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 في الشرق األوسط ر آليات اتخاذ القرار ضمن قطاع األعمالالكبيرة تغي البيانات
  

 50إلى أن الشركات بالمنطقة ستحتاجإلدارة بيانات يصل حجمها إلى  "سيسكو"تشير توقعات 
   2020بحلول ضعف حجم البيانات الحالي

  
  دبي، اإلمارات العربية المتحدة

  
قطاع األعمال في منطقة الشرق األوسط بات على عتبة مرحلة جديدة إلى أن  مؤخراً " سيسكو"أشارت شركة 
الحجم الهائل للبيانات والمعلومات بهدف تغيير آليات اتخاذ القرارات ها على االستفادة من يعمل من خالل

  .واالرتقاء بها
ت الكبيرة، وبالنظر فقط وبحكم طبيعتها، باتت حركة المعلومات الكثيفة عبر الشبكة عامًال رئيسيًا لتوليد البيانا

المتنقلة في العالم تضم أكثر من التي يتم تبادل البيانات عبرها، نجد أن شبكة االتصاالت  الشبكاتإلى إحدى 
ومن المتوقع في هذا السياق أن . مليارات رسالة نصية يومياً  10مليارات مشترك يتبادلون يوميًا ما يزيد على  6

و  2013بين عامي  تنقلة في العالمأسرع معدل لنمو حركة البيانات الم تسجل منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
المتنقلة التوقعات العالمية لحركة البيانات : مؤشر التواصل االفتراضي من سيسكو"، وذلك وفقًا لتقرير 2018

بسهولة كيف أن البيانات الكبيرة ستساهم في خلق تحديات جديدة  نستنتجوبالتالي يمكننا أن "2018و 2013بين 
عامل معها، حيث يمكن أن تسبب زيادة كبيرة في النفقات، وتؤسس تللشركات قبل أن تدرك الطريقة المثالية لل

  . ، وترفع مستويات التعقيد وتزيد التكاليفجديدة لمخاطر
، فإن قطاع األعمال في المنطقة سيكون بحاجة إلى إدارة كم تنمو بوتيرة أسرع من قانون موروبما أن البيانات 

أساليب إدارة  زيد من متطلبات، األمر الذي سي2020مرة بحلول العام  50هائل من البيانات سيتضاعف 
مصادر التخزين، وذلك لمواجهة الطفرة بيانات إلى جانب من تطبيقات وقواعد البيانات التقليدية في المؤسسات 

ارتفاع كبير في التكلفة والتعقيد لتلبية مما سيؤدي إلى الهائلة في حجم البيانات الذي يزداد عامًا تلو آخر، 
  . احتياجات إداراة البيانات الكبيرة

  



وسط بتبني حلول وكنتيجة لهذه التدفقات الهائلة من البيانات الكبيرة بدأت المؤسسات في منطقة الشرق األ
في تطوير التعامالت اليومية، ودعم ها البيانات وتحليلها لالستفادة منهذه استقصاء األعمال الستخراج 

  . االقتصادات المتحولة
  

حلوًال موجهة لشركات الشرق  2014" أسبوع جيتكس للتقنية"ستقدم خالل " سيسكو" وتجدر اإلشارة إلى أن
انات الكبيرة، وتطبيق هيكليات شبكية جديدة مدعومة بأجهزة وبرمجيات البياألوسط تركز من خاللها على 

  . مناسبة
  -انتهى-

  لمزيد من المعلومات
  بمنطقة الشرق األوسط »سيسكو«أخبار 

http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html 
  »سيسكو«معلومات عن 

http://www.cisco.com 
 

 

  :نبذة عن شركة سيسكو
" ناسداك"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "سيسكو"تعمل شركة 
، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن NASDAQ: CSCO) تحت الرمز

لمتابعة أخبار سيسكو، . تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل
  .  http://thenetwork.cisco.comالرجاء زيارة 

###  
أو الشركات التابعة /عار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو وسيسكو وش

ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع . لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى
www.cisco.com/go/trademarks.كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك  إن

 .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى. ألصحابها
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