
  

 

 

 

 Ciscoمن ( IBSG)جموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت م

 
 
 

Cisco IBSG  ©2102 Cisco 10/02 .جميع الحقوق محفوظة. أو شركاتها التابعة/و  

 وجهة نظر

 

 من تحليالت البيانات الكبيرة إطالق القيمة في عالم مقسم

 نظم اتصال مشتركة  كيف سيقوم وسطاء المعلومات بإنشاء
 جديدة للبيانات

 

 

 

 

 

 المؤلفون
 بيل غيرهارد
 كيت جريفين

 روالند كليمان

 

 

 

 

 

 2102يونيو 



 

 
 Cisco IBSG © 2102  Cisco2الصفحة  .جميع الحقوق محفوظة. أو شركاتها التابعة/و 

 وجهة نظر 

 إطالق القيمة في عالم مقسم من تحليالت البيانات الكبيرة 

 اء المعلومات بإنشاء نظم اتصال مشتركة جديدة للبياناتكيف سيقوم وسط

 

 "النفط الجديد"البيانات هي 

واليوم، نظًرا ألن البيانات تتجاوز في عالم من  0".النفط الجديد"أن البيانات هي " كاليف همبي"، أعلن باحث السوق 2110في عام 

وإنهم يرون في البيانات الكبيرة نفس الطاقة التحويلية التي . زايد باالتفاقالبيانات الكبيرة يستمر في التوسع، يبدأ مجتمع الخبراء المت

القرن التاسع عشر شعروا بمجرد وجود الرواسب السوداء الخام الموجودة تحت  تقوم بتكوين الثروة حيث إن أصحاب الرؤى في

 . األرض

إذا كان من الممكن . د إلى رؤية لالبتكار االقتصادي والتقنيكما أطلق النفط أحالم قرن أول أكثر من الزمن، فإن اليوم البيانات تقو

. وتكريرها ونقلها عبر أنابيب إلى حيث يمكنها أن تؤثر على القرارات في الوقت الفعلي، فسترتفع قيمتها" الخام"استخراج البيانات 

المعقدة واألنماط واألحداث كما تحدث، إن  عندما يتم استخراج األفكار الرئيسية منها من خالل التحليالت، والكشف عن السلوكيات

وإذا كان من الممكن مشاركة البيانات بشكل صحيح من خالل نظم اتصال . فإن البيانات ستحقق قوته الكامنة – قبل ذلكلم يكن 

ألمور فعلًيا وتغيير مشتركة بالكامل وجعلها متاحة في األماكن التي تكون فيها التحليالت أكثر فائدة، فحينئٍذ سيتم تغيير مجريات ا

 . وما شئت غير ذلك -الطريقة التي نعيش ونعمل ونلعب ونتعلم ونشتري ونبيع ونسافر بها

 –تعتبر المشكلة اليوم هي المجموعة الضخمة من المعلومات المتزايدة باستمرار . ولكن تأتي التحديات الكبيرة مع البيانات الكبيرة

التي تهددنا بالغرق في بئر عميق من المعلومات غير المنقاة وغير المنظمة  –إلى اكسابايت  بأحجام من التيرابايت إلى البيتابايت

حسب واقع األمور اآلن، تعد نظم االتصال المشتركة للبيانات مجزئة إلى حد . وغير المعالجة وعلى ما يبدو أنها غير قابلة لإلدارة

الذين من المحتمل أن يتمكنوا من استخراج قيمة منها، توجد إجراءات معقدة  بين هؤالء الذين يقومون بإنشاء بيانات واآلخرين. كبير

، ستحتاج التجزئة إلى المعالجة "مصفاة تكرير"إذا كانت التحليالت يجب أن تكون . مشحونة بالتعقيد واالختالف وسوء االتصال

 . بإمكانية اتصال وثقة وكفاءة أكبر

أنه سيتم شغل هذا  ®Ciscoمن ( IBSG)تعتقد مجموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت  من الذي يستطيع تولي المسؤولية وتحملها؟

ستتدخل هذه الكيانات وتربط منشئي البيانات بالمستفدين منها، . وسطاء البيانات: الدور الشامل من ِقبل فئة جديدة من المشغالت هم

في العملية، سيقومون بخلق فرص لجميع . لة قيمة البياناتحيث يتم تمكين المنشئين للبيانات وتسهيل كل خطوة على امتداد سلس

 . المشغالت لتنسيق وإدراك وتحويل اإلمكانات الهائلة للبيانات الكبيرة

 إن المشغالت التي يمكنها الرؤية عن بعد وعلى نطاق . سيكون من الضروري لهذه العملية نقل وتخزين البنى للبيانات الكبيرة

اكز البيانات، وجمع البيانات والتحكم بها بشكل مستمر، ستكون في أفضل موضع لربط مشغالت البيانات عبر الشبكات ومر –واسع 

 . الكبيرة المختلفة للعمل بشكل سلس

في هذه الورقة، سنقوم بفحص بعض تداعيات البيانات الكبيرة على نطاق واسع، وإمكانياتها التحويلية المتوقعة وبعض المعوقات الي 

قبل كل شيء، سنكتشف الفرص لوساطة المعلومات لتحسين إمكانية البيانات الكبيرة كقوة تحويلية . ولة لمعالجتهاتظهر في محا

 . في عصرنا الحالي" النفط الجديد"حقيقية، أي 

                                                
  http://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_the_new.html  

http://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_the_new.html
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 طبيعة البيانات الكبيرة الحقيقية

ت واستخدام تحليالت البيانات التقليدية، نظًرا للبحث عن أفضل صناعة قرار مدروسة، تقوم عدة منظمات بتشغيل مستودعات البيانا

تمثل البيانات الكبيرة خطوة متطورة . لتقليل معدل الحركة وتحسين فاعلية الحملة ومكافحة االحتيال، لتسمية عدد قليل من التطبيقات

 . سرعةالتنوع والحجم ومعدل ال: من تحليل البيانات التقليدية، حيث تتميزها بواسطة العناصر الرئيسية الثالث

تدخل البيانات المنظمة في مستودع البيانات حيث تم وضع عالمة عليها . المنظم وغير المنظم: البيانات أسلوبينتنوع يشمل  ●

ومع ذلك، تعتبر األغلبية العظمى من البيانات اليوم هي غير المنظمة والتي يتم تغذيتها من ِقبل . بالفعل وتخزينها بسهولة

 . وسريعةوتعد عشوائية وصعبة التحليل . تر ومحتوى الفيديومصادر مثل الفيسبوك وتوي

بأن مستخدميه " الفيسبوك"على سبيل المثال، تفيد تقارير . للبيانات الكبيرة مستودع البيانات العاديةالكامل يمأل الحجم  ●

لحجم من البيانات أمًرا بالنسبة للكثيرين، يعد هذا ا. مليار من عالمات اإلعجاب والتعليقات يومًيا 2.2يقومون بتسجيل 

 . فال يمكنهم متابعة ذلك، ناهيك عن كيفية فرزه وتحليله والقيمة الفعلية منه: مرعًبا

حيث يفوق ذلك إمكانية الكثير من المشغالت للقيام بسرعة يمكن أن تكون كل هذه البيانات تحدًيا إلدارة الكميات الضخمة  ●

اث تغيير، تحتاج إلى التحليل بمعدل يتوافق مع السرعة الشديدة حيث تدخل لكي تقوم البيانات الكبيرة بإحد. بالمعالجة

يجب اتخاذ القرارات سريًعا بشأن ما إذا كان يستحق مقدار بت معين من البيانات أن . المعلومات في مستودعات البيانات

بب وجه مجرم معروف من بين على سبيل المثال، قد يتس. يتم التقاطه، وإذا كان له أهمية عند دمجه مع بيانات أخرى

؛ قد يعمل شكل االحتيال للحساب على انطالق التحذيرات؛ وقد تشجع مؤشرات حركة "التوقف"اآلالف من الصور في 

في أي وقت يوجد شيء غير طبيعي في البيانات، يحتاج إلى الظهور قبل تخزين . العمالء المتزايدة على عرض قسيمة

 . اء في الوقت المناسبالبيانات حتى يمكن اتخاذ اإلجر

 مدعوم من الشبكة

  –شبكة الهاتف المحمول  -في شريحة الشبكة فقط  .بطبيعة الحال، يعتبر معدل نقل بيانات الشبكة هو البيانات الكبيرة

 تشير شركة البيانات 2.مليارات رسالة نصية 01مليارات مشترك بالهاتف المحمول في العالم، وكل يوم، يتم إرسال  0يوجد 

تريليون  0.0، جميع البيانات التي تم إنشاؤها في العالم بلغت 2100الدولية، الشركة الذكية للسوق العالمية، إلى أن في عام 

 .  جيجابايت

مليار جهاز بالشبكات  01، سيتم اتصال 2121بحلول عام . سوف تستمر كمية البيانات التي تعبر الشبكة في االندفاع

خالل دعم الحجم الكامل، . حيث يتم نقل كمية كبيرة من البيانات بكل سهولة" الممر السيء"بعيدة عن  ولكن الشبكة 3.واإلنترنت

 (. 0انظر الشكل رقم )يمكن أن تلعب الشبكة دورين ذات أهمية في تحسين إمكانية البيانات الكبيرة للمؤسسات 

كن تحديد البيانات من األجهزة والشبكات الخاصة وشبكات يم. أواًل، يمكن أن تجمع الشبكة البيانات وتوفير سياق بسرعة عالية

هذا هو المقصود حيث يتم استخراج القيمة وتعمل بناًء على وقوع ." وقت الشبكة"االتصال واسعة النطاق العامة، عادة تكون في 

قد . الشبكات، يمكنها تحديد السياق وبواسطة البيانات التي تجمعها. األحداث، في الوقت الفعلي أو في الوقت القريب من الوقت الفعلي

وعالوة على ذلك، يمكن أن يحتوي المحتوي الفعلي للبيانات . يشمل هذا السياق موقع أو هوية أو معلومات حضور مطابقة للبيانات

على تلك يمكن أن ينتج عن معرفة ليس فقط المواقع التي يتصفحها األشخاص، ولكن أيًضا ما فعلوه . الذي تم تجميعها على قيمة

 .  المواقع، توفير الفهم العميق

                                                
 2102االتحاد الدولي لالتصاالت،   
 .Cisco IBSG ،2100" كيف سيقوم التطور القادم من اإلنترنت بتغيير كل شيء،: إنترنت األشياء"  
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 .تتصل الشبكة بمجاالت البيانات . 1 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خالل سلسلة نقاط التحكم في الوقت . ثانًيا، تجعل الشبكة من الممكن للمؤسسات اتخاذ اإلجراءات الفورية وفًقا لرؤى البيانات

تقوم نقاط التحكم بإجراء تغييرات في السياسة والخصوصية . ربة العميلالفعلي، يمكن أن تصل الشبكة إلى العميل أو تؤثر على تج

 .  والتفضيالت واألمان وجودة الخدمة وإعادة توجيه أو المعالجة المحلية

يؤدي الحصول على كل من السياق وجانب التحكم للشبكة، إلى أن تلك المنظمات التي لديها إمكانية التحكم الكامل بالشبكة تتمكن من 

 . ؤية على نطاق واسع وبعمقالر

 إلى أي مدى ستغير البيانات الكبيرة من حياتك

إذا تم إدراك البيانات الكبيرة بالكامل، سيكون لها تأثير تحولي من خالل مجموعة كبيرة من المهام اليومية واألنشطة، سواء كانت 

 (. 2انظر الشكل رقم )معقدة أو عادية 

. ولكن تخيل إذا تم تقليله كثيًرا أو حتى التخلص منه. قد يبدو ذلك شًرا البد من وجوده. ل واحدإن االزدحام المروري هو مجرد مثا

قد يتم تحسين نوعية الحياة، حيث تتوقف أوقات التعديل . كبيًرا جًدا (المال الذي بالطبع يعادل)سيكون التوفير في الضغط والوقت 

رات الطائرة ولكن باألحرى تحليل التدفقات المرورية في الوقت الفعلي والمتوقعة إن اإلجابة ليست السيا. ويزداد الوقت مع العائلة

 . وتنفيذ التغييرات الفورية إلى إشارات المرور والعالمات الرقمية والتوجيه قبل بدء النسخ االحتياطي

يمكن . م استبدالهم بسجالت إلكترونيةماذا عن تلك اإليصاالت الورقية من بائعي التجزئة والبنوك المتراكمة في محفظتك؟ تخيل لو ت

يمكن لألفراد إدارة البيانات ومشاركتها وتحويلها إلى نقود . أن تدعم الشركات هذه السجالت من خالل معلومات سياقية المقارنة

 . واالستفادة منها، على سبيل المثال، من خالل إدارة الميزانية وتطبيقات النصائح الصحية

 2102، لعام Cisco IBSG: المصدر



 

 
 Cisco IBSG © 2102  Cisco0الصفحة  .جميع الحقوق محفوظة. أو شركاتها التابعة/و 

 وجهة نظر 

 .لكبيرةما يتعلق بالبيانات ا . 2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ويمكن توقع . قد يشمل التقدم الطبي الذي تم تمكينه بواسطة البيانات الكبيرة المعالجة الخاصة بالمشاكل الصحية النادرة للمريض

فلونزا لمراقبة انتشار اإلن Googleقام نظام . حدوث األوبئة الناشئة عن األمراض المعدية أو تلوث األغذية ومتابعتها والحد منها

(Google Flu Trends ) بتجميع البيانات بالفعل اعتماًدا على عمليات البحث للمعلومات الخاصة بالصحة لتوقع انتشار

 . األمراض في جميع أنحاء العالم

 ، يمكن للبيانات الكبيرة مراقبة وتحليل كميات كبيرة من المعلومات على أي شيء من(أو أبعد من ذلك)على نطاق كوكب األرض 

في جميع الحاالت، . التغيرات المناخية والطبيعة الفلكية واستهالك الطاقة والسياسة الجغرافية واألوضاع االجتماعية االقتصادية

يمكن أن يؤدي تحليل البيانات الكبيرة إلى الفهم بشكل أعمق لألسباب الرئيسية وراء األحداث الهامة في حين توقع األحداث 

 . المستقبلية

 2102، لعام Cisco IBSG: المصدر
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 ات الكبيرة مناسبة للعملجعل البيان

تعمل تفاعالت العمالء لحظة بلحظة مع العالم من حولهم . يمكن أيًضا أن تقوم البيانات الكبيرة بتغيير طريقة تفاعلنا مع الشركات

ويشمل ذلك عمليات البحث في الطقس ومقارنات . كميات هائلة من البيانات الشخصية: على وجود تجاهل للمنتج في بعض األحيان

من خالل تحليل البيانات التي إنشاؤها بواسطة كل هذا النشاط، . األسعار وعمليات الشراء واآلالف من االختيارات واألفعال اليومية

 . تقدم البيانات الكبيرة فرصة إلحداث تطور هائل في طريقة تفاعل العمالء والباعة

 : عض األمثلةوفيما يلي ب. تتحرك بعض الشركات بالفعل من أجل اتخاذ اإلجراء

بينما شركة  4بالمائة بواسطة تحليل البيانات المقسمة للعميل، 01إلى  8بتحسين إيراداتها بنسبة " هاراز"قامت فنادق  ●

 0.بالمائة من إيرادتها 31قاملت باإلبالغ في الوقت نفسه أن محرك التحليل الموصى به أخرج " أمازون"

 لالتصال بالمعلومات ( RFID)تقنية التعرف بترددات الراديو بتنفيذ " وول مارت"قامت إدارة مخزون شركة  ●

في العملية، تقوم بتقليل السلع غير المتوفرة بنسبة ُتقدر . Retail Linkفي الوقت الفعلي بين الموردين ومستودع بيانات 

 0.بالمائة 00بـ

مكان للتوزيع  40111أكثر من  الوضوح في الوقت الفعلي بالشحن وبيانات المستهلك من خالل" فيديكس"حققت شركة  ●

 . وسالسل التموين

بالمائة من خالل دمج السجالت الطبية اإللكترونية  41بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة " كيسر برماننتي"قامت مؤسسة  ●

سلبية أدى دمج البيانات الطبية والتكاليف إلى اكتشاف اآلثار ال. الخاصة بها ونظام إدارة المرضى الداخليين والخارجيين

   2.ويتبعه انسحاب الدواء من السوق Vioxxلدواء 

 Cisco IBSGومع ذلك، رأت مجموعة  8(.CIO)وبالتالي، أصبحت البيانات الكبيرة من األولويات بين مديري تقنية المعلومات 

الستخدام الحاالت المشتقة من  لقد حددنا ثماني فئات مختلفة. مستوى أعلى حتى من تحليل البيانات والتفاعل مع سلسلة قيمة البيانات

 . التحليل لدينا الخاص ببضع مئات من التطبيقات المحتملة للبيانات الكبيرة من خالل عدة صناعات رأسية

يمكن أن تستفاد الصناعات . قد يصقل تكامل بيانات الشركة الداخلية تحديد ومنع االحتيال قبل أن يحدث .ضمان الدخل .0

 .كل خاصشالتي يكثر بها االحتيال ب

تنقل الشبكات كل يوم معلومات هامة بحجم البيتابايت للمؤسسات والحكومات والمستهلكين، مما يفتح  .تقليل المخاطر .2

قد يعمل اتحاد البيانات من خالل نطاق جغرافي أوسع وبصمات الشبكة . الخطر المتزايد من التدخالت وهجمات األمان

 .رة إلى ضرورة اتخاذ إجراء فورياإلشا على تمكين تحديد األنماط المشبوهة في حين

يمكن أن تركز الشركات على حاالت اإلحباط لدى العميل وتقدم استجابة فورية وتحسين عالج تجربة  .دورة حياة العميل .3

 . يمكن أن تستفيد أي صناعة تستند إلى خدمة تقوم بتقدير عالقات العمالء. المستهلك وتخفيف التوتر

يانات الكبيرة بتمكين خدمات سوق أفضل من خالل التحليالت، وخلق فرص أفضل للمبيعات تقوم الب .تنفيذ السوق .4

 . تظهر العمليات المصرفية والتجارة على اإلنترنت كالمستفيدين المحتملين. المتبادلة ورفع حجم المبيعات

ات عديدة بالفعل بمعرفة المزيد تعتبر مدخالت المستهلك أمًرا هاًما لتطوير المنتج، واليوم تطالب شرك .ابتكار المنتج .0

يمكن أن يؤدي دمج مصادر بيانات ليست من الشركة مثل . حول األشياء التي يحبها أو يكرهها العميل الخاص بهم

موجزات الشبكة االجتماعية إلى تقديم رؤية أكثر شمولية لما يشعر به المستهلكون حول المنتج، مما يكشف عن احتمالية 

 . تصوره أو يكون على لوحة الرسمقبل جديد االحتياج إلى منتج 

سوف تقوم مشاكل التسعير الجديدة بخلق فرص غير مألوفة للتحويل إلى نقود وتفاعالت أكثر فاعلية مع  .نماذج األعمال .0

  .يمكن أن يستفاد بائعي التجزئة بشكل خاص من نماذج األسعار الجديدة المرتبطة بالمكان وسلوك المستهلكين. المستهلكين

                                                
 .2110جارتنر،   
 .2100ماكنزي آند كومباني،   
 " قياس مدى تأثير وول مارت،: الكشف عن الصندوق الكبير"؛ 2110، "أركنساس"، جامعة "؟بتقليل السلع غير المتوفرة RFIDهل يقوم "  

(Opening Up the Big Box: Measuring the Wal-Mart Effect)  مجلة ذا إيكونومست(The Economist)، 23  ،2110فبراير. 
 .2100ماكنزي آند كومباني،   
بالمائة من الموظفين التنفيذيين قد قاموا باختيار البيانات الكبيرة كموضوع أساسي لهم عن الحلول لألجهزة  83أن  2100في عام  IBMاستبيان كشف   

 .المحمولة والظاهرية والحوسبة السحابية
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قد يعمل موفر الخدمة . قد تساعد البيانات الكبيرة أي منظمة تقريًبا لكي تعمل بشكل أفضل وأكثر كفاءة .إدارة العمليات .2

. قد يقوم تاجر التجزئة بخلق تفاعالت بأكثر كفاءة ونقطة البيع المربحة. على تحسين العمليات اليومية الخاصة بالشبكة

وبشكل عام، يمكن أن تعمل بنية المعلومات الشائعة على . ريد بشكل أكثر سهولةوواقعًيا يمكن أن تعمل أي سلسلة تو

 . تحسين كفاءة العملية وتوفير رؤية كاملة لألصول

قد وجدت . كلما زاد معرفة المؤسسة بسلوك العميل، كان من األسهل تحويل هذه المعلومات إلى إعالن .اإلعالن المتقدم .8

يمكن أن ترتفع . هداف المتقدمة التي تستند إلى البيانات، تتضاعف كفاءة اإلعالناتأن باستخدام األ eMarketerشركة 

الستغالل هذه الميزات بشكل أكبر بواسطة تحليالت البيانات . بالمائة 01بنسبة أكبر من ( CPM)التكلفة لكل ألف 

النات المستهدفة مع معلومات الكبيرة، سوف تحتاج آليات الثقة إلى التخفيف من قيود الخصوصية وضمان توافق اإلع

 . المستهلك من خالل الشبكة

 اللحاق بموجات تطور البيانات الكبيرة

في كل موجة، (. 3انظر الشكل رقم )سوف يتم إدراك اإلمكانيات الكاملة لحاالت االستخدام هذه في ثالث موجات لتطور الصناعة 

ومستوى المستهلك ( Control Plane)ومستوى التحكم ( Data Plane)يمكن وصف نشاط التحليالت على مستوى البيانات 

(Consumer Plane .) في مستوى البيانات(Data Plane)في مستوى التحكم . ،نحن نهتم بمصادر البيانات المستخدمة

(Control Plane)ستوى في م. ، نحن نهتم بكيفية استخدام البيانات وكيفية إنشاء الرؤى وما يحدث بمجرد البحث أو التعيين

، نحن نهتم بعالقة المستهلك بعملية تحليل البيانات، مع األخذ في االعتبار أن المستهلكين غالًبا (Consumer Plane)المستهلك 

 .ما يكونوا هم الذين أنشأوا البيانات، وفي بعض األحيان فقط يكونوا أصحاب البيانات

 .ثورة في مجال البيانات الكبيرة . 3 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم تخزين البيانات في األغلب ضمن وحدة عمل خاصة في  .الموجة األولىاليوم، تعتمد أغلب الصناعات مباشرة على  ●

بعد حدوث ذلك، يتم تجميع البيانات، ولكن يكون تأثير . يتم استخدام البيانات بشكل أساسي إلنشاء تقارير الحقة. المؤسسة

يما يتعلق بالمستهلكين، فيتحكمون بشكل محدود بالبيانات الخاصة بهم، أو أما ف. هذه التقارير على أي قرار غير مباشر

يعتبر القلق الرئيسي حول أمان وسالمة البيانات الخاصة بهم والشعور الغامض بشأن احتمالية نشر البيانات . يدركونها

 . بشكل سيء
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يمكن نقل البيانات عبر أماكن تخزين فردية . ةينتقل مستوى البيانات من مكان التخزين إلى داخل الشرك الموجة الثانية،في  ●

وبمجرد حدوث ذلك، يمكن تحليل مجموعة بيانات مجمعة على نطاق أوسع . داخل المؤسسة وخارجها في مستودع مشترك

، ينتج عن الرؤى الجديدة حدوث (Control Plane)وعلى مستوى التحكم . ومشاركتها التخاذ قرار أكثر فاعلية

من الرؤى البسيطة حول متغير واحد من البيانات، قد تقوم المتغيرات المتعددة واالعتبارات بإنشاء تنبيه بداًل .  إجراءات

من وجهة (. على سبيل المثال، يتم طلب منتج في المخزون أو يتم إرسال عرض قسيمة إلى عميل)يؤدي إلى حدوث تغيير 

لوصول إلى البيانات الشخصية التي قد تحتوي على نظر المستهلك، هناك شعور متنامي في هذه المرحلة يضمن لك ا

 .يمكن للمستهلكين االختيار من بين خيارات االشتراك االختيارية لتحديد كيفية استخدام البيانات الخاصة بهم. مكافآتها

سسات يمكن للمؤ. يتم جمع البيانات ومشاركتها ومعالجتها من خالل نظم اتصال مشتركة كاملة الموجة الثالثة،بواسطة  ●

االستفادة ليس فقط من عدد هائل من بياناتها الخاصة ولكن أيًضا من مجموعة ضخمة من البيانات من جهات خارجية، بما 

. وحركة التواصل االجتماعي، وغيرها" المجهولة المصدر"في ذلك أنماط الطقس المؤشرات االقتصادية ومبيعات التجزئة 

ات في العمليات المعقدة بشكل متزايد لتنفيذ التحليل التنبئي، والشعور باألحداث قبل في هذه المرحلة، تستخدم المنظمات البيان

 بمجرد تقديم هذه الرؤى، قد تقوم المنظمة باإلجراءات التلقائية في الوقت الفعلي حتى بدون تدخل بشري . وقوعها

لثة، تبنى المستهلكون فكرة أن هناك فرًصا في الموجة الثا(. مثل إعادة توجيه معدل نقل البيانات وإعادة توجيه المخزون)

كما يضعون سياسات الستخدام بياناتهم، والثقة التي تنفذ بها تلك السياسات خالل نظم . إلنشاء قيمة من بياناتهم الشخصية

ستخدام إن زيادة الشفافية عبر نظم االتصال المشتركة تجعل المستهلكين أكثر راحة، حيث يرون كيفية ا. االتصال المشتركة

يرتبط الكثير طوًعا بموقع السوق حيث تكون بياناتهم مزودة بقيمة، مما ينتج عنه حدوث فوائد . البيانات الخاصة بهم

 .ملموسة للمستهلكين

االنتقال من الموجة األولى إلى الموجة  وبواسطة. بأن لها تأثير بالفعل Cisco IBSGتنتشر جميع هذه األفكار، كما تشهد مجموعة 

 . ثة، تكون المكافئات أكبر، ولكن يمكن أن تصبح المعوقات أكثر خطورة من أي وقت مضىالثال

 كيفية إصالحها -المعوقات التي تواجهها في الطريق إلى العالم الخاص بالبيانات الكبيرة 

حسب واقع األمور اآلن،  .إن الهدف النهائي مع البيانات الكبيرة هو جمع قيمة البيانات وتخزينها وإيجاد معنى لها واستخراجها

ولكن هناك الكثير من اإلمكانيات لتنظيم جميع جوانب نظم االتصال . تظهر نظم االتصال المشتركة للبيانات الكبيرة مقسمة

 . المشتركة، مما يسمح للمنشىء والمستفيد بالعمل في توافق، بأعلى مستوى ثقة

المشتركة المعقدة األخرى مثل معالجة المعامالت المالية وتجوال الهاتف دعونا ننظر إلى عوامل النجاح األساسية لنظم االتصال 

تشير أبحاثنا إلى أن نظم االتصال . الخلوي وتبادل البيانات اإللكترونية ومساعد لرسوم الطريق التلقائي وسجالت الصحة اإللكترونية

 . للقيمة لتمكين االتحاد واالبتكار والتنظيم والتعديل المشتركة المعقدة تحتاج إلى الكيانات الخارجية لتنفيذ الوظائف المضافة

لتنفيذ هذه الوظائف وتمكين الصناعات الخاصة بهم من أجل تحقيق " الوسطاء"في بعض نظم االتصال المشتركة، تم ظهور 

في تجوال الهاتف المحمول  Syniverse Technologiesفي المعامالت المصرفية و TransUnion: االزدهار

في المقابل، قامت صناعات أخرى مثل رسوم الطريق التلقائية في أوروبا وسجالت . في إدارة سلسلة اإلمداد RosettaNetو

في تلك الحاالت، لم تكن هذه الكيانات راغبة أو قادرة على قبول دور . الصحة اإللكترونية في الواليات المتحدة ببذل المجهود

 .الوساطة وكانت النتيجة عدم تحقيق تقدم

أن ضمن نظم االتصال المشتركة  Cisco IBSGوتعتقد مجموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت من ." وساطة البيانات"أدخل 

الخاصة بتحليالت البيانات الكبيرة، سيصبح الوسيط أو وسطاء المعلومات ضرورة عندما تصل الصناعة إلى اإلمكانيات األساسية 

انظر الشكل رقم )ونعتقد أن وساطة المعلومات الخاصة بالبيانات يجب أن تلعب أربعة أدوار  .وإشباع نشاط البيانات الكبيرة بالكامل

 (:وباألسفل 4



 

 
 Cisco IBSG © 2102  Cisco9الصفحة  .جميع الحقوق محفوظة. أو شركاتها التابعة/و 

 وجهة نظر 

 .دور وسطاء المعلومات للبيانات . 4 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحتاج البيانات إلى الحصول عليها من المكان التي تم إنشاؤها فيه إلى  .تمكين نظم االتصال المشتركة للمتغير: االتحاد .0

أما اليوم على الرغم من . ان يجعلها قيمة، في حين يتم تقليل المخاوف حول الخصوصية واألمان على طول الطريقمك

وبرغم ذلك، يكتشف المبتكر قيمة . عدم وجود السوق من أجل مشاركة مجموعة من مصادر البيانات واالستفادة منها

يب بعناية عن البيانات الخاصة بعادات المستهلك لمتسوقي ما ويشمل الهدف، على سبيل المثال، التنق. البيانات المتنوعة

يتعلق بالحمل، منذ الفترة التي تسبق مولد الطفل وبعدها حيث يعد ذلك من الفرص العظيمة لخلق الوالء للعالمة التجارة 

ه مع الشركات أن الهدف قد يقوم بمشاركة قاعدة بيانات المعلومات القيمة هذ" فوربس"وكما اقترحت مجلة. الجديدة

وتزايد عدد شركات التأمين والمطالبات الخاصة بهم  9.األخرى، في ظل الظروف المناسبة وضمن ساحة السوق المناسبة

بقواعد البيانات التي تشمل قواعد البيانات من جهة خارجية ومصادر على نطاق الصناعة للكشف غير الطبيعي 

 . المستهدف لتحديد أنماط جديدة من االحتيال

من ناحية . مع ذلك، في كل حالة اليوم، ال تزال المؤسسات تحتاج إلى تطوير الوسائل الستخدام البيانات الخارجية بنفسها

التجارية وتنظيف /القيمة وتحدد مكان المصدر وإكمال التعامالت القانونية( البيانات)أخرى، قد تحدد وسطاء المعلومات 

يمكن لوسطاء المعلومات القيام بتسهيل مشاركة البيانات . مع األنظمة بالداخلووضع مقاييس تنسيق البيانات حتى تعمل 

ويمكنهم . عبر أنظمة االتصال المشتركة وإنشاء غرفة المقاصة وساحة السوق لتبادل البيانات ضمن وعبر الصناعات

ول عن االستفادة من البيانات أيًضا تبسيط العملية المعقدة إلى حد كبير التي تواجه الشركات التي تبحث في المقام األ

الكبيرة، خاصًة الشركات األصغر التي ليست ضمن القلة المختارة التي تقوم بالفعل باالستثمار بشكل كبير في البيانات 

لتسهيل هذا، قد يقوم وسطاء المعلومات بإنشاء معايير مشتركة وتحديد من يريد شراء البيانات وكيف يمكنهم . الكبيرة

 . نهاإنشاء قيمة م

                                                
  "How Companies Learn Your Secrets"،  ،2102 ،فبراير 00 ،جريدة نيويورك تايمزتشارلز دوهيج،  

"How Target Figured Out a Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did"،  ،2102 ،فبراير 00 ،مجلة فوربسكشمير هيل. 
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بالنسبة للمستخدم النهائي، يمكن أن يكون الحصول على قيمة في مجموعة  .استخراج قيمة من بحر الفوضى: ابتكار .2

تواجه العديد من المنظمات تحدًيا حتى . ضخمة من البيانات مشابًها بالعثور على إبرة في كومة قش كما يقول المثل

وبواسطة تولي . هيك عن إنشاء قيمة من نبذة األخبار الالمعة والفريدةللتجربة باستخدام كميات كبيرة من البيانات، نا

وبمجرد التوثيق، يمكن أن . أدوار إدارة الهوية والتوثيق، يجعل وسطاء المعلومات من األسهل للشركات إجراء اختبار

سبيل المثال، قد يتم نقل من وجهة نظر المستهلك، على . تكون تلك البيانات قابلة للتنقل وجاهزة للمشاركة في كل مكان

 .دون الحاجة إلى إعادة اإلنشاء في كل مرة" أمازون"أو " ماي سبيس"إلى " الفيسبوك"البيانات المخزنة على 

يحتاج شخص ما إلى إحضار نظم االتصال المشتركة للبيانات الكبيرة . تنظيم الموارد الداخلية والخارجية: التنظيم .3

البيانات من خالل محطات طريق متنوعة، لكل من الداخل والخارج، يقوم القصور في وبواسطة مرور . المقسمة حالًيا

لمواجهة هذا، يمكن لوسطاء البيانات تنظيم الموارد داخلًيا وخارجًيا، . التزامن والتنظيم بإغالق المسار للحصول على قيمة

مكن لهذا األسلوب حماية البيانات من التلف، ي. وبشكل عام وبشكل خاص، لتحقيق التوافق بموجب البنية السحابية الشائعة

نظًرا للفحص الحالي للفيسبوك، على سبيل . في حين ضمان الوكاالت الحكومية التي يتم التعامل معها بشكل مناسب

قد تساهم وساطة المعلومات في إعداد معايير على نطاق الصناعة، . المثال، من أهم المشاكل هي التي تتعلق الخصوصية

غير مدمرة ولكن على األصح يجب أن تكون ذات قيمة واستخدامها وفًقا لرغبات " الفيسبوك"من أن تكون بيانات مما يض

بواسطة كسب ثقة المستهلكين ومشغالت البيانات الكبيرة على حد سواء، يمكن لوسطاء البيانات توفير بيانات . المستهلكين

 . لوقت الفعليمتاحة أكثر للتحليل، والتحفيز للعمل اإلضافي في ا

سيكون سعر التعامل مع البيانات الكبيرة عالي التكلفة للعديد من المنظمات،  .التعامل مع المتطلبات الحسابية: التعديل .4

وبدون الوصول إلى اإلمكانيات واسعة النطاق، . وخلق الحاجة إلى الخدمات من جهة خارجية إلجراء األعمال الصعبة

وحتى إذا تم تحديد حجم التخزين الداخلي . سترتفع المعوقات في إدارة البيانات قريًباسواء كانت داخلية أو خارجية، 

يمكن أن . للتعامل مع حجم بالبيتابايت، يمكن للطلبات المتزامنة لتحليل البيانات الوصول إلى الحد األقصى من النظام

قد تقدم وساطة المعلومات طرق تخزين قابلة . تلعب وساطة المعلومات دوًرا هاًما في التعامل مع حجم كبير من البيانات

 Amazonsو Applesتقوم شركات . للتحجيم واقتصادية، والمساعدة في معالجة جميع البيانات الهامة

في العالم باالستثمار بالفعل في هذه الموارد من تلقاء نفسها ويكتسبون القدرة على تحليل البيانات في  Facebooksو

 . تم إنشاؤهاالوقت الفعلي، كما ي

 يمكن أن يقوم عدد من المشغالت بالدخول في أدوار وسطاء المعلومات، على سبيل المثال، موفرو الخدمة أو 

أو الوكاالت التي ترعاها الحكومة أو  2.1شركات تكنولوجيا المعلومات أو البنوك أو المؤسسات أو شركات ويب 
ميع المعوقات المذكورة سابًقا سيؤدي إلى نجاح مستقبل البيانات إن قدرة تلك المشغالت إلزالة ج. الشركات الناشئة
 .الكبيرة أو فشلها

 استدعاء صناع القرار: الدخول في مخاطرة البيانات الكبيرة

يبدأ كبار المسؤولين في التساؤل فقط حول مكان الدخول في عالم البيانات الكبيرة وإلى أي مدى تتم المجازفة بتجربة 
 :فيما يلي بعض الخيارات التي سيحتاج إلى مراعتها صانعي القرار. ةالبيانات الكبير

 يمكن أن تستمر المنظمة في جمع البيانات بصورة انتقائية للتطبيقات الفردية والمخزنة،  .التجربة في الموجة األولى ●

 .  مثل التسعير واستخراج قيمة منها، عندما يكون ذلك ممكًنا

ذا المكان يمكن أن تختار المنظمة التحول إلى بعد أوسع، من التفكير التكتيكي إلى تمكين من ه .اإلعداد للموجة الثانية ●

قد ال تزال اإلستراتيجية محدودة على العمليات الداخلية، ولكن االلتزام واالستثمار يمّكنك من تمييز . البيانات اإلستراتيجية

 . تجربة الخدمة من خالل تحليل البيانات والحل الفعال

في هذه المرحلة، تدرك منظمة أن تلك الكمية الهائلة من المعلومات التي يتم معالجتها اآلن بكفاءة وتبصر  .كير المتطورالتف ●

لذلك، قد تقوم جهة واحدة ضمن أنظمة االتصال المشتركة ببيع بيانات . أكبر بكثير التي ربما تكون مجرد قيمة لآلخرين

 ، Wal-Martربما تختار شركة . العائد للمعامالت من أجل خدماتهاالموقع إلى جهة أخرى والحصول على معدل 

بتأجير بعض من سعة  Amazon؛ وقد تقوم شركة Virgin Mediaعلى سبيل المثال، أن تبيع بيانات التجزئة إلى 

 . ه البنيةالحوسة السحابية اإلضافية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ال يمكنها بأي طريقة الوصول إلى هذ

قد تطمح منظمات معينة إلى أن تصبح المشغل األكثر ثقة في الصناعة، وسيط معلوماتي  .كن وسيًطا معلوماتًيا للبيانات ●

 في هذه المرحلة، يمكنهم المساهمة إلزالة عوائق الصناعة وإنشاء مجاالت وتقديم خدمات جديدة وتوفير . للبيانات

 . الحماية واألمان
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 وجهة نظر 

 كيفية الفوز باستخدام البيانات الكبيرة: بدًءا من هنا الوصول إلى هناك

قامت بوضع خطة من أجل تطوير البيانات الكبيرة في  Ciscoمن ( IBSG)نظًرا ألن مجموعة حلول األعمال عبر اإلنترنت 

وبشكل خاص، تعتقد . نةالمستقبل، سيتم تحديد التبادل اإلستراتيجي التي ينبغي مراعاتها بواسطة المنظمات لتحسين الميزات الممك

Cisco IBSG وبما أن تقدم . أن أهمية التوسع السريع للبيانات الكبيرة تقدم فرًصا كبيرة لوسطاء معلومات البيانات المحتملة

 . سياقي، فقد حان وقت العمل/ السوق ينتقل تجاه نقطة انقالب أساسية، يتحرك من التحليالت التي تركز في الداخل إلى نموذج موحد

ال تزال المنظمات تتمكن من تحويل تحليالت البيانات الخاصة بها، حتى إذا قاموا باختيار البقاء ضمن إستراتيجية يتم التركيز عيها و

ولكن سيستفيد الكثيرون من اإلستراتيجية والمنظور الموجهين للخارج، ومشاركة البيانات والرؤى عبر أنظمة االتصال . داخلًيأ

، باإلعداد إلى دور الوسيط (بواسطة الوصول الكامل إلى الشبكة)اآلخرون خاصة موفرو خدمة الشبكة وقد يقوم . المشتركة

 . المعلوماتي للبيانات وبدء التناسق والثقة واالبتكار والكفاءة عبر تعقيدات أنظمة االتصال المشتركة للبيانات الكبيرة

المنظمات يجب أن تستمر في المستقبل للبيانات الكبيرة أم ال،  ، أنها ليست مسألة ما إذا كانتCisco IBSG’sمن وجهة نظر 

وكما تكون الشخصيات البارزة التي تقوم بتقدير التكاليف والفوائد المحتملة لتطوير شركة . وإنما في الواقع إلى أي مدى ستستمر

 . رة، عند أي مستوى يتم اختيارهنفط، ويواجه صناع القرار اليوم تحدًيا لتحسين قيمة من الجيل القادم للبيانات الكبي

 . التاسع عشر، حجم الجائزة المحتملة يجعل من الصعب تجاهلها كما في أواخر القرن

 إقرارات

 Robو homas Rengerو Marc Latoucheو Neeraj Aroraيريد المؤلفون إقرار المساهمات التي ال تقدر بثمن لـ

Rowello وEvgenia Ryabchikova قةلتطوير هذه الور. 

 

 

 

 

 

 

 

 


