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الدكتور مراد أوزا�ي هو عالم رئي��ي �� معهد قطر لبحوث ا�حوسبة التا�ع �جامعة حمد بن خليفة، مؤسسة 

 �� البحوث �� جامعة بوردو. ومنذ انضمامھ 
ً
 مشار�ا

ً
قطر. وقبل انضمامھ إ�� املعهد، عمل د. مراد أستاذا

 �� إ�شاء مجموعة تحليالت 2011إ�� املعهد �� عام 
ً
 كب��ا

ً
البيانات. ومن خالل العمل البح�ي ، لعب دورا

 إلحدى مجموعات البحث الرائدة 
ً
الذي قام بھ د. مراد وزمالؤه، أصبح معهد قطر لبحوث ا�حوسبة موطنا

�� مجال تنظيف البيانات وجود��ا. وتنصب االهتمامات البحثية للدكتور مراد �� مجاالت إدارة وتحليل 

لبيانات. هو ي��أس مشروع "ر�ان" �شأن املراجعات املنتظمة ع�� البيانات، مع ال��ك�� ع�� ت�امل وتنظيف ا

 أك�� من 
ً
شبكة اإلن��نت ومن خالل التطبيقات املحملة ع�� الهواتف النقالة. و�خدم هذا املشروع حاليا

 بأن هذا الرقم يتضاعف �ل ستة أشهر. ومن خالل 
ً
سبعة آالف مستخدم �� مختلف أنحاء العالم، علما

رفيعة املستوى، مثل مجلة "وقائع وفعاليات م �� �شر العديد من البحوث �� مطبوعات عملھ، فقد ساه

 
ً
جموعة املعنية وامل، (TKDE)، وإجراءات هندسة املعارف والبيانات "(PVLDP)قواعد البيانات الكب��ة جدا

بصفة باحث رئي��ي أو  . وعمل د.مراد(ICDE)، واملؤتمر الدو�� لهندسة البيانات (SIGMOD)بإدارة البيانات 

 للمنح املمولة من قبل مؤسسة العلوم الوطنية  15مشارك �� أك�� من 
ً
املعاهد الوطنية ,، (NSF)مق��حا

 عن العديد من و�االت التمو�ل األخرى. وقد حصل د.  DHS( وزارة األمن الداخ��و ، (NIH)لل�حة 
ً
، فضال

ردو، إضافة إ�� أنھ يحمل شهادة دكتوراه من جامعة مراد أوزا�ي ع�� جائز�ي "بذور النجاح" من جامعة بو 

ف��جينيا للتكنولوجيا. أما شهادة الب�الور�وس واملاجست�� فقد حصل عل��ما من جامعة هواري بومدين 

 بأن �ل شهاداتھ �انت �� مجال علوم الكمبيوتر
ً
 .للعلوم والتكنولوجيا �� ا�جزائر، علما

 

 البيانات من خالل ت�امل البيانات وتنظيفها : دعم العالم القائم ع��عنوان العرض

 



 :نبذة مختصرة

�عتمد العديد من املنظمات �� عملها ع�� العمليات والقرارات القائمة ع�� البيانات. ومع ذلك، فإن عملية 

استخراج القيمة من البيانات تجلب معها �عض التحديات، مثل اكتشاف البيانات ذات األهمية، وإيجاد 

بيانات املكتشفة، وإيجاد البيانات املكررة، وتحديد األخطاء وإصالحها. وتأخذ عملية سبل لدمج ال

 من الوقت قد تصل �سبتھ إ�� 
ً
 كب��ا

ً
 للم�ح الذي  ٪80اكتشاف البيانات وت�املها وتنظيفها ح��ا

ً
طبقا

�جة هذه . وسوف �شرح د. مراد �� هذا العرض عملھ ا�حا�� �� معا2016أجراه علماء البيانات �� عام 

) وحدة اكتشاف البيانات للمساعدة �� العثور ع�� مجموعات 1القضايا من خالل سلسلة من الوحدات: (

 ،
ً
 ملعارف املؤسسة من أجل ر�ط ا�جداول املتشا��ة معا

ً
 بيانيا

ً
البيانات ذات األهمية. وتب�ي الوحدة رسما

ث عن التشابھ �� ا�جداول �� هذا بحيث يمكن للمستخدم أن يتصفح الرسم البيا�ي، و�قوم �عمليات بح

الرسم، وعمليات بحث أخرى عن ال�لمات الرئيسية، ح�ى �ع�� ع�� جميع املسارات املش��كة ال�ي تر�ط 

املدعومة بتقنيات التعلم العميق. والفكرة  قرار الكيان بنظام �سليم املفتاح) وحدة 2هذه ا�جداول. (

لتقنيات التعلم العميق أن تقلل من ا�جهود البشر�ة الالزمة الرئيسية �� أنھ يمكن للتمثيالت املوزعة و 

) وحدة ال�جل الذه�ي ال�ي يمكن أن تدمج املجموعات ال�ي تمثل 3ا�حالية. ( قرار الكيانلضبط أنظمة 

نفس الكيان ضمن �جالت تمثيلية واحدة. و�قوم نظام ال�جل الذه�ي �عملھ ع�� أفضل صورة عندما 

) وحدة 4. (بيانات ع�� ش�ل سلسلة أحرفلنفس املعلومات ال�ي تت�ون من  ت�ون هناك مصادر متعددة

الكشف عن القيم املفقودة ال�ي تظهر �ش�ل �حيح لكن بطر�قة مختلفة، مما يجعل من الصعب التمي�� 

بي��ا و��ن القيم القانونية األخرى باستخدام خليط من التقنيات، بما ف��ا محلل يقوم بتوليد قواعد 

األنماط املتكررة، ووحدة الكشف عن العيوب، ووحدة الكشف عن القيم ال�ي �ستخدم  للكشف عن

 .�ش�ل متكرر �� ال�جالت العشوائية


