف الوقت من األكرب اجلزء وتطهريها البيانات تكامل يستغرق

 حل مهمة إىل يشري األخري هذا. البيانات وتسوية( ETL) وحتميلها وحتويلها التقليديةالبيانات  استخراج
 اليت األدوات أن حني يف. والداللية ةيوالنمذج التخطيطية املستويات على متعددة، بيانات مصادر من التعارضات

 املعتقد من. للغاية شاقا جهداتشكل  البيانات تسوية تزال ال وفرية،تعد  ETL عملية أمتتة يف تساعد أن ميكن
 حتليل من بدالً " البيانات تدوين" يف هيقضون البيانات علماء وقت من ئةامل يف 70 من أكثر أن عام بشكل

 .فعلًيا البيانات

. الشركة مع اخلدمة ينهون الذين للمشرتكني املئوية النسبة هو التذبذب معدل. تسرب الزبائن حتليل هو ذلك على مثال وخري
 للمشغلني(. .http://www.statista.com) 5% إىل 1% من الشهريالتسرب  معدل متوسط يرتاوح أن ميكن

 أعلى جديد مشرتك على احلصول تكلفة ألن ونظرًا. اإليرادات من املاليني مئات خسارةخسارهتم  تعين أن ميكن اليت الكبار
 الذين القيمة بالعمالء واالحتفاظ اهلوية لتحديد التسرب حتليل على املشغلون يعتمد حايل، مبشرتك االحتفاظ من مرات بعدة

 .األرجح على غادرونسي

 جتربة عن تقريًبا الكاملة البيانات من املزيد مجع اآلن املشغلني بإمكان أصبح الكبرية، البيانات تقنيات وتوافر تقدم مع
. املغادرة وشك على املشرتك يكون عندما لتنبيههم السلوك على قائم تنبؤ منوذج بناء ذلك بعد ميكنهم. وسلوكه املستخدم

 املنافسني، ويب مواقع يف حبث وقد االنتهاء وشك على عقده يكون الذي املشرتك أن املشغلون جيد املثال، سبيل على
 .(.http://www.teradata.com) اخلدمة بإلغاء لالتصال كبري  احتمال لديه سيكون

 وعمالئهم، لعملياهتم مشواًل  أكثر رؤية اللتقاط حقيقية فرصة االتصاالت ملشغلي الضخمة  البيانات السرعة يف حتليل تقدم
 واملتصلة احملمولة األجهزة من الناجتة للبيانات اهلائل النمو يف الرئيسية احملركة القوى إحدى تتمثل. االبتكارية جهودهم ولتعزيز
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 التجربة جودة حتليل الضخمة  البيانات من تستفيد أن ميكن اليت املهمة التطبيقات تشمل .االجتماعية الوسائط وحمتويات
اكتساب زبائن جدد يف وقت قصري مقارنة مع الطرق أو إلطالق احلمالت التسويقية سواء للحفاظ على الزبائن احلاليني 

 .التقليدية يف حتليل البيانات

  (:/https://medium.com) معالجة البيانات واستخراج سمات أساسية منهاتأثير  -2

 والبوابات العمالء وسلوكيات املتصلة واألجهزة االجتماعي التواصل شبكات تنتج اليوم، املكثف االتصاالت عامل يف
 مشغلي على الصعب من. البيانات من هائلة كمية  ذلك إىل وما الفوترة ومعلومات املكاملات بيانات وسجالت احلكومية

 باستخدام فرصة إىل التحدي هذا حتويل ميكن ذلك، ومع. البيانات أحجام يفالضخمة  الزيادة هذه مع التعامل االتصاالت
 .بكفاءةالضخمة  البيانات وحتليالتالضخمة  البيانات تقنيات

 البيانات توفر. قوية رؤى عن تكشف أن ميكن احرتايف بشكل وحتليلها حبكمة التقاطها عند البيانات من اهلائل الكم
 من جديدة وأنواع جديدة مصادر ودمج لتسخري والتقنيات األدوات االتصاالت لشركات املتقدمة والتحليالت الضخمة
 .الفعلي الوقت ويف أكرب أحجام يف البيانات

 العمالء ورضا اخلدمة بتحسني يتعلق فيما ألعماهلم اإلمجالية القيمة حتسني على املشغلني البيانات حتليالت تساعد أن ميكن
 بشكل كبري: الضخمة  البيانات حتليالت من االتصاالت شركات فيها تستفيد اليت احلاالت .واإليرادات

 المحسنة: العمالء رؤى
 رؤى إىل منظمة وغري منظمة هائلة بيانات حتويل االتصاالت لشركات ميكن ،الضخمة البيانات حتليل قدرات مبساعدة

 تطوير من االتصاالت شركات متكن الصحيحة، التحليالت مع العمالء، يولدها اليتالضخمة  البيانات. للعمالء عملية
تسويقية  عروض وتطوير العمالء على تركز اليت الرئيسية األداء مؤشرات وتأسيس 360 املخّصصة العمالء تعريف ملفات

 لفرتة هبا واالحتفاظ البيانات من جديدة أنواع ختزين أيًضا للمشغلني ميكن املتقدمة، البيانات بنيات بفضل .استهدافًا أكثر
 .جديدة رؤى الكتساب مًعا املتنوعة البيانات جمموعات إىل واالنضمام أطول

 العمالء رؤى إىل االتصاالت شركات تصل أن أجل من االعتبار يف تؤخذاليت  العميل بيانات مكوناتفيما يلي بعض  
  :احملسنة

 خطة اإلنفاق، منط املستخدمة، اخلدمات الدميوغرافية، ،MSISDN العميل، معرف: العميل بيانات -
 االستخدام.

 اجلهاز سجل املستخدمة، التكنولوجيا التطبيقات، السلسلة، النموذج، التجارية، العالمة: اجلهاز بيانات -

https://medium.com/
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 استخدام بيانات ،( املضافة القيمة خدمات) VAS ، اإليرادات متوسط ، CDR: االستخدام بيانات -
 (التنزيالت ، احملتوى نوع ، املستغرق الوقت ، URL عناوين) النقال اهلاتف عرب اإلنرتنت

  .إخل املوقع، خدمات استخدام التجوال، بيانات زيارة، األكثر املوقع احلايل، املوقع: املوقع بيانات -

 إنشاء أيًضا ميكنهم صحيح، بشكل العمالء بيانات حتليل خالل من. العمالء من كبري  عدد ختدم االتصاالت شركة مبا أن
 هنجهم بتخصيص االتصاالت ملشغلي ذلك سيسمح .متشاهبة جمموعات إىل العمالء تقسيم من متكنهم صغرية، شرائح
 القرارات اختاذ أجل من للغاية احلاسم املكون- قيمة األكثر العمالء وحتديد العمالء، من جمموعة كل  احتياجات لتلبية

 فمثال:. تناسبهمتسويقية  محالت وإنشاء- االسرتاتيجية

تقوم  العمالء قيمة جتزئة مع احلياة مدىحمتملة عالية  قيمة لديهم الذين املخلصني العمالء على التعرف ميكنهم -1
 تسرب الزبائن. معدالت من قللتو  مستهدفةتسويقية  محالت ببناءالشركة 

 .التنبئي التحليل مع الشراء أمناط لتكرار عرضة أكثر هم الذين العالية القيمة ذوي العمالء حتديد -2
غري  العمالء قاعدة على التكاليف وخفض املستهدف الوصول ضبط ميكنهم حيث احملتملني العمالء ديدحت -3

 .املستهدفة
 .إخل اجلهاز، وبيانات والدميوغرافيا، والسلوك، العمالء، الحتياجات وفًقا شرحية لكل خمصصة منتجات تقدمي -4

 

 :الضخمةتأثير انخفاض تكلفة استخدام البيانات  -3
 السابقة احملاوالت من العديد تطبيق مت: Ahmad et al (2019) مرونة أعلى ومساحات تخزين أقل  -1

)مستودع البيانات( يف إطالق محالت تسويقية للتخفيض من تسرب  Warehouse Data نظام باستخدام
/  واملكاملات الفواتري بيانات مثل االتصاالت بيانات من نوًعا البيانات مستودع مجع. سرييتلالزبائن يف شركة 

 نظام يف قمة البيانات)تعدين(  استخراج تقنيات تطبيق مت. والشكاوى اإلنرتنت/  القصرية الرسائل
Warehouse، جتاهل مت املقابل، يف. البيانات هذه باستخدام عالية نتائج إعطاء يف النموذج فشل لكن 

 على احلصول من البيانات مستودع يتمكن مل. معها التعامل يف التعقيد بسبب احلجم يفالضخمة  البيانات مصادر
 البيانات مصادر كانت  ذلك، إىل باإلضافة. الوقت نفس يف ومعاجلتها وختزينها البيانات من الضخمة الكمية هذه
 جديدة ميزات إضافة فإن لذا للغاية،ومكلفة  صعبة عملية البيانات مستودع يف مجعها وكان خمتلفة، أنواع من

 أخرى، ناحية من. التخزين سعة من واملزيد عالية، معاجلة وقدرة طوياًل، وقًتا تتطلب البيانات تعدين خلوارزميات
 البيانات منصة توفرها اليت املوزعة املعاجلة باستخدام بسهولة البيانات مستودع يف الصعبة العمليات هذه كل  تتم

 .الكبرية
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 عرض إنشاء بسهولة ميكنها بسببها البيانات من كبرية  كمية  بتجميع االتصاالت شركات تقوم: العمالء رضا -2
 استخدام وبيانات اجلغرافية والبيانات االتصال بيانات وهي اخلاصة، بياناهتم باستخدام لعمالئها درجة 360

 إنشاء على الشركات سيساعد درجة 360 بزاوية العرض إن. االجتماعية الشبكات من العامة والبيانات اإلنرتنت
 . حمدد هدف مع أفضل خدمات تقدمي على قادرة الشركات وستكون للغاية خمصصة جتارب

  الخاتمة: 10.2-
بدءًا من دورة حياة البيانات وخصائصها، انتقااًل إىل الضخمة مت يف هذا الفصل تغطية أهم اجلوانب اليت تتعلق بالبيانات 

وتقنيات وأساليب حتليلها باإلضافة إىل الضخمة سلسلة القيمة، بعد ذلك مت شرح أهم التحديات اليت تواجه البيانات 
(. أما القسم األخري Hadoop)الضخمة ة، مت أيضا شرح املنصة املستخدمة يف حتليل البيانات حتديات األمن واخلصوصي

حيث اتضح أن سرعة ، على احلملة التسويقية يف شركات االتصاالتالضخمة تأثري حتليالت البيانات فقد خصص لشرح 
الزبائن احلاليني أو اكتساب زبائن جدد  تؤثر على إلطالق احلمالت التسويقية سواء للحفاظ علىالضخمة حتليل البيانات 

 يسمحمن البيانات أن استخالص مسات أساسية اتضح كما   .يف وقت قصري مقارنة مع الطرق التقليدية يف حتليل البيانات
تسويقية  محالت وإنشاء قيمة األكثر العمالء وحتديد العمالء، من جمموعة كل  احتياجات تلبيةب االتصاالت ملشغلي

من حيث السعات الضخمة أخريًا فيما خيص التكلفة فقد اتضح وجود فرق كبري عند تطبيق تقنية البيانات ، تناسبهم
 التخزينية األقل والسرعة العالية يف التحليل مقارنة بالطرق التقليدية.
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 القسم العملي :الفصل الثالث
 

من خالل إجراء مقابالت : منظور الشركةمن  الفرضيتني األوىل والثانيةمبناقشة املعطيات املتعلقة بقام الباحث يف هذا الفصل 
ومن خالل االطالع ( 6وعددهم ) SyriaTel( يف شركة Big Data)الضخمة يف قسم البيانات  أصحاب القرارمع 

  (.Big Data)بالـ ـ املتعلقة املطلوبةالبيانات  الستخالصاملباشر على قاعدة البيانات يف الشركة 
( 41بائن الشركة واليت بلغت ): من خالل استبيان قام الباحث بتوزيعه على عينة من ز الزبائنمنظور باختبارمها من  وقام

طرح من خالهلا األسئلة اليت تتعلق مبحاور الالذقية(  –طرطوس  –محاه  –محص  –موزعني على مخس حمافظات )دمشق 
( ومقارنتها مع spssالنتائج باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )ٍ حيث قام بتفريغ االستبيان وحتليل البحث األساسية 

 النتائج اليت حصل عليها من املرحلة األوىل.

 .وصل من خالهلا إىل جمموعة من النتائج قام الباحث بعد ذلك مبقارنة النتائج اليت حصل عليها من املنظورين السابقني
الفرضية الثالثة من منظور الشركة فقط وذلك ألن التكاليف تتعلق بالبيانات الداخلية املعطيات املتعلقة بالباحث  ناقش

 عن طريق الزبائن. اختبارهاللشركة وال ميكن 

 ها في شركة سيريتل:أنواع البيانات ومصادر  1.3-
 CDRsة مثل ر حتليل البيانات احلاليّ يف وقت مبكّ الضخمة صاالت، تستهدف معظم جهود البيانات االتّ  جماليف 

للبيانات  عرف أكثر من نصف خرباء التشغيل البيانات الداخلية كمصدر أساسي  يُ  .بائنالز وبيانات الشبكة وبيانات 
، الزَّبائنوهي بيانات  ،لصاالت من وجهة نظر املشغّ االتّ  جمالمن البيانات يف  ساهتم. هناك ثالثة أنواعٍ داخل مؤسّ الضخمة 

 .CDRsصيل املكاملات تفا بكة وسجلّ بيانات الشّ و 

  الزبائنبيانات   -1
ؤالء هب املتعلقةب هذا احلفاظ على قاعدة بيانات يتطلّ و  بائن،الز املاليني من  اخلليوية ما يكون ملشغلي االتصاالت عادةً 

 وبياناتاالسم والعنوان  :اليت تتضمن على سبيل املثال الزّبونحساب  ببياناتفظ املشغل تحي :على سبيل املثال بائن،الز 
املتعلقة باالتصال وقطع االتصال  البيانات أيضاً  بونالز تتضمن بيانات و  ،فعفع وتفاصيل الدّ الفوترة مبا يف ذلك طرق الدّ 

اليت  البياناتحبفظ حركة البيانات، مثل  ل أيضاً يقوم املشغّ . فصيلية للخدمات اليت يستخدمهاوإعادة االتصال واملعلومات التّ 
 مهيكلةعلى بيانات  بونالز حتتوي بيانات الزّبون. صاالت التوجيه والتتبع عرب اإلنرتنت التّ  وبياناتحتدد هوية املرسل واملتلقي 

 Home Locationمن أنظمة الشبكة مثل  لزبونلتنشأ بيانات امللف الشخصي مهيكلة. وغري  مهيكلةوشبه 
Register (HLR)،  بائنالز أو إدارة عالقات (CRM). 
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  بكةبيانات الشّ   -2

مجيع معدات شبكة االتصاالت قادرة على توليد رسائل اخلطأ  تقريباً  .هي البيانات اليت يتم إنشاؤها بواسطة عناصر الشبكة
حتتوي هذه البيانات على الطابع الزمين، وهي و  ،بكة، األمر الذي يؤدي إىل كمية كبرية من بيانات الشّ التشغيل وحالة

حتتوي . الذي يشرح سبب إنشاء الرسالة ازوالرمادية أو الربامج اليت تنشئ الرسالة، بشكل فريد املكونات املّ سلسلة حتدد 
ميكن تصنيف اإلنذارات أو رموز األخطاء على أهنا بيانات مهيكلة. وغري  مهيكلةعلى بيانات  بيانات الشبكة أيضاً 

 مهيكلة.ي بيانات غري هف، ، ولكن رسالة اخلطأ إن مل تكن حمددة مسبقاً مهيكلة

  كالمةالمتفاصيل  سجلّ   -3

صاالت، يتم على شبكة االتّ أو القيام بأي عملية  لإلنرتنتستخدام أو ا رسالة أو إرسال يف كل مرة يتم فيها إجراء مكاملة
ت تفاصيل املكاملات اليت عدد سجالّ . وجيدر الذكر بأن (CDRكسجل تفاصيل املكاملات )هلا  حفظ املعلومات الوصفية 

 جداً. كبرية  مشغل اخلليوييتم إنشاؤها وختزينها يف قاعدة بيانات 

ع الكبري يف البيانات يف جمال االتصاالت بسبب التنو الضخمة ة البيانات وهنا ميكن أن نرى بوضوح أمهية استخدام منهجي
ضري هذه البيانات ليتم استخدامها حلل أي مشكلة، يف وقت صغري جداً، ولذلك فإن حت وطبيعتها واحلجم الكبري وتوليدها

  سيكون عائقاً كبرياً إذا ما استخدمنا بيئة بيانات كبريٍة بسبب صعوبة معاجلتها وحتويلها.

 :SyiaTelعلى الحملة التسويقية في شركة الضخمة تأثير تحليالت البيانات  2.3-
  حسبAhmad et al (2019)  يف الشركة لبناء منوذج لتوقع تسرب الضخمة مت استخدام تقنية البيانات

عرضة للتسرب إىل شركة أخرى،  األرجح على هم بالعمالء الذين التنبؤ على الزبائن يساعد مشغلي االتصاالت
أشهر حىت مت االكتشاف إىل  9التعامل مع كمية بيانات أكرب تابعة لفرتة زمنية أطول متتد ملدة  الشركة تاستطاع

أشهر، واستطاعت الوصول إىل مسات أكثر تعقيدا من السمات  6إن املدة املثلى لكشف توقع تسرب الزبائن هي 
ة التواصل االجتماعي، حيث أن شبكة اليت كان يتم التعامل معها بالطريقة التقليدية وهي السمات املولدة من شبك

التواصل االجتماعي هي عبارة عن شبكة رسم بيانية كبرية جدًا حتتوي على مجيع مكاملات العمالء على سبيل 
( فهي نوع من أنواع البيانات اليت يصعب التعامل معها بالطريقة التقليدية لذلك مت FaceBookاملثال )

ميكن التعامل مع بيانات أكثر تعقيدًا وطبيعة خمتلفة واستخدام مسات أكثر  حيثالضخمة استخدام بيئة البيانات 
غناء من النموذج املستخدم بالشركة وبالتايل حتسني نتائج توقع تسرب الزبائن يف الشركة، كل ذلك ميكن الشكرة 

تتمكن من احلفاظ من ابتكار محالت تسويقية موجهة إىل جمموعة حمددة من الزبائن املتوقع تسرهبم من الشركة ل
 عليهم.
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  وحسب Al-Zuabi et al( (2019 يف شركة اتصاالت الضخمة مت استخدام تقنية البياناتSyriaTel 
لتوقع عمر وجنس املستخدم، من حيث أن مستخدم الشبكة احلقيقي ليس بالضرورة أن يكون املالك الفعلي 

خاصية لكل زبون يف مدة زمنية  1400للخط. مت االستفادة من تقنية البيانات يف حساب وحتليل ما يقارب 
ة حتليل هذه الكمية من البيانات أشهر وهو رقم كبري جداً، حيث يصعب على النموذج املوجود يف الشرك 3قدرها 

 مثل للعميل، الدميوغرافية السمات واستخراج السمات املطلوبة من قاعدة البيانات إلجناز العمل املطلوب. تلعب
 واملكان الوقت يف املناسب العميل واستهداف خدماهتا تعزيز من الشركات ميّكن قد أساسًيا دورًا والعمر، اجلنس

 وبيانات( CRM) العمالء عالقات وإدارة( CDR) املكاملات تفاصيل م سجالتاملناسبني، مت استخدا
 احلمالت لتزويد اآللة تعلم خوارزميات من خمتلفة وأنواع االتصاالت عميل سلوك لتحليل للبيانات كمصدر  الفوترة

  .للعمالء الدميوغرافية اخلصائص حول دقة أكثر مبعطيات التسويقية

 :الشركة معطياتمن  الفرضيات مناقشة 3.3-
 الحملة التسويقية في الشركة محل الرفع من كفاءة علىالبيانات  تحليلتأثير لسرعة  يوجدالفرضية األولى: 1.3.3- 
 الدراسة: 

"تأثري سرعة حتليل البيانات على الرفع من كفاءة احلملة تتعلق باحملور األول الفرعية سئلة من األقام الباحث بطرح جمموعة 
 يف شركة سريتيل وهي: الضخمة خالل املقابلة اليت أجراها مع موظفي قسم البيانات التسويقية" 

 يف الشركة؟الضخمة يف أي عام مت تطبيق تقنية البيانات  -1

 ملاذا مت تطبيقها؟ -2

 كم استمرت الدراسة التجريبية قبل تطبيقها فعلياً؟ -3

 ما هي أهم ميزات تطبيقها؟   -4

 ات؟ما هي الطرق التقليدية لتخزين البيان -5

 ما هي طرق ختزين البيانات باستخدام منصة البيانات الكبرية؟ -6

 على سرعة حتليل البيانات؟الضخمة كيف أثرت منصة البيانات  -7

 ما هو واقع احلمالت التسويقية قبل تطبيق تقنية البيانات الكبرية؟ -8

 ؟كيف استفاد قسم التسويق من نتائج حتليل البيانات باستخدام منصة البيانات الكبرية -9
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 كيف يتم إطالق احلمالت التسويقية باستخدام النتائج السابقة؟ -10

بعد طرح األسئلة السابقة قام الباحث جبمع اإلجابات وتنسيقها مع املعلومات اليت استخلصها من االطالع املباشر على 

 : مث قام بصياغة ما توصل إليه ضمن التساؤالت الرئيسية التاليةقاعدة البيانات 

وكيف تتم عملية تخزين الملفات باستخدام منصة البيانات الضخمة ما هي ميزات تحليالت البيانات  -1
 الكبيرة:

بعد دراسة جتريبية استمرت ملدة عام ونصف تقريبا، قبل هذه  2019يف بداية عام الضخمة مت تطبيق تقنيات البيانات 
مل تستطع الشركة ختزين كل البيانات غيغا بايت بالثانية،  50ل تقريبا الفرتة كان حجم البيانات املولدة كبرياً جدأ يصل 

على خمدمات الشركة لسرعة وصول هذه البيانات وتنوعها وحجومها الكبرية، فكانت تقتصر على ختزين املهم منها واليت 
 غيغا بالساعة.  5يكمن حجمها ب 

واستخراج البيانات اليت حتتاجها الضخمة احلجوم هذه  نبعد استخدام البيانات الكبرية، غدت الشركة قادرة على ختزي
غيغا بايت  10غيغا بايت يف الثانية فكان حجم البيانات بعد التصفية واستخدام املهم منها حوايل  50من أصل 

  بالثانية، ومت امهال الباقي لعدم أمهيته أو بسبب أمور هلا عالقة بالتكرار.

البيانات فتمت مقارنة ثالث طرق حلفظ هذه البيانات املخزنة باستخدام مت أيضا الوصول لطرق جديدة حلفظ هذه 
ثالث طرق ضغط، فكان أهم اجناز مت تقدميه هو بإمكانية االستعالم عن البيانات من ملفات مضغوطة من صيغة معينة 

 دون ختزينها يف بيئة بيانات تقليدية بسرعة كبرية جداً.

تريا ونالحظ الفرق يف  1هلذه التجربة مقدمة من الشركة على كتلة بيانات حجمها نعرض مقارنة ( 7)يف الشكل التايل 
 التخزين وسرعة األداء أثناء التنفيذ باستخدام تقنيات البيانات الكبرية.
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 تستخدم يف حاالت حتليلتسلسل بياناٍت موّجهٍة بالعمود  ملفات عبارة عن Apache Parquet إنّ 
الفهرسة والّضغط املطّبق على سلسلٍة من القيم من نفس األعمدة ممّا يعطي تتضّمن الّتحسينات اإلضافّية . بياناتال

 Parquet يف تنسيق HDFS نظام ملفات هادوب املوزع وعند ختزين البيانات على .نسب ضغٍط جّيدٍة جّداً 
 فّعالّيًة عاليًة يف حالة الّتحليل. أعطى

الضخمة بني تطبيق الطرق التقليدية وتقنية البيانات  عليه مقارنة احلجم وسرعة األداءيوضح الشكل السابق عملية 
 .بصيغٍة نصّيةٍ خمزن غيغا بايت 1000لّف بياناٍت يبلغ حجمه حوايل مل

توفري حجوم الّتخزين مت  ضغطه وتقسيمه، مثّ  Parquetإىل تنسيق أعمدة CSV من خالل حتويل بيانات
 .واحلصول على أداٍء أفضل

  نالحظ من الشكل أنه مت توفري يف احلجم كما هو موضح باجلانب األمين فكان نتيجة ضغط ملف
CSV  غيغا بايت.124.5بالطريقة التقليدية هي 

 غيغا بايت. 110فقد وصل حجم امللف املضغوط إىل  Parquetبينما باستخدام تنسيق           
  اجلانب األيسر من الشكل يوضح سرعة فك ضغط ملفCSV  ثانية. 135بالطريقة التقليدية وهي 

 ثانية وهو فارق كبري جداً. 22فقد وصلت سرعة فك الضغط إىل  Parquetبينما باستخدام تنسيق 

 SyriaTel شركة في البيانات حفظ طرق بين مقارنة: 7 الشكل

 1  البيانات حفظ طرق بين مقارنة( 1-3) الشكل

 SyriaTelاملصدر: قسم البينات الضخمة يف شركة 
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في  في سرعة تحليل البيانات وانعكاس ذلك على الحملة التسويقيةالضخمة كيف أثر تطبيق تقنية البيانات  -2
 الشركة؟

تسهيالت كبرية يف جمال سرعة التحليل، ففي بعض التطبيقات حيتاج قسم الضخمة قدمت تقنيات البيانات 
التسويق إلرسال عروض مباشرة للزبون يف الزمن احلقيقي كمثال على ذلك: عند دخوله منطقة معينة أو استهالك 

 قيمة معينة فوق حد ما.
يف الزمن احلقيقي، حيث أن الوقت يف املعاجلة الضخمة ن املشكلة األساسية اليت عاجلتها تطبيقات البيانات متك

الالزم ملعاجلة ماليني السجالت اخلاصة باملكاملات والرسائل واالنرتنت حيتاج إىل ساعات باستخدام األساليب 
التقليدية لسبب أن هذه البيانات ستمر بعّدة مراحل قبل أن تتاح لالستخدام من قبل فريق قسم التسويق، مثل 

 ها وحتميلها على قواعد بيانات خاصة ومن مث فهرستها ليتم أخريا معاجلتها.مرحلة جلب البيانات وحتويل
فأن املعاجلة تتم بنفس الوقت الذي يتم فيه جلب هذه البيانات بغض النظر عن الضخمة أما يف بيئة البيانات 

ة بعيدة عّدة ثواٍن حيث تعترب العروض املقدمة من الشركة على بيئة بيانات كبري  حجمها أو طريقة ختزينها ومتثيلها،
صدار نفس ها، بينما حتتاج الطرق التقليدية ملعدل ساعة ونصف من الوقت إلثمن احلدث الذي سبب حدو 

 العرض، وبالتايل أخذ القرار يف الوقت غري املناسب.
كل هذه األسباب أعطت الشركة القدرة على طرح عروض يف الزمن احلقيقي سواء بالنسبة لسلوك االستهالك أو 

 مكان وجود الزبائن.

 التسويقية؟ الرفع من كفاءة الحملة على البيانات  تحليلماهي النتائج المباشرة لسرعة  -3
  :الحالة األولى 

: يتم حساب متوسط عدد دقائق املكاملات اليومية (real Time offers)عروض بالوقت احلقيقي الطرح 
(، فعند جتاوز أي مستخدم CDRتفاصيل املكاملات ) سجالتللمستخدم على مدار شهر ونصف عن طريق حتليل 

ض للمستخدم حيتوي على طرح عر ذاهتا اللحظة ب( يتم Average call per dayملتوسط عدد الدقائق باليوم )
أي إذا كان معدل االستخدام اليومي . نفس عدد الدقائق )املتوسط اليومي( ولكن بتكلفة خمفضة قد تصل إىل النصف

قائق ( د10( دقائق، عند جتاوز املستخدم هذا احلد يتم طرح عرض مباشر لـ )10لرية سورية أو ) 100للمستخدم هو 
 لرية سورية.  50أخرى بتكلفة 

املشكلة األساسية اليت كانت تواجه الشركة سابقًا أن احلصول على هذه املعلومات من سجل تفاصيل املكاملات 
(CDR( كانت تستغرق ما يقارب )ساعات وذلك3 )  ألهنا كانت ختزن يف قاعدة بيانات عالئقية صعبة املعاجلة
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. املشكلة يف هذا التأخري هي إذا كانت املكاملة األخرية للمستخدم اليت ختطى هبا املعدل بالتايل أدى ذلك إىل التأخري
هذه تعترب ( ساعات تأخري ستؤدي إىل طرح العرض يف اليوم التايل و 3( مساًء، فمدة )9اليومي هي بعد الساعة )

( ثانية من آخر مكاملة يقوم هبا 30متكنت الشركة من املعاجلة خالل )الضخمة تقنية البيانات بينما باستخدام مشكلة. 
 املستخدم. 

 :الحالة الثانية 

عندما يسافر املستخدم إىل حمافظة أخرى يتلقى عرض بلحظة دخوله إىل هذه  طرح العروض على حدود احملافظات:
احملافظة، وهو عبارة عن عرض ترحييب لوصول املستخدم إىل احملافظة الوجهة. مثاًل مسافر وصل إىل دمشق قادمًا من 

عة من املستخدمني الالذقية، يتلقى عرض حلظة دخوله حلدود حمافظة دمشق. قامت الشركة بإجراء جتربة على جممو 
 (.%70إىل ما يقارب )وكانت نسبة االستجابة هلذا العرض 

 ( ذواكر الرام، ويعتمد علىram memory on timeض تتم املعاجلة يف )و لتوليد هذا النوع من العر 
 ((patch processing إي معاجلة ( سابقة لكمية كبرية من البيانات التارخييةhistorical data  ذات حجوم )

 حتولت إىل معاجلة بالوقت احلقيقي.  الضخمة كبرية جداً عائدة إىل شهر تقريباً من الزمن. واليت باستخدام تقنية البيانات 

تأثير لمعالجة البيانات واستخراج سمات أساسية منها في الرفع من كفاءة الحملة التسويقية في الشركة  يوجد2.3.3-
 :محل الدراسة

"تأثري معاجلة البيانات واستخراج مسات أساسية منها  الثاينتتعلق باحملور الفرعية اليت سئلة من األقام الباحث بطرح جمموعة 
 يف شركة سريتيل وهي: الضخمة خالل املقابلة اليت أجراها مع موظفي قسم البيانات على الرفع من كفاءة احلملة التسويقية" 

 من حتليل الشبكة االجتماعية؟خمة الضكيف حسنت منصة البيانات  .1

 ما هي عوائق حتليل الشبكة االجتماعية قبل استخدام منصة البيانات الكبرية؟ .2

 كيف يتم استخراج مسات جديدة من الشبكة االجتماعية باستخدام منصة البيانات الكبرية؟ .3

 ؟استخراج السمات وحتليلهانتائج ما هي  .4

 كيف انعكس ذلك على احلملة التسويقية؟ .5

مع املعلومات اليت استخلصها من االطالع املباشر على م الباحث جبمع اإلجابات وتنسيقها بعد طرح األسئلة السابقة قا

 : مث قام بصياغة ما توصل إليه ضمن التساؤالت الرئيسية التاليةقاعدة البيانات 
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 الكبيرة؟كيف يتم استخالص سمات جديدة من شبكة التواصل االجتماعية باستخدام البيانات  -1
ة أو من أجل زيادة يوذلك من أجل تقوية محالهتا التسويق مدت الشركة على استخدام تقنيات تعلم اآللةع

أرباحها، من أهم هذا املشاريع كان توقع تسرب الزبائن وحتديد جنس وعمر الزبون، حيث أن املشكلة األكرب  
الشركة واالنتقال للشركة املنافسة، حيث أن هذه كانت تكمن يف معرفة من هو الزبون األكثر احتمالية لرتك 
 املشكلة ختسر الشركة الكثري من األموال وتضر مسعتها وانتشارها.

أثر مهم جدا يف هذا التطبيق حيث أن حجم البيانات املستخدم كان أكرب بكثري وكانت الضخمة كان للبيانات 
التنبئي أكثر بكثري مما سبق يف احملاوالت السابقة، حيث  النموذجاملصادر اليت مت االعتماد عليها الستخراج مسات 

متكنت الشركة من العمل على مسات هلا عالقة بشبكة التواصل االجتماعي املبنية من االتصاالت والرسائل واملبينة 
، واليت تعرب واحدة من أكثر الشبكات تعقيدا وصعوبة يف املعاجلة، وهي أحد نتائج استخدام (8)يف الشكل 

 بيانات الكبرية.ال
 

 

 
 وإنشاء عميلني كل  بني االتصاالت لتلخيص وإعدادها البيانات حتويل بإجراء ومي االجتماعية الشبكة حتليليبني الشكل 

 . أشهرأربعة  خالل التقاطها مت اليت CDR بيانات إىل استناًدا االجتماعية للشبكة بياين رسم
 :واحلواف العقد من االجتماعية للشبكة البياين الرسم يتكون

 املشرتكني عدد متثل: العقد. 

 الكبيرة البيانات باستخدام االجتماعي التواصل شبكة : تحليل8 الشكل

 1  االجتماعي التواصل شبكة سمات( 2-3) الشكل

 SyriaTelاملصدر: قسم البينات الضخمة يف شركة 
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 (املتعددة الوسائط ورسائل القصرية والرسائل املكاملات) املشرتكني بني التفاعالت متثل: احلواف. 
دقة النموذج التنبئي املستخدم يقارب عشرين مسة من السمات االجتماعية أدت يف النهاية لزيادة  مت استخراج ما

تقريبا وهي نسبة عالية جدا ساعدت يف حتسني دقة احلملة التسويقية اليت هتدف الستهداف الزبائن  %10بنسبة 
 احملتمل تسرهبم.

 ماهي النتائج قبل تطبيق التقنية وبعد تطبيق التقنية؟ -2
حيث أن قلة البيانات املستخدمة، وصعوبة حتليل وجتميع لقد كانت التقنيات القدمية تعطي نتائج مقبولة ولكن غري مرضية 

 بيانات تابعة لفرتة زمنية طويلة كانت عائقا يف جناح أي منوذج قيد التطوير.

أشهر للبيانات التحليلية ودمج مسات من  9نعرض نتيجة إضافة مسات تابعة لفرتة زمنية كبرية وصلت ل  (9)يف الشكل 
كان صعباً   الشبكة االجتماعية لفرتة وصلت ل ستة أشهر، حيث مت توليدها باستخدام منصة البيانات الكبرية، وهذا ما

 للغاية ومضيعة للوقت يف البيئات السابقة.

  

 
 

 كفاءة الحملة التسويقية وماهي النتائج؟من  كيف رفع ذلك  -3
وبعد إضافة مسات الشبكة االجتماعية،  %84زاد هذا االستخدام دقة النموذج يف املراحل التجريبية األوىل ليصل إىل  

 الشركة حىت األن. وهي أعلى دقة وصلت هلا %93.3لتصل ل %10زادت حوايل 

 ماهي النتائج المباشرة الستخراج سمات أساسية من البيانات في الرفع من كفاءة الحملة التسويقية؟  -4
 :بداية مت طرح التساؤل التايل من قسم التسويق على قسم الـ  طرح عروض لإلناث في محافظة حماةBig data ،

من هم اإلناث املتواجدين يف حمافظة محاه؟ باحلالة التقليدية اإلجابة على هذا السؤال تكون عن طريق طلبات التسجيل 

 SyriaTelاملصدر: قسم البيانات الضخمة يف شركة 

 الكبيرة البيانات منصة باستخدام االجتماعية الشبكة سمات مع أشهر 9 لـ تابعة سمات إضافة :9 الشكل
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أي املستخدم األساسي صاحب اخلط كما هو مسجل يف الطب، ولكن فعليًا ليس بالضرورة أن يكون صاحب اخلط 
خدم قد ميتلك عدة شرائح موزعة على أوالده أقاربه أو غري هو املستخدم الفعلي، وهذه احلاالت منتشرة بكثرة فاملست

( بالتايل جيب أن owner( واملالك احلقيق )userذلك. وهنا يصبح التفريق صعب جدا ما بني املستخدم الفعلي )
 يكون هناك طريقة للتفرقة بني املستخدم واملالك وما هو عمره. 

السابق: أواًل من هم الذين يعيشون يف محاة وثانياً ما هو جنس املستخدم. واجه قسم التسويق مشكلتني للقيام بالعرض 
( الذي يستخدم لغات تعلم Gender predictionحلل هذه املشكلة قامت الشكرة بتصميم نظام توقع اجلنس )

(. هنا ظهرت مسات إضافية مكنت الشركة من زيادة دقة النموذج املستخدم. حيث machine learningاآللة )
 ( ألف أنثى من القاطنني يف محاة.800إىل  700تكمنت من حتديد )

( صحيحة )ذكور أو %94قامت الشركة بعد ذلك بإجراء اختبار للتأكد من العينة السابقة فكانت دقة العينة بنسبة )
 إثاث(. 

ت (، من هذه السماBig data platform)الضخمة مت ذلك باستخدام مسات مستخلصة من منصة البيانات 
)حركة املستخدم خالل اليوم واملسافات اليت يقطعها، معدل املكاملات باليوم، مع من يتكلم، كم عدد األصدقاء الذين 
يتكلم معهم( بالتايل مت حتقيق دقة عالية لتحديد جنس العينة وإذا كان املستخدم قاطن فعليًا يف محاة، رفع ذلك من  

يف استهداف العينة مثاًل يف حال توجيه عروض للذكور فقط أو مة الضخكفاءة احلملة التسويقية من حيث الدقة 
 اإلناث فقط أو توجيه عروض للقاطنني الفعليني يف محاة وهذا ما مت تطبيقه فعلياً ومت توجيه عروض على هذا األساس.  

لتسويقية في الشركة ا تأثير النخفاض تكلفة تطبيق هذه التقنية مقارنة بتقنيات أخرى على كفاءة الحملة يوجد 3.3.3-
 محل الدراسة:

"تأثري اخنفاض تكلفة تطبيق حتليالت البيانات  الثاينتتعلق باحملور الفرعية اليت سئلة من األقام الباحث بطرح جمموعة 
يف شركة الضخمة اليت أجراها مع موظفي قسم البيانات " خالل املقابلة  على الرفع من كفاءة احلملة التسويقيةالضخمة 

 سريتيل وهي: 

 يف الشركة؟الضخمة ما هي تكلفة تطبيق تقنية البينات  -1
 كيف يتم حساب التكلفة؟  -2
 ما هي تكاليف الطرق التقليدية -3
 كيف انعكست تلك التكلفة على الشركة؟ -4
 كيف انعكست تلك التكلفة على قسم التسويق؟ -5
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مع املعلومات اليت استخلصها الباحث من بعد طرح األسئلة السابقة قام الباحث جبمع اإلجابات وتنسيقها  -6

 االطالع املباشر على قاعدة البيانات ضمن األسئلة الرئيسية التالية: 

 في تحليل البيانات؟الضخمة ما هي تكلفة تطبيق تقنية البيانات  -1
كانت قليلة جدا حيث مت استخدام خمدمات منهية العمر كانت قيد االتالف، حيث الضخمة  إن تكلفة البيانات 

تعتمد الضخمة ان مواصفات املخدم الواحد غري مناسبة لالستخدام يف أي تطبيق مفرد ولكن تقنيات البيانات 
 ات ليقومو عيف اإلمكانالتايل مت نصب حوايل عشرين خمدم ضعلى استثمار املوارد احلسابية بطريقة موزعة وبا

 ة عالية.عاجلة البيانات على التوازي بكفاءمب

 مقارنة بالطرق التقليدية في تحليل البيانات؟الضخمة ما هو الفرق بين تكلفة تطبيق تقنية البيانات  -2
الطرق القدمية كانت مكلفة جدًا ألن زيادة أداء املخدم الواحد بالطرق التقليدية كان أيضا مكلفًا جداً، حيث أن 

ألف دوالر، وهو نفس املبلغ  30تريا مكلف جدا وقد يصل لوحده ملبلغ  1ذاكرة عشوائية الوصول حبجم شراء 
ت( بذاكرة نصف تريا وبقدرة الذي كلف الشركة تقريبا لبناء منصة بيانات كبرية مكونة من عشر عقد )خمدما

 نواة معاجلة. 300ة عالية تصل ل معاجل

 يقية؟كيف رفع ذلك من كفاءة الحملة التسو 
أثر ذلك بطريقة غري مباشرة من حيث اخنفاض تكاليف ختزين البيانات وحتليلها وبالتايل اخنفاض تكلفة العتاد  -1

وكفاءة معاجلة البيانات وسرعتها بالتايل رفع كفاءة احلملة املستخدم وانعكاس ذلك على التكاليف العامة للشركة 
 .ورفع كفاءة احلملة التسويقيةالضخمة أي أن العالقة عكسية ما بني اخنفاض تكلفة استخدام البيانات  التسويقية

 املناسب الوقت ويف الصحيح املوقع يف العميل تستهدف أن اجلماهري على تركز اليت التسويقية للحمالت ميكن -2
 التكلفة خفض طريق عن للشركة كبرية  مساعدة تقدمالضخمة  البيانات هنا ميكن أن نقول أن. الصحيحة بالرسالة
 املنتجات تقدمي ميكن. العمالء واستجابة املبيعات لرتويج السليم التنفيذ خالل من السوق يف حصتها زيادةبالتايل 

  .رضاهم من ويزيد العمالء تكاليف يقلل مما للعمالء، اجلديدة املخصصة اخلدمات أو
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 :من منظور الزبائن الفرضيات اختبار 4.3-

 الباحث على زبائن الشركة:  هتوصيف المتغيرات الديمغرافية لالستبيان الذي أجرا
 الجنس: -

 

 

 

 
 

 

 (spssالمصدر: الجدول من إعداد الباحث بناًء على نتائج على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )                  

 ( من أفراد العينة هي من اإلناث. 39( من أفراد العينة هي من الذكور، وأن نسبة )%61يبني اجلدول السابق أن نسبة )%

 العمر:  -

 العمر حسب العينة أفراد توزيع (3): جدول
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

( سنة25أقل من )  12 29.3 29.3 29.3 

( سنة34( و)25بين )  28 68.3 68.3 97.6 

( سنة44( و)35بين )  1 2.4 2.4 100.0 

Total 41 100.0 100.0  

 (spssالمصدر: الجدول من إعداد الباحث بناًء على نتائج على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )               

(، أن نسبة 12( سنة وبلغ عددهم )25( من أفراد العينة هم من دون )%29.3يبني اجلدول السابق أن نسبة )
من أفراد ( %2.4(، وأن نسبة )28وبلغ عددهم ) ( سنة34( و)25بني ) ترتاوح أعمارهم( من أفراد العينة 68.3%)

(، هذا يعين أن النسبة األكرب من أفراد العينة هم الذين 1وبلغ عددهم ) ( سنة44( و)35بني ) ترتاوح أعمارهمالعينة 
 . (34( و)25)ترتاوح أعمارهم بني 

 
 
 
 
 

 الجنس حسب العينة أفراد توزيع (2): جدول
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 58.5 58.5 58.5 25 ذكر

 100.0 41.5 41.5 17 أنثى

Total 41 100.0 100.0  
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 : العمل -

 

 العمر حسب العينة أفراد توزيع: (4) جدول

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 41.5 41.5 41.5 17 طالب 

 56.1 14.6 14.6 6 مدرس

 87.8 31.7 31.7 13 موظف

 100.0 12.2 12.2 5 غير ذلك

Total 41 100.0 100.0  

 (spssبناًء على نتائج على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )المصدر: الجدول من إعداد الباحث                

( من أفراد العينة %14.6( من أفراد العينة هم من الطالب، وأن نسبة )%41.5يبني اجلدول السابق أن نسبة )
لعينة ( من أفراد ا%12.2( من أفراد العينة هم من املوظفني، وأن نسبة )%31.7هم من املدرسني، وأن نسبة )

 هم غري ما سبق. يوضح اجلدول أن النسبة األكرب من أفراد العينة هم من الطالب.
 اختبار ثبات االستبانة: 

 نفس حتت مرة من أكثر توزيعيا إعادة مت لو فيما النتيجة نفس االستبانة هذه تعطي أن هبا فيقصد "االستبانة ثبات" 
 بشكل هاتغيري عدم و  االستبانة نتائج يفاالستقرار  يعين االستبانة ثبات نأ أخرى بعبارة القول نميك أو والشروط، الظروف

 .معينة زمنية مرات خالل فرتات عدة العينة فرادأ لىع توزيعيا إعادة مت لو فيما كبري
  ألفا ثبات ومعامل النصفية، التجزئة االختبار، واعادة االختبار :هي طرق بثالث االستبانة ثبات قياس نميكعام  وبشكل
 حساب يتم خ.كرونبا  ألفا ثبات معامل حساب وهي االستبانة ثبات لقياس الثالثة الطريقة بتطبيق الباحث قام .كرونباخ

 حيث ، (0.70)  عن دتاز  إذا مفضلة هقيمت نتكو  ما وعادة ،((SPSS برنامج طريق نع كرونباخ ألفا ثبات معامل
 هذا قيمة تزداد كما البحث، تفاصيل كل تشمل االستبانة نأيدل  مما االستبانة، عبارات زدتا كلما  املعامل هذا قيمة تزداد

 .متجانسة وغري متباينة العينة أفراد إجابات كانت كلما أيضا املعامل
من جهة وجلميع  االستبانة حماورمن  حمور لكل كرونباخ ألفا ثبات معامل حبساب الباحث قام االستبانة ثبات من وللتأكد

 :اآليت اجلدول يف مبينة هي كما النتائج وكانت فقرات االستبانة من جهة ثانية
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 االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل: (5) جدول

 معامل ألفا كرونباخ المحور م
 0.699 التسويقيةتأثري سرعة التعامل مع البيانات يف الرفع من كفاءة احلملة  1

عاجلة البيانات واستخراج مسات أساسية منها يف الرفع من كفاءة متأثري  2
 0.728 احلملة التسويقية

 0.818 احملورين السابقني معاً  3
 (spssالمصدر: الجدول من إعداد الباحث بناًء على نتائج على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )               

(. أما قيمة هذا املعامل للمحورين معًا فقد 0.728( و)0.699نالحظ أن قيمة معامل ألفا كرونباخ للمحاور يرتاوح بني )
 (.0.818بلغت )

ميكن القول أن االستبانة تتمتع بدرجة جيدة جدًا من الصدق والثبات، مما يعين أهنا قابلة للتوزيع على أفراد العينة وصاحلة 
 مطلوبة. للحصول على بيانات

الحملة التسويقية في الشركة  الرفع من كفاءة علىالبيانات  تحليللسرعة معنوي تأثير  يوجدالفرضية األولى: 1.4.3-
 الدراسة:  محل

 :"البيانات في الرفع من كفاءة الحملة التسويقية تحليلتأثير سرعة ول "لمتغير األاالحصاءات الوصفية ل
لتوصيف متغريات البحث قام الباحث بتوصيف بيانات الدراسة حسب متوسطات إجابة كل جمموعة من العبارات، إضافة 

 إىل حساب االحنراف املعياري ومعامل االختالف الذي يعطى بالعالقة اآلتية: 

𝒄𝒗 =  
𝜶

m
 . 𝟏𝟎𝟎 

 أفراد إلجاباتومعامل االختالف واالحنراف املعياري  احلسايب واملتوسط األعلى واحلد األدىن احلد مةقي اآليت اجلدول يبني
 الذي وهو ،"تأثير سرعة التعامل مع البيانات في الرفع من كفاءة الحملة التسويقية" مبحور اخلاصة العبارات على العينة
 :األول املستقل املتغري ميثل
 
 

 التسويقية الحملة كفاءة من الرفع في البيانات مع التعامل سرعة تأثير: اِّألول اِّلمستقل اِّلمتغير تِّوصيف: (6) جدول

C.V% 
Std. 

Deviation Mean Maximum Minimum N  

30.37 1.01513 3.3415 5 1 41 
أتلقى عروض تتناسب مع معدل صريف اليومي 

 انرتنيت( –رسائل  –)مكاملات 
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28.08 .93834 3.3415 5 1 41 
تتزامن مع انتهاء استهالك سابق أتلقى عروض 

 )يف الوقت املناسب(
 أتلقى عروض تتزامن مع انتهاء عرض سابق 41 1 5 3.3171 90662. 27.33

29.72 .98588 3.3171 5 1 41 
 –أتلقى عروض تناسب توقيت عملي )ليالً 

 هناراً(

28.86 .96462 3.3415 5 1 41 
أتلقى عروض تتزامن مع وجودي يف منطقة 

 جغرافية ما
 العروض اليت أتلقاها تعد مغرية 41 1 5 3.3415 1.17494 35.16
 أستجيب بسرعة للعروض اليت أتلقاها 41 1 5 3.2439 83007. 25.58

  3.3206   41 Valid N (listwise) 
 (spssباستخدام برنامج )المصدر: الجدول من إعداد الباحث بناًء على نتائج على نتائج التحليل اإلحصائي                

 حتليلتأثري سرعة  يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة على العبارات اخلاصة مبحور "
(، وهذا يعين أن إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باحملور 3.3206" قد بلغ )البيانات يف الرفع من كفاءة احلملة التسويقية

 إىل وجود تأثري لسرعة حتليل البيانات يف الرفع من كفاءة احلملة التسويقية.  قد يعطي مؤشرالسابق كان أقرب إىل املوافق، مما 
ابق، األمر الذي يدل على كما يتضح من اجلدول السابق اخنفاض قيم معامل االختالف نسبيًا ألغلب عبارات احملور الس

ملعامل االختالف تدل على الضخمة جتانس إجابات أفراد العينة ووحدة رأيهم حول مضمون عبارات هذا احملور. فالقيمة 
التشتت واختالف الرأي وعدم التجانس يف إجابات أفراد العينة حول مضمون العبارة، بعكس القيمة الصغرية اليت تدل على 

 ووحدة الرأي. االتفاق والتجانس 
هذه الفرضية قام الباحث حبساب متوسط إجابات أفراد العينة على حمور تأثري سرعة حتليل البيانات يف الرفع من   الختبار

 ستودنيت اختبار كفاءة احلملة التسويقية" ومن مث اختبار وجود فرق بني املتوسط احملسوب ومتوسط احلياد باستخدام 
One-Sample-Test)  :وهذا ما يبينه اجلدول اآليت ،) 

 
 

 الحملة كفاءة من الرفع في البيانات تحليل سرعة تأثير" محور على العينة أفراد اجابات متوسط": (7) جدول
 "التسويقية

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

متوسط اجابات أفراد العينة على حمور 
حتليل البيانات يف الرفع "تأثري سرعة 

 من كفاءة احلملة التسويقية
41 

3.3206 .97366 .15206 

 (spssالمصدر: الجدول من إعداد الباحث بناًء على نتائج على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )              
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(، وهو ما يعين أن إجابات أفراد 3.3206بلغ )يبني اجلدول التايل أن متوسط إجابات أفراد العينة على احملور األول قد 
العينة متيل باجتاه املوافقة ما يدل على وجود تأثري لسرعة حتليل البيانات يف الرفع من كفاءة احلملة التسويقية يف الشركة حمل 

 الدراسة.

ولكن مبا أن حساب املتوسط احلسايب ومعرفة قيمته وميله باجتاه املوافقة من عدمها يعد شرطاً الزماً ولكنه غري كاف فقد قام 
 ( يف مقياس ليكرت املستخدم. وهو ما يبينه اجلدول التايل: 3الباحث باختبار وجود فرق بني قيمته وقيمة متوسط احلياد )

 

 

One-Sample Test 
 التسويقية الحملة كفاءة من الرفع في البيانات تحليل سرعة تأثير بمحور الخاصة األولى الفرضية اختبار نتائج: (8) جدول

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

نة أفراد العيمتوسط إجابات 
ليل على حمور "تأثري سرعة حت
فاءة البيانات يف الرفع من ك
 احلملة التسويقية"

 

2.113 40 

 

.044 

 

 

.32056 

 

 

.0132 

 

 

.6279 

 

 (spssالمصدر: الجدول من إعداد الباحث بناًء على نتائج على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )              

( وهو ما يعين α = 0.05( أغر من مستوى الداللة ).Sig=  0.044السابق أن القيمة االحتمالية )يتضح من اجلدول 
األوىل اليت تقول: يوجد تأثري معنوي لسرعة حتليل البيانات على الرفع من كفاءة احلملة التسويقية يف البديلة قبول الفرضية 

  الشركة حمل الدراسة.

 : والزبائنومنظور منظور الشركة  بين نتيجة الفرضية األولىمقارنة 
سرعة حتليل هناك فوارق كبرية بني حتليل البيانات الداخلية للشركة أن خالل يتضح من النتائج اليت مت الوصول إليها من 

كمية السجالت اهلائلة اليت كانت تتطلب   حيثمن مقارنة مع الطرق التقليدية، الضخمة باستخدام منصة البيانات البيانات 
باشر على كفاءة احلملة ثر بشكل موهو ما أ واليت حتولت إىل حتليل يف الزمن الفعلي، ساعات من التحليل بالطرق التقليدية 

وهو ، قيقيواملتمثلة بعروض الزمن احل خالل العروض اليت مت تقدميها للزبائن بناء على هذه النتائج ويتضح ذلك منالتسويقية 
، فيما اتضح للباحث من خالل الذي أجراء الباحث على عينة من زبائن الشركة ده بناء على نتائج االستبيانيما ميكن تأك

( وهي نتيجة متيل للموافقة 0.32056لكنه ليس كبري حيث بلغ معدل اإلجابات )أن التأثري موجود و  نتائج االستبيان
أن حتليالت  إىلالسبب يف ذلك يعود  يزال هناك قصور يف طرح العروض التسويقية و ولكنها أقرب للحياد، مما يدل أنه ال
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حىت اآلن كافة الزبائن مما العروض ( ومل تشمل 2019منذ بداية عام ) استخدامها يف اجملال التسويقيبدأ الضخمة البيانات 
باإلجابات من قبل بعض الزبائن ضد الشركة بناء ، كما أن التحيز انعكس على نتائج حتليل االستبيان الذي أجراء الباحث

اجابات الزبائن على السؤال املتعلق  متوسط. كما اتضح للباحث أن على أسباب وقناعات مسبقة قد يكون سببًا أيضاً 
حيث بلغ كان األقل بتلقي عروض تتزامن مع انتهاء عرض سابق والسؤال املتعلق بتلقي عروض تتناسب مع توقيت العمل  

 .  بناء على إجابات الزبائن ( وهو دليل على وجود ضعف يف تقدمي عروض مناسبة بالنسبة للنقطتني السابقتني3.3171)

تأثير لمعالجة البيانات واستخراج سمات أساسية منها في الرفع من كفاءة الحملة التسويقية في الشركة  يوجد2.4.3-
 :محل الدراسة

عالجة البيانات واستخراج سمات أساسية منها في الرفع من كفاءة الحملة متأثير الثاني "لمتغير اإلحصاءات الوصفية ل
 ."التسويقية

 أفراد إلجاباتومعامل االختالف واالحنراف املعياري  احلسايب واملتوسط األعلى واحلد األدىن احلد مةقي اآليت اجلدول يبني
واستخراج سمات أساسية منها في الرفع من كفاءة الحملة عالجة البيانات متأثير  " مبحور اخلاصة العبارات على العينة

 :الثاين املستقل املتغري ميثل الذي وهو ،"التسويقية
 
 

 الحملة كفاءة من الرفع في منها أساسية سمات واستخراج البيانات معالجة تأثير: الثاني المستقل المتغير توصيف: (9) جدول
 التسويقية

C.V% 
Std. 

Deviation Mean Maximum Minimum N  
 أنثى( –أتلقى عروض تناسب جنسي )ذكر  41 1 5 3.3902 91864. 27.09
 اتلقى عروض تناسب سين 41 1 4 3.4146 99939. 29.26

29.11 1.00122 3.4390 5 2 41 
 –أتلقى عروض تناسب طبيعة عملي )طالب 

 ...( –موظف 

27.27 .91131 3.3415 5 1 41 
أتلقى عروض تتناسب مع املنطقة اجلغرافية اليت 

 أتواجد هبا
 العروض اليت أتلقاها تعد مغرية 41 1 5 3.3415 1.17494 35.16
 أستجيب بسرعة للعروض اليت أتلقاها 41 1 5 3.2439 83007. 25.58

  3.3618   41 Valid N (listwise) 
 (spssبناًء على نتائج على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )المصدر: الجدول من إعداد الباحث                
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عالجة البيانات متأثير  "يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب إلجابات أفراد العينة على العبارات اخلاصة مبحور 
(، وهذا يعين أن إجابات 3.3292قد بلغ ) " واستخراج سمات أساسية منها في الرفع من كفاءة الحملة التسويقية

ملعاجلة البيانات واستخراج إىل وجود تأثري  قد يعطي مؤشرأفراد العينة فيما يتعلق باحملور السابق كان أقرب إىل املوافق، مما 
 يف الرفع من كفاءة احلملة التسويقية.  مسات أساسية منها

غلب عبارات احملور السابق، األمر الذي يدل على كما يتضح من اجلدول السابق اخنفاض قيم معامل االختالف نسبيًا أل
ملعامل االختالف تدل على الضخمة جتانس إجابات أفراد العينة ووحدة رأيهم حول مضمون عبارات هذا احملور. فالقيمة 

على  التشتت واختالف الرأي وعدم التجانس يف إجابات أفراد العينة حول مضمون العبارة، بعكس القيمة الصغرية اليت تدل
 االتفاق والتجانس ووحدة الرأي.

معاجلة البيانات واستخراج مسات تأثري "هذه الفرضية قام الباحث حبساب متوسط إجابات أفراد العينة على حمور  الختبار
" ومن مث اختبار وجود فرق بني املتوسط احملسوب ومتوسط احلياد باستخدام أساسية منها يف الرفع من كفاءة احلملة التسويقية

 وهذا ما يبينه اجلدول اآليت:  (، (One-Sample-Testستودنيتاختبار 
 

 في منها أساسية سمات واستخراج البيانات معالجة تأثير" محور على العينة أفراد اجابات متوسط": (10) جدول
 "التسويقية الحملة كفاءة من الرفع

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

حمور متوسط اجابات أفراد العينة على 
"تأثري معاجلة البيانات واستخراج 

مسات أساسية منها يف الرفع من كفاءة 
 احلملة التسويقية"

41 

 

3.3618 

 

.97260 

 

 

.15189 

 

 
(، وهو ما يعين أن إجابات أفراد 3.3618إجابات أفراد العينة على احملور األول قد بلغ )يبني اجلدول التايل أن متوسط 

العينة متيل باجتاه املوافقة ما يدل على وجود تأثري لسرعة حتليل البيانات يف الرفع من كفاءة احلملة التسويقية يف الشركة حمل 
 الدراسة.

ولكن مبا أن حساب املتوسط احلسايب ومعرفة قيمته وميله باجتاه املوافقة من عدمها يعد شرطاً الزماً ولكنه غري كاف فقد قام 
 ( يف مقياس ليكرت املستخدم. وهو ما يبينه اجلدول التايل: 3الباحث باختبار وجود فرق بني قيمته وقيمة متوسط احلياد )
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One-Sample Test 

 التسويقية الحملة كفاءة من الرفع في منها أساسية سمات واستخراج البيانات معالجة تأثير بمحور الخاصة الثانية الفرضية اختبار نتائج: (11) جدول

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

نة متوسط إجابات أفراد العي
 تأثري معاجلة على حمور "

البيانات واستخراج مسات 
كفاءة   أساسية منها يف الرفع من

" احلملة التسويقية  

2.388 40 .031 

 

 

 

.36179 

 

 

 

 

.0548 

 

 

 

.6688 

 

 

( وهو ما يعين α = 0.05الداللة )( أغر من مستوى .Sig=  0.031يتضح من اجلدول السابق أن القيمة االحتمالية )
ملعاجلة البيانات واستخراج مسات أساسية منها يف الرفع من كفاءة يوجد تأثري معنوي "اليت تقول:  الثانيةالبديلة قبول الفرضية 

 احلملة التسويقية يف الشركة حمل الدراسة". 

 : الثانية بين منظور الشركة ومنظور والزبائننتيجة الفرضية مقارنة 
الشبكة االجتماعية مكن الشركة من  حتليليتضح من النتائج اليت مت الوصول إليها من خالل البيانات الداخلية للشركة أن 

واليت فتحت أبواب أمام الشركة لطرح  استخراج مسات إضافية متكنت من خالهلا من حتديد عمر وجنس الزبائن الفعليني
خالل هذا التحليل من حتديد الزبائن احملتمل تسرهبم من الشركة وامكانية طرح عروض للزبائن يف هذا اإلطار كما متكنت من 

انعكس من خالل العروض و  باشر على كفاءة احلملة التسويقيةثر بشكل معروض خاصة هلذه الفئة من الزبائن، وهذا ما أ
 حمافظة محاه والعروض املتعلقة باملقيمني اليت مت تقدميها للزبائن بناء على هذه النتائج واملتمثلة بالعروض املقدمة لإلناث يف

ضمن احملافظة، وهو ما ميكن تأكيده بناء على نتائج االستبيان الذي أجراء الباحث على عينة من زبائن الشركة والذين بلغ 
والزال ( وهو معدل مييل إىل املوافقة وكاف إلثبات الفرضية ولكن ال ميكن اعتباره معدل كبري، 0.36197معدل إجاباهتم )
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بدأ الضخمة يف طرح العروض التسويقية ويعود السبب يف ذلك إىل أن حتليالت البيانات يدل على بعض القصور 
( ومل تشمل العروض حىت اآلن كافة الزبائن مما انعكس على نتائج 2019استخدامها يف اجملال التسويقي منذ بداية عام )

عن العينة املستهدفة من قبل واليت تعد عشوائية عينة الباحث اختالف أن  ، إضافة إىلحتليل االستبيان الذي أجراء الباحث
تتناسب مع املنطقة كما اتضح للباحث أن عدد اجابات الزبائن على السؤال املتعلق بتلقي عروض سببًا آخر،  يعد  الشركة

 .  النقطة السابقةتناسب ( وهو دليل على وجود ضعف يف تقدمي عروض 3.3415كان األقل حيث بلغ )   اجلغرافية
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 النتائج:
بشكل مباشر على احلملة التسويقية يف الشركة الضخمة البيانات  منصةالبيانات باستخدام  حتليلسرعة  أثرت -1

يف الزمن احلقيقي لقسم التسويق وذلك من خالل إتاحة امكانية حتليل ماليني السجالت وتقدمي النتائج 
 بالنسبة لسلوك االستهالك أو مكان وجود الزبائن. العروض التسويقية يف الزمن احلقيقي طرحبالتايل 

من توليد مسات إضافية للمستخدمني وكانت من أهم الضخمة متكنت الشركة من خالل منصة البيانات  -2
وجنس املستخدم عمر  كما عاجلت مشكلة رئيسية بالتعرف علىنتائجها توقع تسرب الزبائن من الشركة  

 وهو ما ميثل ركيزةمن خالل حتليل سلوكهم واستخراج مسات تعرب عن هذه السلوكيات احلقيقي بدقة عالية 
 أساسية ملعظم احلمالت التسويقية.

من بناء نظام متكامل حيقق مجيع مراحل دورة حياة الضخمة متكنت الشركة من خالل منصة البيانات  -3
رورًا باملعاجلة والتحليل والتخزين وحىت واجهات الويب اليت تؤمن سهولة البيانات من حتصيل البيانات م

 االستخدام للمختصني يف عمل احلمالت التسويقية.

يف ختفيض تكلفة استخدام العتاد الصلب بشكل كبري وذلك بسبب الضخمة سامهت منصة البيانات  -4
أدى مكانية استخدام خمدمات منهية العمر مما اعتمادها على استثمار املوارد احلسابية بطريقة موزعة بالتايل ا

إىل ختفيض تكاليف الشركة إىل أضعاف التكلفة الفعلية. كما أثر ذلك على كفاءة احلملة التسويقية بطريقة 
 .الضخمة  حتليالت البياناتغري مباشرة من خالل العالقة العكسية اليت تنطوي على ميزات تطبيق 

مت احلصول على نتائج مقبولة من حتليل االستبيان املوزع على الزبائن قيما خيص احملور األول "تأثري سرعة حتليل  -5
قصور يف تقدمي العروض وجود  ولكن اتضح من خالل النتائجالبيانات يف الرفع من كفاءة احلملة التسويقية" 

  .بشكل عام والعروض اليت تتعلق بوقت العمل بشكل خاص

حلصول على نتائج مقبولة أيضاً من حتليل االستبيان املوزع على الزبائن قيما خيص احملور الثاين "تأثري معاجلة مت ا -6
فيما اتضح للباحث وجود قصور البيانات واستخراج مسات أساسية منها يف الرفع من كفاءة احلملة التسويقية" 

 .تعلق مبكان اإلقامة بشكل خاصيف العروض اليت تتعلق هبذا احملور عموماً والعروض اليت ت

أن العروض مل إىل من خالل االستبيان املوجه إىل الزبائن الباحث النتائج اليت توصل إليها يف ويعود السبب  -7
تشمل مجيع عمالء الشركة أي أهنا الزالت توجه إىل فئات من الزبائن باإلضافة إىل طرح بعض العروض اليت 
تعد رحبية على املستوى القريب بالنسبة للشركة كالعروض اليت تطرح يف املناطق اليت حتتوي عدد قليل من 
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ذ على عدد من الزبائن واليت تشكل أثر رجعي الزبائن )شراء خطوط جديدة بعروض مغرية( بقصد االستحوا
 على الشركة من حيث أن نتائج التحليل قد تكون مضللة.
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 التوصيات: 
 وتأثره بالوسط احمليط بهالبحث يف جمال حتليل شبكات التواصل االجتماعي ملعرفة تأثري وأمهية كل زبون  زيادة -1

 النتائج. دقة كان هناك إمكانية لزيادة   إذاوحتديد فيما 
 

لبناء نظام لتوليد العروض بشكل الضخمة امكانية االعتماد على السمات املستخرجة باستخدام منصة البيانات  -2
 آيل حبيث يقوم باالستفادة من مسات الزبون اليت متيز سلوكه وجنسه وفئته العمرية إلعطائه العرض املناسب له.

 
لتحسني العروض املقدمة للزبائن والرتكيز على الضخمة نات جيب على الشركة التوسع يف نتائج حتليالت البيا -3

 .توقيت عمل الزبائن وأماكن اإلقامة الفعلية واستجابة الزبائن للعروض للرفع من كفاءة احلملة التسويقية احلالية
 

الواردة من أبراج االتصال  البياناتمن خالل يف توقع األوقات  الضخمة استخدام نتائج حتليالت البيانات  جيب -4
 .الشبكةاليت تتعرض فيها الشبكة ألكرب كمية ازدحام مث العمل على توجيه احلزم لتفادي حصول تصادمات ضمن 

 
أن تستفيد الشركة أيضًا من نتائج هذه التحليالت يف حتديد العمالء األكثر عرضة ملواجهة مشاكل يف  جيب -5

 لتحسني اسرتداد املدفوعات. عمليات الدفع وإجياد احللول املناسبة
 

من الضخمة باستخدام منصة البيانات طيع الشركة من خالل معاجلة البيانات املوزعة جغرافيًا يف الزمن احلقيقي تتس -6
فهم املشاكل اخلدمية بشكل أفضل وكيفية تأثريها على املستخدم، كما ميكن مراقبة تغيري أمناط استخدام الشبكة 

م الشبكة ملعاجلة األحداث القصرية األجل مثل االستخدام املكثف بالقرب من استاد بسرعة وإعادة تكوين دع
  أثناء حدث رياضي.

 
للتنبؤ باحتياجات العمالء والعمل على عالج اخللل الضخمة بدء العمل على استخدام نتائج حتليالت البيانات  -7

االتصاالت. فإذا كان باإلمكان التنبؤ الذي يتسبب به معدل االستجابة املنخفض أو الرديء لدى شركة 
باحتياجات العمالء، لكن من دون استجابة تليب هذه االحتياجات فإن التنبؤ سيظل جمرد وظيفة ال نفع هلا 
ويتطلب إحداث التغيري بني العمالء إحداث حتول يف جهود التسويق واالنتقال من تتبع توجهات السوق إىل 

 فردية.احلرص على تلبية االحتياجات ال
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مع التحليالت املرتاكبة يف التسارع إىل حتديد فرص  الضخمةتستطيع الشركة من االستفادة من ميزة البيانات  -8

حيث يُظهر اللجوء إىل خدمات جديدة من جهات خارجية  أعمال جديدة وزيادة منو منظومتها ملصلحة العمالء
 عن عقلية مبتكرة.حىت عند تقدميها إىل مجهور صغري متحوراً حول العميل ينم 

 
واليت قد من مصادر خمتلفة تعتمد يف عملها على حتليل البيانات وضع نتائج البحث أمام خمتلف املنظمات اليت  -9

ومؤسسات األعمال حيث ميكن أن  كاجلهات احلكوميةلالستفادة منها   تطبيق هذا النوع من التقنياتتتجه إىل 
فيد من هذه التحليالت يف زياد أرباحها وتعزيز وضعها التنافسي من خالل معرفة رغبات الزبائن وميوهلم تتس

بالتايل توفري منتجات وخدمات بناء على تلك الرغبات، بذلك تضمن رضا وتوجهاهتم االجتماعية والنفسية 
  . عن التخمني واجملازفة العمالء بعيداً 
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 :(1) الملحق
 .عند إجراء المقابلةSyriaTel ( في شركة Big Data)األسئلة الموجهة إلى موظفي قسم البيانات 

 في الشركة؟الضخمة تطبيق تقنية البيانات  بدأفي أي عام  -1
 لماذا تم تطبيقها؟ -2
 كم استمرت الدراسة التجريبية قبل تطبيقها فعلياً؟ -3
 ما هي أهم ميزات تطبيقها؟   -4
 ما هي الطرق التقليدية لتخزين البيانات؟ -5
 البيانات باستخدام منصة البيانات الكبيرة؟ما هي طرق تخزين  -6
 على سرعة تحليل البيانات؟الضخمة كيف أثرت منصة البيانات  -7
 ما هو واقع الحمالت التسويقية قبل تطبيق تقنية البيانات الكبيرة؟ -8
 كيف استفاد قسم التسويق من نتائج تحليل البيانات باستخدام منصة البيانات الكبيرة؟ -9

 كيف يتم إطالق الحمالت التسويقية باستخدام النتائج السابقة؟  -10
 من تحليل الشبكة االجتماعية؟الضخمة كيف حسنت منصة البيانات  -11
 عوائق تحليل الشبكة االجتماعية قبل استخدام منصة البيانات الكبيرة؟ما هي  -12
 البيانات الكبيرة؟كيف يتم استخراج سمات جديدة من الشبكة االجتماعية باستخدام منصة  -13
 ما هي نتائج استخراج السمات وتحليلها؟ -14
 كيف انعكس ذلك على الحملة التسويقية؟ -15
 في الشركة؟الضخمة ما هي تكلفة تطبيق تقنية البينات  -16
 كيف يتم حساب التكلفة؟  -17
 ما هي تكاليف الطرق التقليدية -18
 كيف انعكست تلك التكلفة على الشركة؟ -19
 سم التسويق؟كيف انعكست تلك التكلفة على ق -20
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 (:2الملحق )
 :SyriaTelشركة  زبائناالستبيان الذي تم توزيعه على 

( وهو ما تم التنويه إليه للزبائن قبل اإلجابة على 2019منذ بداية عام )الضخمة مالحظة: تم تطبيق تقنية البيانات 
 . الزبائن قبلأسئلة االستبيان من 

 

 البيان

غير 
موافق 
 بشدة
1 

غير 
 موافق
 
2 

 محايد
 
 
3 

 موافق
 
 
4 

موافق 
 بشدة
 
5 

 –أتلقى عروض تتناسب مع معدل صرفي اليومي )مكالمات 
 انترنيت( –رسائل 

     

أتلقى عروض تتزامن مع انتهاء استهالك سابق )في الوقت 
 المناسب(

     

      مع انتهاء عرض سابق أتلقى عروض تتزامن

      نهاراً( –أتلقى عروض تناسب توقيت عملي )ليالً 

      أتلقى عروض تتزامن مع وجودي في منطقة جغرافية ما

      أنثى( –أتلقى عروض تناسب جنسي )ذكر 

      اتلقى عروض تناسب سني 

      ...( –موظف  –أتلقى عروض تناسب طبيعة عملي )طالب 

      أتلقى عروض تتناسب مع المنطقة الجغرافية التي أتواجد بها

      العروض التي أتلقاها تعد مغرية 

      أستجيب للعروض التي أتلقاها 

 المعلومات الشخصية

 الجنس
 ذكر 

 أنثى 

 العمر 

 ( سنة 25أقل من ) 

 ( سنة 34( إلى )25من ) 

 ( سنة44( إلى )35من ) 

 ( سنة54إلى )( 45من ) 

 ( سنة 55أكثر من ) 

 العمل 

 طالب  

 مدرس  

 موظف  

 غير ذلك  


