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فهرسة بيانات المنشأة

 

 أشارت عدد من المؤسسات -التي عملنا معها- إلى أن فهرسة البيانات كانت صـــمــيـــم
 استراتيجية تحولها الرقمي. لذا فــــأن دعـــم فـــهرســة البــيانات -في كــــل اســـتـراتيجية
 مستخدمة- من: دمقرطة استخدام البيانات، وتمكين تحليالت الخدمة الذاتيــــة، ومــجال
 الذكاء االصطناعي إلى تمكين مبادرات حوكمة البيانات وامتثالها على مستوى المؤسسة
 وتســريع تحويلها إلى بيـئــة الــسحابة المتعددة. وعلــــيها نـــتـــوقع بأن اتجــاه تــــحــلـــيــل
الــــــــــــــبــــــيـــــانــــات ســـــيــــــنــــــــمــــــو بـــوتــــــيـــــرة أســــــرع بـــــحـــــلــــــول عـــــام 2021
كــــمــــا وأتـــفـــق الـــعـــديـــد عـــلـــى أن حـــاجـــتـــنـــا "لــمحــلــل بيــانات" زادت عن ذي قــبل
 حيث أن عمل المؤسسات مع "الوضع الراهن " وفي ظل البيانات المعقدة، لن يقتــصــر على
 المرونة واالستجابة والتنافسية وحسب ولكن يتعدها إلى مدى دعــمــها للعــمل عن بُعد
 ايضا. حيث يتطلب "محلل البيانات" رؤية كاملة لبيانات المنـــــشـأة واالطــالع على ماهيتها
 ومكان تواجدها. مما يزيد حاجة المؤسسات في القــدرة على اكتـــشــاف بـياناتها بسـهولة
 وسـرعة مع فهمها تفصـيليا لكل مـــن: قيود جودة البــيــانات والعــمر، والــــخـصـــوصـــية،
 والحوكمة، والمالك. ومعرفة إمكانية اعتماد استـخدام البيــانات، وذلـــك من اجل تـــعــزيز
 التعاون على جمع البيانات. فوفًقا لـ قارتنر: "فالمؤسسات التي تروج لــــمــشاركة البـــيانـات
ستتفوق عـلى نظيـــراتـــها في معظم مقاييس قــــيـمة ا·عــمــــال بـــحــــلــــول عام 2023

االتجاه ا�ول
(مجال تحليل البيانات)

 ستبقى سنة 2020 عالقة في أذهاننا بمجمل تحــدياتها، سنة الــــشــتـات لعــدد ال يحصى من
 ا·فراد والعائالت. لذا تنفس الصعداء في مطلع العام الجديد2021. فابتهجت كباقي الشـعب
 وراودنــي إحــســاس داخـلي بـان الفرج قد أقتـــــرب. وبـــالــرغم مـن أن الـــظـلــمة لــم تـنجل
 بعـد، ولكن ما يدعونا لتفاؤل هو إدارة لقاحات فايروس كورونا الـمـــستـجــد وتوزيـعــها على

العالم أجمع. وبصفتي مديرا(قائدا) لقارتنر-2020

 حيث شهدنا انكشاف عدد من االتجــاهات في 2020 والـــتي ســتكتسب مزيدا من الزخم في 
 2021. فعلى سبيل المثال، شهدنا زيادة كـــبيــرة في مـــــبادرات التـــحــول الرقــمي في مجال
 الصناعات والجغرافيات. حيث تتجه المؤسسات -بمختلف احجامها وانواعها- إلـى التــحول
الرقمي السريع نظرا لضرورته الملحة.  وفقا لمؤسسة (أي دي سي) سـيـخصص أكثر من 50
 ٪ من إجمالي إنفاق تقنية المعلومات لمبادرات التحول الرقمي بحــلول عــام 2024. وعــليها
(فأن استثمارات التحول الرقمي ستنمو بمـعــــدل يقــدر ٪15.5 (من عام 2020 إلى عــام 2023
 ومن المتوقع أيضــا أن تــبــلــغ 6.8 تريليــون دوالر أمـــريـــكـــي مع رقــــمنـة ا·عمال التجارية

للمؤسسات
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االتجاه الثاني
(علم البيانات والذكاء االصطناعي)

 يتضح لنا بأن الوتيرة الـجــديــدة لعمل
 المؤسســـــات هـــو اعتـمادها السريع
 للـــحـــوســـبة الســـحابية كـــمــبادرة
 إستراتـيــجية من أجل تقليل التكاليف
 ودفــع االبــتــكار وتحقيق قدر أكبر من
 الـــمـرونــة والـــكــــفــاءة، ولــــضـــمان
 اســــتـــمــــــراريـة ا·عــــمـــال ايــــضـــا.
 فــــــــــــــــوفـــــــــــًقـــــــا لـ(أي دي ســـي)،
 ستتحول ٨٠٪ مـن الــــــمـــؤسســـــات
  إلـــــــى ســـــــحــــابـــة بــنهاية عام 2021
 ومن المـتـــوقـــع أيضا أن تــــقـوم ٩٣٪
 مــن الــمؤسسات بفرض استراتيجية
 الســــحـــابة الـــمـــتـــعــــددة ابـــتــــداء

من عام   2021
 وذلك لتقليل االعتـماد عــلى مــــنتــج 
 واحد، ومنع االحتكار عليـــه، ولتخــفيف
من الــــمــخــاطـر طـــويـــــلـــة ا·جـــل
 فـبـــالـــرغـــم مـــن عــــظـــم فـــائــدة
 استراتيجية السحابة المتعددة إال أنها
 ستزيـــد الـــعــمـــلـــيـــة تــــعـــقــــيـــًدا.
 حيث ســيتـــعين عـــلى الــــمؤسسات
 الـــــتــــنـــقـــل فـــي إدارة مـــــــصـــــــادر
 البيانات المتعـــددة عـــبـر الـــبــيـــئــات
 السحابية والمحلية مع المــــخاطـــرة
 المحتملة بإنشاء مـــجـموعة جديدة
 من البيانات والتقــنـــيــات االعــتمادية.
 حيــث ســـتـــستــــــفـــيد المؤسسات
 مـن فهرســــــة البـــيـــــانـــات الــذكية
 -الـتي ال تعتمد على السحابة -لتجنب
 التعقيد. ومــثاال عـــلى ذلــك، ستمّكن
 فـــهـــرســـة بـــيــــانــات الــمـــؤسسة
 المستخدمين من اكتشاف بينـاتهم
 بسهولة -بغض النظر عن مــــــكــــان
 تواجدها- وذلك من خالل تــــسلــسل
 البـــيــانات الـــشامــل وقــدرات تـحليل
 التأثير. حيث يمكن للمســتــخــدمين
 اكتـــساب فـــهـــم عـــــمــيــق ودقيق
 للتحوالت التي خـضـعــت لها بياناتهم
 طــيــلة فــــــتـرة انـــــتـقـال الــــبـــيانات
 -مــــــــن المصـــدر إلـــى الـــهـدف -عبر
 الفــــــرضــيات والـــسـحابــة المتعددة.
 كــمــا وســــيــســمـــح للــمؤسسات
 بـالحفاظ على نظرة شاملة لبياناتهم
 عبر فهرسة البيانات الـــفــردية مقابل
 االضـــطـرار إلـــى الــــصـيانة والـــتـوفيق

 والتبديل بفهرسة البيانات
المتـعــددة الخاصة بالسحابة

 

االتجاه الثالث
 التحول من سحابة إلى سحابة

 متعددة

 نعتقد أن عام 2021 سيكون عـاًما محـــوريًا لعــلوم البــيــانــات واعتــمـاد الذكاء
 االصطناعي. حيث تشير الدراسات إلى أن ٧٦٪ من المؤسسات تـعـــطي ا·ولوية
للذكـــاء االصــطناعي وتعلم اÔلة في ميزانيات تقنــية المـــعــلومات لعام 2021
 فتزايد استخدام تعلم اÔلة -باÔونة ا·خيرة- في تطبــيــق الـــمــؤسسة أو أداء 
 ا·عمال سيعزز من مستوى خوارزميات تعلم اÔلة أو أتمتة العملـــيات اÔلــيــة
 لتوسيع نطاق الذكاء االصطناعي وا·تمتة. ومع زيادة ا·تمتة والتكامل في أداء
 ا·عمال من: بيانات، وتحليالت، وإعدادات الذكاء االصطناعي الـــــتي تــتـــضــمن:
 استيــعـاب البيانات، وفهرسة البيانات، و حوكمة البيانات ، وخــصوصية وجودة
 البيانات ، وإعداد البيانات ، ونمذجة البيانات ، والتــحليالت ، وتــــصـــوير البــيــانات.
 كما وسيتحــسـن وضـــع الــــمؤســسات عند االستفادة الحـــقـــيـــقــيــة مـــن
 اســـتــــثــــمــاراتـــهـــم فــــي الــــذكــــاء االصـــــطـنــاعي وعـــــلـم البــــــيـــانــات.
 وعــلـيـــها سيكونون قادرين عــــلى تــــوســـيع نـــطــــاق عـلم البيانات والذكاء
 االصطناعي ليشمل حلقة أوسع من المستـــخـــدمين داخـــــل مـــؤسساتهم

التوسع من جزء إلى شمولية في علم البيانات
 أهمية تعلم اÔلــة والنــهج INFORMATICA أدركـــنـــا مـــبكًرا في إنفورمتيكا
 المتكـامل Õدارة البيانات. فعلى سبيل المثال فهرسة بــيـــانـــات المـــؤسسة
 المدعوم بذكاء البيانات الوصفية في محرك الذكاء االصطناعي انفـــورمــتيـكا
 كلير يستفيد من الخوارزميات الـمـــتــقــدمـــة لتعلم اÔلــــة ·تــمتـــة وإضافة
 الذكاء االصطناعي إلى مجموعة مــن مهام تنظيم الـبـــيــانـــات وإدارة البيانات
 الوصفية من: اكتشاف البيانات، وتحديد أوجه التشابه في البيــانــات، وتـــقـــديم
توصيــات البـــيـــانـــــات إلـــى شـــــركـــاء العـــمـــل الشـــركات الـــتــــــجـــــاريــــة
 فالعديد من عمالئنا -من مؤسسات كبيرة ومتوسطة-وبشكل مـــــتــزايـــد
 يستخدمون فهرسة بيانات المؤسسة وتمكين علم بياناتهم لتسريع وتيرة
 اكتشاف البيانات والتعاون على جمعها، حيث يستفيد المستــخـــدمـــيــن من
 فهرسة البيانات بتفعيل العديد من تحليالت الخدمة الذاتية ومبادرات الــذكاء
 االصطنــاعي التــــي تــــتــراوح فــي كـــًال مـــن : العـــمــيل 360، وتـــــــحــــــســيـــن
ا·داء، وإدارة المــــخــــاطــــر إلى مــــــــعــــالـــــــجـــة ا·خــــطـــاء وامــــــور أخـــــرى

 



االتجاه الخامس
عمليات تعلم ا�لة

 تـــــعـتبر عــــمليات تعلم اÔلة عـــبـــارة عن مــــنـــهــجــية وعـــدد مـــن أفــضل

 المـمارسات المســـتـــوحــاة من برنامج تطوير العمليات، والتي تعزز مزيًدا من

 التعاون والتواصل بين علماء البيــانــات وتـــابعيــهـــم، ومـــهنـــدســـي البيانات،

 ومسؤولي البيانات، ومختلف الـمتــخصصين في العمليات للمساعدة في إدارة

 تطـوير فترة اعدادات تـعـــلـم اÔلة.  فمن المتوقع أن تغير عمليات التعلم اÔلي

 قواعد اللعبة في تفعيل الذكاء االصطناعي على نطاق واسع كـما مــن المرجح

 أن تكتسب قوة في عام 2021. وبحلول نهاية عام 2024. فــوفـقا لشـركة قارتنر

 "ســــتتحول ٪75 من الـــمـــؤسسات من طور تجربة الذكاء االصـــطـــناعي إلـى

 تــشــغــيـــله بدفع 5 أضعاف لتدفق البيانات والبنية التــــحـــتيــة للتحــــلــيالت".

 و·ن أي مبادرة ذكاء اصطناعي -للتعلم اÔلي العميق- تعتمد اعتمــاًدا كـــبــيًرا

 على استخدام جودة البيانات لبناء نماذج دقيقة، فنتوقع أن فهرسة البــيــانات

 الذكية ستلعب دوًرا محوريًا في تمكين مجموعة عــمـلـيـات التعلم اÔلي مـن

 اكتشاف البيانات والتحقق منها والتعاون عليها لبناء اعدادات متينه وتفاعلـية

ومستمرة لتعلم اÔلة

 يُعد تسلسل البيانات عامًال أساسًيا لدفع التحوالت الناجحة لــØعــمال القائمة
 على البيانات مثل: إدارة وامتثال البيانات على مستـــــوى المؤسســــة، وتـحديث
 مستودع البيانات وتحليالت الخدمة الذاتية والذكاء االصطناعي. ولكن ال تُنــشأ
 أدوات تـــــســــــلــــــســــــــل الـــــــبـــــــــيــــــانـــــات بــــــشـــكـــل مـــــــتــــســـاوي.
 حـــيـــث أنــه في عام 2021 سيتزايد بـــحــث الشركات عـــن إمـكانيات التسلسل
 الــمــتـــقــــدم لـــلــبـــيـــــانـــات الـــتـــي تـــســـمـــح لـــهـــا بـاستخراج التسلسل
 العميق للبيانات بمعلومات تفصيلية واضحة من مختلف مصادر البيانـات مـن
 أجل بناء فهرسة بيانات شاملة. حيث ستزداد الحاجة إلى استخراج تســلــسـل
 بيانات عـمـيـقة وشاملة، مما سيعّقد من مــشــهــد بـــيــانــات الــمــؤسـسـة.
 وعليها سيحتاج المستخدمون إلى فهم دقيق لبياناتهم لدعم مبادرات علم
 الـــبـيانات والذكـــــاء االصـــطـناعي في العديد من الـــصـــناعات الــــمـنـــظــمـــة

السـتـــيـــفاء شروط االمتثال التنظيمي الصارم

االتجاه الرابع
 الوجهة الجديدة في تسلسل البيانات المتقدم 
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