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 : الملخص

البيانات المتاحة داخل الدوائر الحكومية لها أهمية قصوى. نظًرا لظهور الحكومة هي أكبر منتج للمعلومات واإلدارة الفعالة للكم الهائل من  
( ، يتم تنفيذ تطبيقات الحكومة اإللكترونية لتحسين أداء الحكومة من خالل استغالل إمكانات ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

الحكو  البيانات  تلبية احتياجات  المعلومات واالتصاالت. من أجل  البيانات بما يتوافق مع مبادئ تكنولوجيا  مية ، يجب تصميم قواعد 
يقات تصميم قواعد البيانات القياسية. تحاول هذه الورقة البحثية دراسة بنية قواعد البيانات الموجودة المستخدمة في الدوائر الحكومية كتطب

تصميم قاعدة البيانات مع مراعاة االستدامة طويلة المدى للحكومة اإللكترونية. تكشف الدراسة عن مدى االلتزام بالمعايير األساسية أثناء  
 لتطبيقات الحكومة اإللكترونية. 

  :المقدمة
ة إدارة البيانات هي عملية استيعاب البيانات التي تم إنشاؤها وجمعها بواسطة المؤسسة وتخزينها وتنظيمها وصيانتها. تعد اإلدارة الفعال

نولوجيا المعلومات التي تشغل تطبيقات األعمال وتوفر معلومات تحليلية للمساعدة في دفع عملية للبيانات جزًءا مهًما من نشر أنظمة تك
 صنع القرار التشغيلي والتخطيط االستراتيجي من قبل المديرين التنفيذيين للشركات ومديري األعمال والمستخدمين النهائيين اآلخرين. 

لمختلفة التي تهدف بشكل جماعي إلى التأكد من أن البيانات في أنظمة الشركة تتضمن عملية إدارة البيانات مجموعة من الوظائف ا
دقيقة ومتاحة ويمكن الوصول إليها. يتم تنفيذ معظم العمل المطلوب بواسطة فرق تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات ، ولكن عادًة ما 

بيانات تلبي احتياجاتهم ولجعلهم متفقين مع السياسات التي تحكم يشارك مستخدمو األعمال أيًضا في بعض أجزاء العملية لضمان أن ال
 استخدامها.

يوضح هذا الدليل الشامل إلدارة البيانات ما هو عليه ويوفر نظرة ثاقبة على التخصصات الفردية التي يتضمنها، وأفضل الممارسات 
ية الستراتيجية إدارة البيانات الناجحة. ستجد أيًضا نظرة عامة على  إلدارة البيانات ، والتحديات التي تواجهها المؤسسات ، والفوائد التجار 

ة  أدوات وتقنيات إدارة البيانات. انقر فوق االرتباطات التشعبية الموجودة على الصفحة لقراءة اتجاهات إدارة البيانات والحصول على مشور 
 الخبراء حول إدارة بيانات الشركة.

 أهمية إدارة البيانات 

إلى البيانات بشكل متزايد على أنها أصول مؤسسية يمكن استخدامها التخاذ قرارات عمل أكثر استنارة ، وتحسين الحمالت التسويقية ُينظر  
ن ، وتحسين العمليات التجارية وخفض التكاليف ، كل ذلك بهدف زيادة اإليرادات واألرباح. لكن االفتقار إلى إدارة البيانات المناسبة يمك

هل المؤسسات بصوامع بيانات غير متوافقة ، ومجموعات بيانات غير متسقة ، ومشاكل جودة البيانات التي تحد من قدرتها  أن يثقل كا
 أو األسوأ من ذلك ، تؤدي إلى نتائج خاطئة. -( والتحليالت BIعلى تشغيل تطبيقات ذكاء األعمال )

زايد من متطلبات االمتثال التنظيمي ، بما في ذلك خصوصية البيانات ازدادت أهمية إدارة البيانات أيًضا حيث تخضع الشركات لعدد مت
اط وقوانين الحماية مثل القانون العام لحماية البيانات وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا. باإلضافة إلى ذلك ، تقوم الشركات بالتق

من السمات المميزة ألنظمة البيانات الضخمة التي نشرها الكثير.   كميات أكبر من البيانات ومجموعة متنوعة من أنواع البيانات ، وكالهما
 بدون إدارة بيانات جيدة، يمكن أن تصبح هذه البيئات غير عملية ويصعب التنقل فيها. 
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 أنواع وظائف إدارة البيانات

من معالجة البيانات وتخزينها  تغطي التخصصات المنفصلة التي تشكل جزًءا من عملية إدارة البيانات الشاملة سلسلة من الخطوات ،  
ى ، إلى حوكمة كيفية تنسيق البيانات واستخدامها في األنظمة التشغيلية والتحليلية. غالًبا ما يكون تطوير بنية البيانات هو الخطوة األول

نات ومنصات البيانات األخرى ال سيما في المؤسسات الكبيرة التي لديها الكثير من البيانات إلدارتها. توفر البنية مخطًطا لقواعد البيا
 التي سيتم نشرها ، بما في ذلك تقنيات محددة لتناسب التطبيقات الفردية.

 قواعد البيانات هي أكثر األنظمة األساسية شيوًعا المستخدمة لالحتفاظ ببيانات الشركة ؛ أنها تحتوي على مجموعة من البيانات التي يتم
يثها وإدارتها. يتم استخدامها في كل من أنظمة معالجة المعامالت التي تنشئ بيانات تشغيلية تنظيمها بحيث يمكن الوصول إليها وتحد

، مثل سجالت العمالء وأوامر المبيعات ، ومستودعات البيانات ، التي تخزن مجموعات البيانات الموحدة من أنظمة األعمال لذكاء 
 األعمال والتحليالت.

سية إلدارة البيانات. بمجرد إعداد قواعد البيانات ، يجب إجراء مراقبة األداء وضبطه للحفاظ على  إدارة قواعد البيانات هي وظيفة أسا
أوقات استجابة مقبولة الستعالمات قاعدة البيانات التي يقوم المستخدمون بتشغيلها للحصول على معلومات من البيانات المخزنة فيها. 

ال النسخ االحتياطي واستعادة قاعدة  تتضمن المهام اإلدارية األخرى تصميم قاعدة  البيانات؛  بيانات وتكوينها وتثبيتها وتحديثها ؛ أمن 
 البيانات ؛ وتطبيق ترقيات البرامج وتصحيحات األمان.

  (، وهو برنامج يعمل كواجهة بين قواعدDBMSالتقنية األساسية المستخدمة لنشر قواعد البيانات وإدارتها هي نظام إدارة قواعد البيانات )
البيانات التي يتحكم فيها ومسؤولو قواعد البيانات والمستخدمون النهائيون والتطبيقات التي تصل إليها. تشمل منصات البيانات البديلة  

ئدة لقواعد البيانات أنظمة الملفات وخدمات تخزين الكائنات السحابية ؛ يقومون بتخزين البيانات بطرق أقل تنظيمًا من قواعد البيانات السا
 مما يوفر مرونة أكبر في أنواع البيانات التي يمكن تخزينها وكيفية تنسيقها. نتيجة لذلك ، فهي ليست مناسبة لتطبيقات المعامالت. ،

تشمل تخصصات إدارة البيانات األساسية األخرى نمذجة البيانات ، والتي ترسم العالقات بين عناصر البيانات وكيف تتدفق البيانات 
كامل البيانات ، الذي يجمع البيانات من مصادر البيانات المختلفة لالستخدامات التشغيلية والتحليلية ؛ حوكمة البيانات عبر األنظمة ؛ ت

، والتي تحدد السياسات واإلجراءات لضمان اتساق البيانات في جميع أنحاء المنظمة ؛ وإدارة جودة البيانات ، والتي تهدف إلى إصالح 
( ، والتي تنشئ مجموعة مشتركة من البيانات المرجعية حول  MDMاسقها. آخر هو إدارة البيانات الرئيسية )أخطاء البيانات وعدم تن

 أشياء مثل العمالء والمنتجات. 

 أدوات وتقنيات إدارة البيانات 

رات المتاحة التالية  يمكن استخدام مجموعة واسعة من التقنيات واألدوات والتقنيات كجزء من عملية إدارة البيانات. يتضمن ذلك الخيا
 للجوانب المختلفة إلدارة البيانات. 

البيانات أنظمة إدارة قواعد البيانات البيانات العالئقية. تنظم قواعد  انتشاًرا هو نظام إدارة قواعد  . أكثر أنواع نظم إدارة قواعد البيانات 
يانات ؛ يمكن ربط السجالت ذات الصلة في جداول  العالئقية البيانات في جداول بها صفوف وأعمدة تحتوي على سجالت قاعدة الب

مختلفة من خالل استخدام المفاتيح األساسية واألجنبية ، مع تجنب الحاجة إلى إنشاء إدخاالت بيانات مكررة. قواعد البيانات العالئقية 
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إلضافة إلى دعمهم لخصائص معامالت  ونموذج البيانات الجامد األنسب لبيانات المعامالت المنظمة. هذا با  SQLمبنية حول لغة برمجة  
ACID -  جعلوها الخيار األفضل لقاعدة البيانات لتطبيقات معالجة المعامالت. -الذرية واالتساق والعزلة والمتانة 

ومع ذلك ، ظهرت أنواع أخرى من تقنيات نظم إدارة قواعد البيانات كخيارات قابلة للتطبيق ألنواع مختلفة من أعباء عمل البيانات. يتم 
، والتي ال تفرض متطلبات صارمة على نماذج البيانات ومخططات قواعد البيانات   NoSQLتصنيف معظمها على أنها قواعد بيانات  

نهم تخزين البيانات غير المهيكلة وشبه المنظمة ، مثل بيانات المستشعر وسجالت النقر على اإلنترنت وسجالت ؛ ونتيجة لذلك ، يمك
 الشبكة والخادم والتطبيق.

: قواعد بيانات المستندات التي تخزن عناصر البيانات في هياكل شبيهة بالمستند ، وقواعد  NoSQLهناك أربعة أنواع رئيسية من أنظمة  
يمة الرئيسية التي تجمع بين المفاتيح الفريدة والقيم المرتبطة ، ومخازن األعمدة العريضة مع الجداول التي تحتوي على عدد  بيانات الق

 NoSQLكبير من األعمدة ، وقواعد بيانات الرسم البياني التي ربط عناصر البيانات ذات الصلة في شكل رسم بياني. أصبح اسم  
، فإن الكثير منها يدعم اآلن عناصر منه ويقدم مستوى معيًنا    SQLال تعتمد على    NoSQLد بيانات  في حين أن قواع   -تسمية خاطئة  

 .ACIDمن التوافق مع 

بداًل تتضمن خيارات قاعدة البيانات ونظام إدارة قواعد البيانات اإلضافية قواعد البيانات في الذاكرة التي تخزن البيانات في ذاكرة الخادم  
أداء اإلدخال / اإلخراج وقواعد البيانات العمودية الموجهة لتطبيقات التحليالت. ال تزال قواعد البيانات الهرمية التي من القرص لتسريع  

متاحة لالستخدام. يمكن للمستخدمين نشر قواعد البيانات   NoSQLتعمل على الحواسيب المركزية وتسبق تطوير األنظمة العالئقية و  
في األنظمة المحلية أو القائمة على السحابة ؛ باإلضافة إلى ذلك ، يقدم العديد من بائعي قواعد البيانات خدمات قاعدة بيانات سحابية 

 ُمدارة، حيث يتعاملون مع نشر قاعدة البيانات وتكوينها وإدارتها للمستخدمين. 

في عمليات نشر البيانات الضخمة نظًرا لقدرتها على تخزين أنواع   NoSQL. غالًبا ما ُتستخدم قواعد بيانات  البيانات الضخمة  إدارة
، وهو إطار   Hadoopالبيانات المختلفة وإدارتها. يتم أيًضا بناء بيئات البيانات الضخمة بشكل شائع حول تقنيات مفتوحة المصدر مثل  

المرتبطة بها ؛ محرك معالجة الشرارة    HBaseملفات يعمل عبر مجموعات من خوادم السلع ؛ قاعدة بيانات    معالجة موزع مع نظام
ومنصات معالجة تيار كافكا وفلينك وستورم. على نحو متزايد ، يتم نشر أنظمة البيانات الضخمة في السحابة ، باستخدام تخزين الكائنات 

 Amazon Simple Storage Service (S3 .)مثل 

. هناك مستودعات بديلة إلدارة بيانات التحليالت وهما مستودعات البيانات وبحيرات البيانات. يعد تخزين البيانات مستودعات البيانات
يعتمد مستودع البيانات عادًة على قاعدة بيانات عالئقية أو عمودية ، ويقوم بتخزين البيانات المهيكلة   -هو األسلوب األكثر تقليدية  

وتقارير المؤسسة    BIة مًعا من أنظمة تشغيل مختلفة ومجهزة للتحليل. حاالت استخدام مستودع البيانات األساسية هي استعالم  المجمع
 ، والتي تمكن محللي األعمال والمديرين التنفيذيين من تحليل المبيعات وإدارة المخزون ومؤشرات األداء الرئيسية األخرى.

يانات من أنظمة األعمال عبر المؤسسة. في الشركات الكبيرة ، قد تقوم الشركات الفرعية الفردية  يتضمن مستودع بيانات المؤسسة ب
فهي إصدارات   -ووحدات األعمال التي تتمتع باستقاللية إدارية ببناء مستودعات البيانات الخاصة بها. تعد مجموعات البيانات خياًرا آخر  

 مجموعات فرعية من بيانات المؤسسة ألقسام أو مجموعات معينة من المستخدمين.أصغر من مستودعات البيانات التي تحتوي على 
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من ناحية أخرى ، تقوم بحيرات البيانات بتخزين مجموعات من البيانات الضخمة الستخدامها في النمذجة التنبؤية والتعلم اآللي وتطبيقات 
، على الرغم من أن عمليات نشر بحيرة البيانات تتم أيًضا  Hadoopالتحليالت المتقدمة األخرى. يتم بناؤها بشكل شائع على مجموعات  

البيانات   NoSQLعلى قواعد بيانات   إلى ذلك ، يمكن دمج منصات مختلفة في بيئة بحيرة  السحابة ؛ باإلضافة  أو تخزين كائنات 
البيانات على بيانات أولية مخزنة كما هي. في  الموزعة. قد تتم معالجة البيانات للتحليل عند استيعابها ، ولكن غالًبا ما تحتوي بحيرة  

 هذه الحالة ، يقوم علماء البيانات والمحللون اآلخرون عادًة بعمل إعداد البيانات الخاصة بهم الستخدامات تحليلية محددة.

البيانات. البيان  تكامل  البيانات األكثر استخداًما ، والتي تسحب  ات من أنظمة المصدر ، يتم استخراج وتحويل وتحميل تقنية تكامل 
وتحولها إلى تنسيق ثابت ، ثم تحميل البيانات المتكاملة إلى مستودع بيانات أو نظام هدف آخر. ومع ذلك ، تدعم منصات تكامل 

( ، وهو تباين في  ELTالبيانات اآلن أيًضا مجموعة متنوعة من طرق التكامل األخرى. يتضمن ذلك االستخراج والتحميل والتحويل )
ETL    يترك البيانات في شكلها األصلي عند تحميلها في النظام األساسي المستهدف. يعدELT   خياًرا شائًعا لوظائف تكامل البيانات في

 بحيرات البيانات وأنظمة البيانات الضخمة األخرى.

ETL    وELT  ت أيًضا إجراء تكامل البيانات هما عمليتا تكامل دفعي يتم تشغيلهما على فترات زمنية مجدولة. يمكن لفرق إدارة البيانا
في الوقت الفعلي ، باستخدام طرق مثل التقاط بيانات التغيير ، والتي تطبق التغييرات على البيانات في قواعد البيانات إلى مستودع 

ر. تعد محاكاة البيانات أو مستودع آخر ، وتكامل تدفق البيانات ، والذي يدمج تدفقات البيانات في الوقت الحقيقي على أساس مستم
فهي تستخدم طبقة تجريدية إلنشاء عرض افتراضي للبيانات من أنظمة مختلفة للمستخدمين   -البيانات االفتراضية خياًرا آخر للتكامل  

 النهائيين بداًل من تحميل البيانات فعلًيا في مستودع بيانات. 

س عملية تنظيمية ؛ تتوفر منتجات البرامج التي يمكن أن تساعد  . حوكمة البيانات هي في األساMDMإدارة البيانات وجودة البيانات و 
في إدارة برامج إدارة البيانات ، لكنها عنصر اختياري. في حين أن برامج الحوكمة قد تتم إدارتها من قبل متخصصين في إدارة البيانات 

ذون بشكل جماعي قرارات بشأن تعريفات البيانات  ، فإنها عادة ما تتضمن مجلس حوكمة البيانات يتكون من مديري األعمال الذين يتخ
 المشتركة ومعايير الشركة إلنشاء البيانات وتنسيقها واستخدامها.

جانب رئيسي آخر من مبادرات الحوكمة هو اإلشراف على البيانات ، والذي يتضمن اإلشراف على مجموعات البيانات والتأكد من امتثال  
يانات المعتمدة. يمكن أن يكون وكيل البيانات إما وظيفة بدوام كامل أو جزئي ، اعتماًدا على حجم المستخدمين النهائيين لسياسات الب

تكنولوجيا  وقسم  التجارية  العمليات  من  كل  من  أيًضا  البيانات  وكالء  يأتي  أن  يمكن  بها.  الخاص  الحوكمة  برنامج  ونطاق  المنظمة 
 فة الوثيقة بالبيانات التي يشرفون عليها شرًطا أساسًيا.المعلومات ؛ في كلتا الحالتين ، عادة ما تكون المعر 

ترتبط حوكمة البيانات ارتباًطا وثيًقا بجهود تحسين جودة البيانات ؛ تعتبر المقاييس التي توثق التحسينات في جودة بيانات المؤسسة  
سمات البيانات ، والتي تقوم بمسح مجموعات أساسية إلظهار القيمة التجارية لبرامج الحوكمة. تتضمن تقنيات جودة البيانات تحديد  

ح البيانات لتحديد القيم الخارجية التي قد تكون أخطاء ؛ تنقية البيانات ، والمعروفة أيًضا باسم تنقية البيانات ، والتي تعمل على إصال
يتحقق من البيانات مقابل قواعد الجودة أخطاء البيانات عن طريق تعديل البيانات السيئة أو حذفها ؛ والتحقق من صحة البيانات ، والذي  

 المحددة مسبًقا.
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على نطاق واسع مثل وظيفتي    MDMترتبط إدارة البيانات الرئيسية أيًضا بإدارة البيانات وجودة البيانات ، على الرغم من عدم اعتماد  
 MDMلغالب على المؤسسات الكبيرة. تقوم  ، والتي تقصرها في ا  MDMإدارة البيانات األخريين. ويرجع ذلك جزئًيا إلى تعقيد برامج  

ما يسمى غالًبا بالسجل الذهبي. يتم تخزين البيانات الرئيسية في    -بإنشاء سجل مركزي للبيانات الرئيسية لنطاقات البيانات المحددة  
بت في ذلك ، يمكن للمحور ، والذي يغذي البيانات إلى األنظمة التحليلية إلعداد تقارير وتحليل متسق للمؤسسات ؛ إذا رغ  MDMمركز  

 أيًضا دفع البيانات الرئيسية المحدثة إلى أنظمة المصدر. 

. ينشئ مصممو البيانات سلسلة من نماذج البيانات المفاهيمية والمنطقية والمادية التي توثق مجموعات البيانات ومهام نمذجة البيانات
لمعامالت والتحليالت. تتضمن األساليب الشائعة لنمذجة البيانات تطوير سير العمل في شكل مرئي وتعيينها لمتطلبات العمل لمعالجة ا

الرسوم البيانية لعالقة الكيانات وتعيينات البيانات والمخططات. باإلضافة إلى ذلك ، يجب تحديث نماذج البيانات عند إضافة مصادر  
 بيانات جديدة أو عندما تحتاج معلومات المؤسسة إلى تغييرات. 

 إدارة البيانات أفضل ممارسات

 يعد برنامج إدارة البيانات المصمم جيًدا مكوًنا مهًما الستراتيجيات إدارة البيانات الفعالة ، خاصة في المؤسسات ذات بيئات البيانات 
الحالتين ، على  الموزعة التي تتضمن مجموعة متنوعة من األنظمة. التركيز القوي على جودة البيانات أمر ال بد منه أيًضا. في كلتا  

الرغم من ذلك ، ال تستطيع فرق تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات القيام بذلك بمفردها. يجب إشراك مديري األعمال والمستخدمين 
 ات.للتأكد من تلبية احتياجات البيانات الخاصة بهم وعدم استمرار مشاكل جودة البيانات. األمر نفسه ينطبق على مشاريع نمذجة البيان 

تقنيات. أيًضا ، يتطلب تعدد قواعد البيانات ومنصات البيانات األخرى المتاحة للنشر نهًجا دقيًقا عند تصميم بنية البيانات وتقييم واختيار ال
 يجب أن يتأكد مديرو تكنولوجيا المعلومات والبيانات من أن األنظمة التي يقومون بتنفيذها مناسبة للغرض المقصود وستقدم إمكانات 

 معالجة البيانات ومعلومات التحليالت التي تتطلبها العمليات التجارية للمؤسسة. 

 مخاطر وتحديات إدارة البيانات 

إذا لم يكن لدى المؤسسة بنية بيانات جيدة التصميم ، فيمكن أن ينتهي بها األمر بأنظمة منعزلة يصعب تكاملها وإدارتها بطريقة منسقة.  
األفضل ، يمكن أن يمثل تمكين علماء البيانات والمحللين اآلخرين من العثور على البيانات ذات الصلة    حتى في البيئات ذات التخطيط

تسهيل  في  للمساعدة  الضخمة.  البيانات  وأنظمة  المختلفة  البيانات  قواعد  عبر  البيانات  تنتشر  ، خاصًة عندما  تحدًيا  إليها  والوصول 
إدارة البيانات بإنشاء كتالوجات بيانات توثق ما هو متاح في األنظمة وتتضمن عادًة مسارد  الوصول إلى البيانات ، تقوم العديد من فرق  

 المصطلحات التجارية وقواميس البيانات المبنية على البيانات الوصفية وسجالت نسب البيانات. 

ًضا تحديات جديدة. على سبيل المثال  يمكن أن يؤدي التحول إلى السحابة إلى تسهيل بعض جوانب عمل إدارة البيانات ، ولكنه يخلق أي
، يمكن أن يكون الترحيل إلى قواعد البيانات السحابية ومنصات البيانات الضخمة أمًرا معقًدا بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى نقل  

يجب مراقبة استخدام    - ة  البيانات ومعالجة أعباء العمل من األنظمة المحلية الموجودة. تعتبر التكاليف مشكلة كبيرة أخرى في السحاب
 األنظمة السحابية والخدمات المدارة عن كثب للتأكد من أن فواتير معالجة البيانات ال تتجاوز المبالغ المدرجة في الميزانية.
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القانو  البيانات هي اآلن من بين الموظفين المسؤولين عن حماية أمن بيانات الشركة والحد من المسؤوليات  نية  العديد من فرق إدارة 
ية المحتملة لخروقات البيانات أو إساءة استخدام البيانات. يحتاج مديرو البيانات إلى المساعدة في ضمان االمتثال لكل من اللوائح الحكوم

والصناعية بشأن أمان البيانات والخصوصية واالستخدام. لقد أصبح ذلك مصدر قلق أكثر إلحاًحا مع مرور القانون العام لحماية البيانات 
، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، الذي   2018، وقانون خصوصية بيانات االتحاد األوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في مايو  

 . 2020ومن المقرر أن يصبح سارًيا في بداية  2018تم توقيعه ليصبح قانوًنا في 

 مهام وأدوار إدارة البيانات 

عة من المهام والواجبات والمهارات. في المنظمات األصغر ذات الموارد المحدودة ، قد يتعامل تتضمن عملية إدارة البيانات مجموعة واس
البيانات ، ومسؤولي قواعد   البيانات ، ومصممي  البيانات مهندسي  إدارة  أدوار متعددة. ولكن بشكل عام ، يشمل محترفو  األفراد مع 

دسي جودة البيانات ، ومطوري تكامل البيانات ، ومديري حوكمة البيانات ،  ( ، ومطوري قواعد البيانات ، ومحللي ومهنDBAالبيانات )
 ومضيفي البيانات ، ومهندسي البيانات ، الذين يعملون مع فرق التحليالت من أجل بناء خطوط البيانات وإعداد البيانات للتحليل.

رة البيانات بأنفسهم ، خاصة في أنظمة البيانات الضخمة قد يتعامل علماء البيانات ومحللو البيانات اآلخرون أيًضا مع بعض مهام إدا
التي تحتوي على بيانات أولية تحتاج إلى تصفيتها وإعدادها الستخدامات محددة. وبالمثل ، غالًبا ما يساعد مطورو التطبيقات في نشر 

عد البيانات العالئقية. نتيجة لذلك ، قد تضطر  وإدارة بيئات البيانات الضخمة ، والتي تتطلب مهارات جديدة بشكل عام مقارنة بأنظمة قوا 
المؤسسات إلى توظيف عمال جدد أو إعادة تدريب مسؤولي قواعد البيانات التقليديين لتلبية احتياجات إدارة البيانات الضخمة الخاصة  

 بهم. 

 فوائد اإلدارة الجيدة للبيانات 

ركات على اكتساب مزايا تنافسية محتملة على منافسيها في األعمال ، من  يمكن أن تساعد استراتيجية إدارة البيانات جيدة التنفيذ الش
 خالل تحسين الفعالية التشغيلية وتمكين اتخاذ قرارات أفضل. يمكن أيًضا أن تصبح المؤسسات التي لديها بيانات ُمدارة جيًدا أكثر مرونة

 ص األعمال الجديدة بسرعة أكبر. ، مما يجعل من الممكن تحديد اتجاهات السوق والتحرك لالستفادة من فر 

يمكن أن تساعد اإلدارة الفعالة للبيانات الشركات أيًضا على تجنب انتهاكات البيانات ومشكالت خصوصية البيانات ومشكالت االمتثال 
يوفرها نهج   التنظيمي التي قد تضر بسمعتها وتضيف تكاليف غير متوقعة وتعرضها لخطر قانوني. في النهاية ، أكبر فائدة يمكن أن

 قوي إلدارة البيانات هي أداء أعمال أفضل. 

 الفوائد التجارية لنظام إدارة قواعد البيانات 

نظًرا ألن إدارة بيانات الجودة تتضمن عرًضا مركزًيا للبيانات ، تحتاج الفرق إلى حل يسمح لهم بتنظيم كل شيء ، بما في ذلك مراقبة 
يصلون إليه. يساعد نظام إدارة قواعد البيانات على تحسين األمان التنظيمي والتكامل واالمتثال من يقوم بالوصول إلى النظام ومن أين  

 واألداء. 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  اثنان  العدد

 م 2022  – نيسان  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

614 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 تحسين مشاركة البيانات وأمن البيانات  .1

 تساعد أنظمة إدارة قواعد البيانات المستخدمين على مشاركة البيانات بسرعة وفعالية وأمان عبر المؤسسة. من خالل توفير حلول سريعة 
الستعالمات قاعدة البيانات ، يتيح نظام إدارة البيانات وصواًل أسرع إلى بيانات أكثر دقة. يمكن للمستخدمين النهائيين ، مثل مندوبي 

 المبيعات ، تسريع دورات المبيعات والحصول على مزيد من الدقة في توقع المبيعات.

 تكامل البيانات الفعال  .2

يانات إلى تعزيز صورة أكثر تكاماًل لعملياتك من خالل توضيح كيفية تأثير العمليات في جزء واحد من سيؤدي تنفيذ نظام إدارة قاعدة الب
المؤسسة على القطاعات األخرى بسهولة. ما تم القيام به يدوًيا بالكامل اآلن يمكن أن يكون آلًيا بالكامل وأكثر دقة. سيتضمن نظام  

DBMS  انات عبر مصادر متعددة ، وإزالة التكرارات ، وتطبيع مجموعات البيانات وتقسيمها  الصحيح خيارات تكامل مرنة لتوحيد البي
 وإثرائها في تدفقات عمل مخصصة. 

 بيانات متسقة وموثوقة .3

يحدث عدم تناسق البيانات عندما توجد إصدارات مختلفة من البيانات المطابقة في أماكن مختلفة في المؤسسة. على سبيل المثال ،  
مجموعة لديها البريد اإللكتروني الصحيح للعميل ، ومجموعة أخرى لديها رقم الهاتف الصحيح. باستخدام نظام مناسب إلدارة قواعد  هناك  

 البيانات وأدوات جودة البيانات ، يمكنك التأكد من مشاركة عرض دقيق للبيانات في جميع أنحاء مؤسستك. 

 البيانات التي تتوافق مع لوائح الخصوصية .4

أنظمة إدارة قواعد البيانات إطاًرا أفضل لتطبيق سياسات الخصوصية واألمان. من خالل تنظيم البيانات بطريقة موحدة ، يمكن   توفر
 للشركات إدارة الخصوصية وأمن البيانات مركزًيا ، مما يساعد على توحيد أنظمتها للتسجيل وتقليل مخاطر االنتهاكات التنظيمية. 

 زيادة اإلنتاجية  .5

الجيد يمّكن األشخاص من قضاء المزيد من الوقت في األنشطة    DBMSإلى زيادة اإلنتاجية ألن نظام    DBMSا يؤدي نشر  عادًة م
 عالية القيمة والمبادرات اإلستراتيجية ، ووقت أقل في تنظيف البيانات وقوائم التنظيف يدوًيا. 

 صنع القرار بشكل أفضل .6

البيانات جيدة فقط مث المبنية على  البيانات في توفير إطار عمل لتسهيل القرارات  المعلومات المستخدمة. يساعد نظام إدارة قواعد  ل 
مبادرات جودة البيانات. تؤدي إجراءات إدارة البيانات األفضل إلى إنتاج معلومات عالية الجودة ، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل  

 عبر المؤسسة. 
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 تاريخ إدارة البيانات وتطورها 

دهار في إدارة البيانات مدفوًعا إلى حد كبير بمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذين ركزوا على حل مشكلة القمامة والقمامة كان أول از 
 في أقدم أجهزة الكمبيوتر بعد إدراك أن اآلالت توصلت إلى استنتاجات خاطئة ألنها تم تغذيتها ببيانات غير دقيقة أو غير كافية. 

وجت المجموعات الصناعية والجمعيات المهنية ألفضل الممارسات إلدارة البيانات ، ال سيما من حيث التدريب ابتداًء من الستينيات ، ر 
 المهني ومقاييس جودة البيانات. كما أصبحت قواعد البيانات الهرمية القائمة على الحاسوب المركزي متاحة في ذلك العقد.

عززت مكانتها في مركز عملية إدارة البيانات في الثمانينيات. تم تصور فكرة مستودع ظهرت قاعدة البيانات العالئقية في السبعينيات ثم  
البيانات في أواخر الثمانينيات ، وبدأ المتبنون األوائل لهذا المفهوم في نشر مستودعات البيانات في منتصف التسعينيات. بحلول أوائل  

 العالئقية تقنية مهيمنة ، مع قفل افتراضي لعمليات نشر قاعدة البيانات. العقد األول من القرن الحادي والعشرين ، كانت البرمجيات

والعديد من تقنيات البيانات الضخمة   Sparkوتبعه محرك معالجة    2006أصبح متاًحا في عام    Hadoopلكن اإلصدار األولي من  
في الظهور في نفس اإلطار الزمني. في حين أن التكنولوجيا العالئقية ال تزال   NoSQLاألخرى. بدأت أيًضا مجموعة من قواعد بيانات  

ي تتيحها قد أعطت وبيئات بحيرة البيانات الجديدة الت  NoSQLتمتلك الحصة األكبر حتى اآلن ، فإن ظهور البيانات الضخمة وبدائل  
 المؤسسات مجموعة أوسع من خيارات إدارة البيانات. 

 قاعدة بيانات حكومية

ت تجمع قاعدة البيانات الحكومية المعلومات ألسباب مختلفة ، بما في ذلك مراقبة المناخ ، واالمتثال لقانون األوراق المالية ، والمسوحا
والمنح ، والمراقبة ، واألمن القومي ، ومراقبة الحدود ، وإنفاذ القانون ، والصحة العامة ، وتسجيل الجيولوجية ، وطلبات براءات االختراع  

 الناخبين ، وتسجيل المركبات ، والضمان االجتماعي ، واإلحصاءات .

 الخاتمة 

واحًدا هو المسؤول عن جميع أن البيانات في أنظمة المعلومات الحكومية تتم إدارتها على أساس مخصص ، في حين أن شخًصا تقنًيا 
جوانب التعامل مع قاعدة البيانات دون أي توثيق ، وبالتالي فإن أنظمة المعلومات الحكومية ليست قابلة للتطوير في الوقت الحالي، فإن  

ى البيانات، والفهم  التصميم السيئ لقاعدة البيانات سيؤدي إلى مشاكل مختلفة مثل عدم تناسق البيانات، واألداء غير الفعال للوصول إل
الجزئي الحتياجات مستخدمي مرافق الحوكمة اإللكترونية، وسوف يعيق التوسع والتكامل في المستقبل من مرافق الحكومة اإللكترونية 

 الحالية. 
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Abstract : 

The public authority is the greatest maker of data and effective administration of the huge measure of information accessible 

inside the public authority divisions is of most extreme significance. Because of the approach of data and correspondence 

innovation (ICT), e-government applications are being executed to further develop government working by taking advantage 

of ICT potential. To meet government information needs, the data sets should be planned adjusting to standard data set plan 

standards. This examination paper endeavors to concentrate on the construction of existing data sets utilized in government 

offices as e-government applications. The review uncovers the degree of adherence to the most essential boundaries while 

planning the information base keeping in view the drawn-out maintainability of e-government applications. 
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