
        
 
 

 خبر صحفي:

بيانات مل "ريم"تطبيق  طمقيامعة حمد بن خميفة معهد قطر لبحوث الحوسبة بج
  الكبيرة

جامعة حمد بن أحد المعاىد البحثية في ، (QCRI) بحوث الحوسبةلمعيد قطر أطمق  - 2102يونيو  22 الدوحة،
 .من منصات البرمجيات كثيرعبر الكبيرة رؤى من البيانات الاستخالص تيح ي   اخميفة، تطبيقً 

لألغراض  ر إطالقومن المقرّ  في قطر، أول نظامأحد أنواع الغزالن المحمّية اسم ي يحمل الذ"ريم"،  تطبيقوي عّد 
 .يسميو العمماء كما ،عدة منصاتمعالجة البيانات عبر قادر عمى و  ، العامة

التطبيق في معيد قطر لبحوث الحوسبة، بأن الشركات  الذي قاد تطويرالعالم رويز، -كواين آرنولفو-خورخي وقال
لتمبية  يا؛وتحميمالكبيرة البيانات انتشار استخدام خالل  مختمفةو صة تستخدم منصات بيانات كبيرة متخصّ كانت 

 .دةاحتياجات محدّ 

منصات  االجتماعي وشراء العمالء عادةً تواصل وسائل التتطّمب تحميالت عمى سبيل المثال، فرويز: "-وقال كواين
 ".برمجيات منفصمة

استيداف من أجل  ؛قاعدة بيانات الركابستخالص البيانات من التطبيق "ريم"  طيران استخدامال اتشركويمكن ل
لتطبيق "ريم" كن . ويمقائمة الركابنة في الترقيات لمعمالء عمى أساس بيانات تاريخ الرحالت من المعمومات المخزّ 

ضافية مع بيانات اإل ترحالجدولة سعة الاستخدام ىذه المعمومات لعمى طيران شركات الساعد ميندسي أن يبعد ذلك 
 وقد وافقت شركة الخطوط الجوية القطرية عمى اختبار ىذا التطبيق الجديد. .مخزنة عمى حدة عمى منصات متعددة

جمع إلى حتاج األطباء يسبيل المثال، قد عمى فة المرضى. تابعلتحسين م ؛استخدام التطبيق ممستشفياتلكما يمكن 
ويتم عن المرضى  الذين حصموا عمى وصفات طبية مماثمة،  -في قاعدة بياناتعادًة تخزينيا يتم  تيال -المعمومات

 .في ممفات نصية المعمومات عادةً تخزين ىذه 



        
 
 

عمى فلتحسين الكفاءة.  ؛مةمة وغير المنظّ تحميل البيانات المنظّ أن يستخدم تطبيق "ريم" في  االنفط أيضً لقطاع يمكن و 
المخزون ذا كان إما بنبؤ من أجل الت ؛وتحميميادمجيا البيانات و ينبغي جمع ، تنقيبخالل مرحمة ال ،سبيل المثال

 .امربحً 

من القواعد تستخدم مجموعة التي ات منصتنسيق اللمتكامل أو لأداة عمل مثل رويز أن تطبيق "ريم" ي-ووّضح كواين
بطريقة الطبقات، التطبيق مثالية. ويعمل المنصة اللى إ التطبيق وصواًل أحد مستويات طمب من حديد ت طريقةلتحديد 

 المنصات الشائعة. عدد ال يحصى منويرتبط ب ،الطبقة العميا والطبقة السفمىحيث يبدأ ب

ىو الخيار  PostgreAQLإذا ما كان قرر أن ي‘ ريم’المثال، يستطيع تطبيق عمى سبيل رويز: "-وقال كواين
أو  Hadoop مثلالموّزعة منصات خرى، قد يقرر إذا ما كانت الاألميام لا فيما يخّص بعض الميام، ولكن مناسب لال

Spark يا ولكن ،ادة جدً معقّ غير الالتوصل إلى مجموعة صغيرة من القواعد ىو التحدي الرئيس . وقد كان أكثر كفاءة
 ت".ميام تحميل البياناإدارة تنوع و نفسفي الوقت تستطيع 

 ؛فرصالرين يوفر لممطو  و مع واجيات سيمة االستخدام، بسيولة لممستخدمين تحديد ىذه الميام تطبيق "ريم"  كما يتيح
، Spark ، أوPostgreSQLبيانات، مثل معالجة يمكن تشغيمو عمى أي منصة كما داء بطرق مختمفة، األلتحسين 

 .GraphChiأو 

، (SIGMODمؤتمر إدارة البيانات ) بما في ذلك، عمماء في مؤتمرات دولية رائدةعمى تطبيق العرض تم قد و 
 (.EDBT(، ومؤتمر توسيع نطاق تكنولوجيا قواعد البيانات )VLDBومؤتمر قواعد البيانات الضخمة )

 -انتهى-

 الحوسبة:نبذة عن معهد قطر لبحوث 

ة  ة والتكنولوجيّ تابع لجامعة حمد بن خميفة. وييدف المعيد إلى بناء القدرات اإلبداعيّ  معيد قطر لبحوث الحوسبة معيد وطنيّ 
 .ة لمنمو والتطويرات الوطنيّ يات الحوسبة التي ت واجو األولويّ لدولة قطر، مع التركيز عمى مجابية تحدّ 

ة وت مّبي تطابق أرقى المعايير العالميّ  ،صات عدة في مجال الحوسبةثًا في تخصّ حو وي جري معيد قطر لبحوث الحوسبة ب  
ة غة العربيّ ات المّ رة في مجاالت عدة تشمل تقنيّ احتياجات دولة قطر والمنطقة العربية والعالم بأسره. كما ي جري المعيد بحوثًا مبتك  

  .ة وتحميل البيانات والحوسبة السحابيّ والحوسبة االجتماعيّ 



        
 
 

كما يحرص معيد قطر لبحوث الحوسبة عمى إجراء بحوثو بما يتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية لمبحوث، ويدعم األولويات 
 م.0202 لعام االستراتيجية الواردة في رؤية قطر الوطنية

  www.qcri.org.qaاإللكتروني لممعيد:    ولمزيد من المعمومات، يرجى زيارة الموقع

 

 نبذة عن جامعة حمد بن خميفة:

المجتمع، جامعة بحثّية ناشئة تقوم عمى أساس التعاون الفريد  وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤّسسة عضو خميفة، بن حمد جامعة
بينيا وبين شركاء دوليين ومحميين. ومن موقعيا في المدينة التعميمية، ت قّدم الجامعة مجموعة من البرامج األكاديمية لمشيادات 

العموم واليندسة، وكمية القانون والسياسة اسات العميا، من خالل الكميات التابعة ليا، والتي تضم: كمية الجامعية، وشيادات الدر 
وكمية الصحة العامة، وكمية الدراسات اإلسالمية في قطر، إضافة إلى كمّية العموم اإلنسانية واالجتماعية. كما ت وّفر العامة، 

والمنح الدراسية من خالل معاىدىا البحثية. وي قّدم مركز التعميم التنفيذي التابع الجامعة فرًصا غير مسبوقة في مجال البحوث 
 .0202ليا برامج مصّممة بشكل خاص لمجتمع األعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنية 

http://www.qcri.org.qa/

