
 المستقبل المعلوماتي
 

مرت صناعة المعلومات باطوار عدیده بدأت بالبیت الزجاجي، عندما كانت غرف الكمپیوتر لھا حوائط زجاجیھ و یسیر 
البیضاء و تحیط بھم عشرات االزرار و األضواء. كانت البرامج تتعامل مع میكنة االعمال  المعاطفداخلھا البسوا 

او الفوري و انتشرت الشاشات الموصولھ  اآلني التشغیل. بعد ذلك جاء وقت  Batch"التشغیلھ" او بطریقة الیدویھ 
 بالحاسبات المركزیھ، كل منھا یعمل على برنامج مختلف.

 
 امتأل بالعجیب من التطبیقات والذي الواحده تلو األخرى الى ان و صلنا الى وقتنا الحاضر المعلوماتیھ توالت الموجات 

) Analytics	Things,	of	Data Internet	Bigمثل البیانات الضخمھ ( من الناسر التي یحار في استیعابھا العدید األفكا
 و انترنت األشیاء و البیانات التحلیلیھ. 

 
او البیانات التحلیلیھ حیث نحاول فھم ما الذى یوفره لنا ھذا التطبیق الذي كان موجوداً  Analyticsموضوعنا الیوم ھو 

، الى ان أتت فكرة )ذكاء االعمال او االستخبارات العملیھ( 	Intelligence	Businessقبل من خالل ما یسمى من 
ً تصبح فیما بعد أساس ،مختلفةانات ضخمة الحجم من مصادر البیانات الضخمھ و أصبحت ھناك امكانیھ لتخزین بی  ا

 . و ھي موضوع الحدیث Analyticsة لتحلیالت و المعالجات التي توفرھا المنتجات الجدیده من نوعیل
 
فرق البیع المختلفھ لھذه  عند تقریر ما اذا كنا نحتاج لھذا النوع من البرامج و قبل ان نستمع للكالم المعسول من	

یحتاج الى كم ھائل من المعلومات التشغیلیھ التي  ما یمكن لھذه البرامج ان تقوم بھ و الذيالشركات، البد ان نتعرف ع
 البد من توافرھا قبل ان نأمل في الحصول على فائده من ھذه البرامج.

ي ھذا المقال عن النوعین ، سنتحدث فم الى أربعة أنواعینقس " ان تقوم بھAnalyticsما تستطیع برامج "تحلیل البیانات 
 :االولین

 
	تحلیل وصفي: -

 	
مثل عدد الطلبات و من طلبھا و ؟ و من فعل ماذا  ،صف ما حدثفعل و تحدثت بال التي المعامالت لوصفتحلیل  ھو 

 مكنیالذي ود حدث بالفعل وقت تنفیذ و تورید و سعر ھذه الطلبات، الخ. كل ھذه البیانات تشكل سجالً وصفیا لما ق
 .العلیا لإلدارة" وصفیة" تقاریر إلنتاج استخدامھ

 
	تحلیل تشخیصي : -

 
وقع بالفعل، فعلى سبیل المثال تعاني شركة ما من انخفاض االیرادات، الذي  الخطأ ھیةما لتشخیص ھو نوع من التحلیل

  سببھ اآلتي:لمعرفة السبب في انخفاض االیرادات فتكتشف ان السبب  التحلیلیةفتقرر استخدام البیانات 
ن م والثالث األول الربع خاللفي العادة  عمالئھا من معینة مجموعة من لعدد من االصنافشركة طلبات بیعیھ ال تلقىت

تالي قي الطلبیات"، و بالالمعتاد لتل نمطال اً فيشذوذالطلبات او تقل بدرجة ملحوظھ مما یشكل " ھذه تتوقف فجأة .السنھ
ترفع برمج البیانات التحلیلھ تحذیراً من ان السبب في انخفاض المبیعات ھو توقف الطلبیات المحدده من بعض العمالء 

 الصناف معینھ و في وقت محدد.
 إلى وما اتلبالط تسلسلالمعتاد في  لنمطاو ا الطلبات قیم متوسط في المتوقعة غیر االختالفات على نفسھ األمر وینطبق 

مكن ان و یقدم تشخیصاً لالداره العلیا حتى ی یعتبر ھذا النوع مفیداً ألنھ یحلل و یربط بین المشكلھ و السبب المحتمل .ذلك
 تتخذ حلوال لمعالجة المشكالت

 
 (التنبؤي)  التحلیل بالتنبؤ -

 
یفضل ان تكون مرغوبھ، فمثالً لو كانت ھناك كمیات ھائلھ من البیانات الدقیقھ  معینة نتیجة إلى یؤديعملي س سلوكاي 

متاحھ لبرامج تحلیل البیانات ستتمكن ھذه البرامج من ربط انخفاض الكمیات المطلوبة من نوع معین من األصناف من 
اف. أو ان تكرر حدوث عطل معین و استبدال قطع غیار معینھ من جھاز احد العمالء بكونھ وجد مورداً آخر لھذه األصن

ما سیعني انھ سیتعطل تماماً و یخرج من الخدمھ في مدة أقصاھا شھرین و بالتالي سیؤدي الى انقطاع تام النتاج نوع من 
 المنتجات التي تنتجھا الشركھ.

 
 النوع الرابع و المتقدم جداً ھو التحلیل العالجي -

 



، حیث ال یقتصر دور عملھا على وصف ما یجري او تشخیص السبب التحلیلیة البیاناتوع ھو القمھ في تطبیق ھذا الن
وراء نمط مخالف لمعاییر تشغیلیھ معینھ او التنبؤ بوقائع معینھ قبل حدوثھا. في ھذا النوع یقوم البرنامج بما سبق و لكن 

	نتخیل ھذا السیناریو:بإضافة في غایھ االھمیھ و ھي اقتراح الحل! دعونا 
 	
 من انتاج مصنع ما في شركھ عالمیھ (تحلیل وصفي )  ٪٢٥تقوم ب  ٣٣٣الماكینھ رقم   •
	
ى، التصنیع على الماكینات األخر القدرة اإلنتاجیة وبالتالي  یقع عبءماكینة ینتج عن ذلك تعطل ال ھذه تتعطل عندما •

و أربعة أیام للطلبیات  الشرقیة المنطقةلمده قدرھا یومین في  عةالمصنالمنتجات  تسلیماالمر الذي یؤدي الى تأخر 
 الخاصة بالمنطقة الغربیة (تحلیل تشخیصي) 

	
كل ثالثة  الدوریة الصیانةاثناء 	 AX313من تاریخ اعطال ھذا النوع من الماكینات الحظنا ان عدم استبدال القطعھ رقم  •

ماما ت الماكینةیت خالل فترة ستین یوماً ، فانھ من المحتمل تعطل اشھر ، وكذلك عند حدوث عطل متكرر في مضخة الز
خدام و است و توقف اإلنتاج لمده طویلھ. االمر الذي سیتسبب في عدم الوفاء بالطلبیات و تحمل غرامات تأخیر مكلفھ

 وسائل نقل مكلفھ (تحلیل تنبؤي)
 
لتعویض التقصیر في اإلنتاج  ٧٧٧ و ٤٤٤الى الماكینات رقم  ٣٣٣یقترح البرنامج ھنا ان یتحول اإلنتاج من الماكینھ  •

 ٪٧٥و  ٤٤٤لماكینة  ٪٢٥اإلنتاج  على الماكینتین بواقع  ن توزیع. كذلك یكو٣٣٣عند حدوث عطل في الماكینھ رقم 
 بسیطاً جداً).... (تحلیل عالجي). ٧٧٧استخدام  ( حیث انھ بسبب العوامل الموسمیھ یكون ٧٧٧لماكینھ 

 
باستخدام المیزات الفنیھ الخاصھ 	Analytics		ارجو ان أكون قد أوضحت الفرق بین ان نبیع برامج البیانات التحلیلیة  

تجعل  Insightللمنتج او سمعة الشركھ الصانعھ و حجمھا او تقاریر المحللین. او ان نبیع المنتج باستخدام رویھ و بصیره 
 منا جھھ یثق بھا العمیل و یسعد بالعمل معھا 

 
  ٢٠١٨أشرف عثمان، القاھره نوفمبر 

 
 


