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م

ذ  

 

 

 أ.محمد جميل يونس الجابري
 كلية الحاسوب ونظم المعلومات

 جامعة النيلين
 

ذاملدتخلص:

ماخؿقارمظؿمتفدفماظورضة مطقػقة مسؾى مواٌلاسدة ماٌؿؽاعؾة مععؾوعاتماٌؽؿؾة مغظم ميف ماألدادقة مبعضماٌصطؾقاتمواٌػاػقم وضقح

م(OPAC)ميإسارة،مععاىةماظدورؼاتموصفرسماٌؽؿؾةماإلظؽرتوغظؾؼقاممبوزائفماٌؽؿؾةمعنمتزوؼد،مصفردةموتصـقف،مإحداػام

ماظيتمتؾيبماحؿقاجاتم ماظوزائفم، معن ماٌؽؿؾاتوشريػا مأغواع ماٌؽؿؾةممععظم ميف ماٌؿوصرة م( ماظوثائق ماٌعؾوعاتم) مأوسقة ٌعاىة

ميفماٌؤدلة.ماٌلؿكدعةاألخرىمربطمععماظـظممواًدعاتمإلعؽاغقةماظؿؽاعلمواظمةباإلضاص

ٌلاسدةميفمتطؾققمأحدمغظممععؾوعاتماٌؽؿؾاتمعػؿوحةماٌصدرمواظيتمتوصرماظؽـريمعنماًصائصماطذظك،متفدفمماظورضةمإديم

م:واٌؿقزاتماظؿاظقة

،مبروتوطولم12دسمماٌعاؼريمواٌواصػاتماظدوظقةماٌؿعؾؼةمبـظممععؾوعاتماٌؽؿؾاتممعـلم)مؼوغقؽودم،صقغةمعارك -

Z39.50ماخلم(.م، 

ظوعاتمعؿؽاعلمععماألغظؿةم.ظؾـظاماٌلؿػقدؼنمواظعؿالء.دفوظةماظوصولمظؾؿعؾوعاتمعنمخاللمغظاممععؾوعاتماٌؽؿؾةمظؽلم -

 .ظؾففةماٌؼؿـقةمظؾـظامممواًدعاتماإلظؽرتوغقةماٌؿوصرة

 .صقؿامؼؿعؾقمباٌعؾوعاتمواًدعاتمودوظقًااظؿعاونمععماٌؽؿؾاتمحمؾقًاموإضؾقؿقًامدفوظةماظؿؾادلمو -

 , RSS feeds, face book, Twitter عـلممحارةماٌلؿػقدؼنمباٌعؾوعاتإلمذؾؽاتماظؿواصلماالجؿؿاسي -

Blogs, Wikis,  ماخلم.م... 
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ذ:مقدمة

،ماظعاعةمبكؿؾفمأذؽاهلام)اٌؽؿؾاتمٌراطزمخدعاتماٌعؾوعاتمومًااغؿشاردولماظعاملمبشؽلمساممواظعاملماظعربيمبشؽلمخاصماخل.

ماالجؿؿاسي،ماظـؼايف،سؾىماظصعقدماءماٌؿكصصة،ماىاععقةماٌؤدلقةمواٌدردقةم(موذظكمٌواطؾةماظؿطوراتمواألحداثماياظقةمدو

..ماخلم.موذظكمظرصدماىفاتماظطاظؾةمدواءمطاغتمأصرادامأومعؤدلاتمباٌعؾوعاتمباظلرسةماٌؿؽـةمععمدفوظةمواظلقادي.االضؿصاديم

ماٌعؾوعاتميفموضعماًططم معنمػذه مظالدؿػادة مايدؼـة مودائلماالتصاالتمواظؿؽـوظوجقا مبادؿكدام معنمأيمعؽان ماظقفا اظوصول

مواٌلاسدةميفماختاذماظؼراراتم.وادرتاتقفقاتماظعؿلم

وٌواطؾةماألحداثمواظؿطوراتماظلرؼعةمطانمالمبدمٌراطزموخدعاتماٌعؾوعاتمعنمعواطؾةمػذهماظؿطوراتمواظؿػاسلمععفامأوالمبأولم

ؾوعاتموتطوؼرمودائلماظؾقثمسنماظؾقاغاتمبؿؼـقةمساظقةموتوصريػامبلرسةمظؾففاتماظطاظؾةم،موعنمػـامجاءماظدورماظػاسلمظـظمماٌع

يفماظؿعاعلمععماظؾقاغاتماظؾؾؾقوشرصقةمووضعفامبأدؾوبمؼلفلمسؾىماظؾاحثمايصولمسؾىماظؾقاغاتماٌطؾوبةمبدضةمعؿـاػقةموبصورةم

مدرؼعةمودفؾةمعنمخاللمادؿكداممغظاممععؾوعاتمعصؿممبواجفةمادؿكداممدفؾةموعرغةم.

مإظؽرتوغيمظؿ مععؾوعاتمعؽؿؾة مغظام مبـاء ماٌـطؾقموجبمسؾقـا موظؾقػازمسؾىمدميوعةموعنمػذا مأساله ماظيتممتمذطرػا ماظغاؼة قؼقق

اتماٌؽؿؾةموإتاحؿفامظؾؾاحـنيمواظوصولماظقفامعنمأيمعؽانم،معنمخاللمادؿكداممأحدمأغظؿةمععؾوعاتماٌؽؿؾةماإلظؽرتوغقةمؼحمؿو

حيؿاجمإديمتؽاظقفمعادؼةمماظيتمدوفمؼؿممدردمبعضمعـفاموتوضقحماألدسمواٌعاؼريمالضؿـاءمأحدػا،مصؿـفامعامػومجماغيموعـفامعا

ذضؾقؾةمععماإلذارةمإديمأغهمدوفمؼؿمماظرتطقزمسؾىمادؿكداممأحدمأػمماظـظمموأطـرػامادؿكداعًامسؾىمعلؿوىماظعاملم.

ذذ

م:مشكلةذالدرادةذ

مأصرؼؼقاأخصميفماظعاملماظعربيموبعضمدولمضارتيمدونمهؼقؼبـوكماٌعؾوعاتموعراطزماٌعؾوعاتمواظدرام،وجودماظعدؼدمعنماٌؽؿؾات

حمؿوؼاتموآدقامالمتزالمتػؿؼرمإديمرؤؼةمأمتؿةمعؽؿؾاتفاموهوؼؾفامإديمعؽؿؾةمإظؽرتوغقةمأومرضؿقةم،مصؿنمعـامالمؼرشبمعنمبأنمتدومم

مظؾؾاحـنيموؼلفلماظوصولمإظقفامعنمأيمعؽان؟م.اٌؽؿؾةموتصؾحمعؿاحةم

منممهؼققمذظكمراجعمألدؾابمسدؼدةمعـفام:وأسؿؼدموؼعؿؼدمععيماٌؿكصصونميفمػذاماجملالمبأنماظعائقماظذيمحيولمدوم

مبايؾول.سد - ماٌاديماظؽايفمظؾؼقام ماٌشروعمؾـاءمعؽؿؾةمظدسم معؽؾفموؼؿطؾبماظعدؼدمعنماٌواردإظؽرتوغقةم،محقثمأنمعـلمػذا

اظدورؼةمواظصقاغةمم،،ماألجفزة،ماألدواتاإلظؽرتوغيمظؾـظاممماظؿصؿقممبامؼؿعؾقمبخذمبعضماألدسمبعنيماالسؿؾارماٌادؼةمواظؾشرؼةموأ

 ايؾول.همواظؾشرؼة.ظؾـظامموػذامؼؤديمإديمسزوفمػذهماظ

سدمموجودماٌعرصةماظؽاصقةمظؾؼائؿنيمسؾىمإدارةماٌؽؿؾاتموسدممتوصرماٌؿكصصنيميفمجمالمغظممععؾوعاتماٌؽؿؾاتمظؾؾقثمسنم -

مبا ماظؼقام معؿطؾؾات مواظيتمهؼق ماٌؿوصرة ماٌؽؿؾات مععؾوعات مغظم معن ماٌـاظي مبأضلماظـظام ماٌؽؿؾة مخدعات موتؼدؼم ماظػـقة ألسؿال

 اظؿؽاظقفمواظؿففقزاتماٌادؼةمواظربجمقةمواظؾشرؼةم.

 انمادؿؿرارؼؿهم.اٌؽؿؾقة.سدممتوصرماظؽػاءاتمظؿأخذمسؾىمساتؼفاماظؼقاممبؿـػقذمػذاما -

معؿؽاع - مععؾوعات مغظام مظوجود مغواة متؽون مأن مواظيتمميؽن ماظؿطؾقؼقة ماظدرادة مػذه مأضدم ماألدؾاب مإظقؽرتوغقةمهلذه مٌؽؿؾة ل

واظذيمؼعرفمبادممتطؾققماٌؽؿؾةممم(Open Sourceمم Softwareبادؿكداممأحدماظربجمقاتمعػؿوحةماٌصدر)

ميظؾؼقاممبوزائفماٌؽؿؾةمعنمتزوؼدم،مصفردةموتصـقف،مإسارةم،مععاىةماظدورؼاتموصفرسماٌؽؿؾةماإلظؽرتوغمABCDاٌؿؽاعلم

OPACمعنماظوزائفمماظيتم ماٌؿوصرةميفمموشريػا ماظوثائقم( تؾيبماحؿقاجاتمأشؾبمأغواعماٌؽؿؾاتمٌعاىةمأوسقةماٌعؾوعاتم)

 اٌؽؿؾةم.

ذ

ذ
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ذ:أهدافذالدرادةذ

م،اظؿعرؼفمباظـظمماٌػؿوحةماٌصدرموأػؿقؿفامعنمحقثماظؿطؾققميفمغظممععؾوعاتماٌؽؿؾات

ماخؿقارمغظممععؾوعاتماٌؽؿؾة.عاؼريمواٌواصػاتماظيتمبجبمأنمتؤخذمبعنيماالسؿؾارمسـدموتوضقحماٌ

مأػمماٌراحلماٌؿؽنمإتؾاسفامظؿـػقذموتطؾققمغظاممععؾوعاتماٌؽؿؾقةم.

ذذ

ذ:ػرضواتذالدرادةذ

مدموم ماٌعؾوعاتمدواءماظربجمقةمأوماٌادؼة،مبجبماٌضيمضدعًا متؽـوظوجقا ماٌعطقاتموٌواطؾةماظؿطوراتماياصؾةميفمثورة يفمضوء

ادؿكداعفامواضؿـاءػاممناظؽمماهلائلمعنماٌعؾوعاتمبصورػاماإلظؽرتوغقةماٌكؿؾػةمواظيتمأصؾحمباإلعؽاماالغؿؼالماظلرؼعمظالدؿػادةمعن

وبـاءمبـكمظؾؿعؾوعاتمٌكؿؾفمجواغبمايقاةم،مصؼدمأصؾقتمايؾولمعؿاحةمظؾفؿقعمبغضماظـظرمسنماإلعؽاغقاتماٌؿاحةمظدىمطلم

جفةموبإعؽاغفامبـاءمغظاممععؾوعاتمؼضؿنمهلامبؼاءماظؿواصلمععماآلخرؼنمعنمأجلمتؾادلماٌعؾوعاتموػذامباسؿؼاديمػومماهلدفم

حةمظؿؽونمواجفؿـامسؾىماظعاملماغلعىمظؿقؼقؼهميفمحالمأغـامضؿـامبؾـاءمعؽؿؾةمإظقؽرتوغقةمعنمخاللمغظمماٌعؾوعاتماٌؿاظلاعيماظذيم

اًارجيموغلؿطقعمعنمخالهلاماالدؿػادةمعنمتؾادلماٌعؾوعاتمبنيماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمعنمخاللمععظمماظـظمماآلظقةمخاصةم

وسرضممZ39.50ةمإتاحةمصفرسماٌؽؿؾةمظغرضمتؾادلماظؾقاغاتمعنمخاللمبروتوطولميفمجمالماٌؽؿؾاتمواظيتمتوصرمخاصق

معنمخاللمتوضقحمطقػقةمم12ظؾؿلفقالتماظؾؾؾقوجراصقةمبعدةمأمناطموأذؽالمطصقغةمعاركم ،ماظذيمدوفمغؿقدثمسـهمالحؼًا

وضتمواظؿؽاظقفمواظعـاصرماظؾشرؼةماظالزعةمعلاػؿةماظـظمماٌؿواصؼةمععماٌعاؼريماظدوظقةميفمختػقفمأسؾاءماٌؽؿؾةموتوصريماىفدمواظ

مظؾؼقاممباظعؿل.

مأغهمسؾىماألضلمميؽنماالدؿػادةمعنمواربماآلخرؼنماظذؼنمؼؿعاعؾونمععماظؾقاغاتماظيتمضدمتؽونميفمغػسم مجاءمأساله وؼدظلمعا

موشريػا.جمالمسؾومماٌعرصةموخصوصامتؾكماٌؿعؾؼةممبكؿؾفموزائفماٌؽؿؾةمطاظؿزوؼدمواظػفردةم

مت موضد م مصعؾقة مواضعقة ماظػرضقة مػذه ماٌعؾوعاتم011ؽون مظؾؿؽؿؾاتموعرطز مميؽن مواظذي مواربماآلخرؼن، مباظؼقاسمسؾى م %

ماظؿؼؾقدؼةمإديماٌؽؿؾةماإلظؽرتوغقةمظؿواطبم ماظؿقولمعنماٌؽؿؾة ماظؼائؿةمسؾىم مضاعتمباٌرحؾةماألدادقة مظو معـه اظؿؼؾقدؼةماالدؿػادة

معؾوعاتموخاصةميفمجمالماٌؽؿؾاتم.اظؿطورماياظيميفمجمالمتؽـوظوجقاماٌ

م

ذذ:حدودذالدرادةذ

 ايدودماٌوضوسقةم:م .0

اممبأمتؿةمذيقعماظوزائفماٌؽؿؾقةمواالغؿؼالمعنماظـظامماظقدويمإديماظـظامماآلظيمبادؿكداممٌؿاحة.ميؽنمأليمعؽؿؾةمأومعرطزمظؾؿعال

ماظؿاظقة:اٌراحلممبإتؾاعمABCDغظامماٌؽؿؾةماٌؿؽاعلم

 .مMain Serverوفقزماظـظاممأسالهمسؾىمأحدماألجفزةماٌرطزؼةم)ماىفازماٌزودمأوماٌضقف(م -

 صرزماظوثائقماٌوجودةموتلفقؾفا. -

 صفردةموتصـقفماظوثائقمباظطرقماٌؿاحةم. -

 إدخالماظؾقاغاتمبادؿكدامماظـظامماٌؼرتحم. -
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ظؿلفقلموصولماظؾاحثمإظقفامماظرصوف.ظؿصـقفماٌعـظاممحلبمغظاممااظوضعمالصؼاتماظؽعوبمبعدمرؾاسؿفامأؼضًامعنمخاللم -

 عنمسؾىماظرصوفم.

 :مؼؾيممباواظيتمبدورػامتلاسدمسؾىمتلفقلمأسؿالماٌؽؿؾةمصقؿامؼؿعؾقممRFIDاظؿواصقمععمتطؾققماظؾارطودمأوم -

 مسؿؾقةماالدؿعارةم/مواالدرتجاعمظؾؿلؿػقدؼنم.تلفقلم

 .رياؼةمعؼؿـقاتماٌؽؿؾةم 

 أغواعماٌوادماٌؽؿؾقةمدونمادؿــاءم.ماظؼدرةمسؾىماظؿعاعلمععمذيقع 

 مجردماٌؽؿؾةموإسادةماظرتصقف.ماٌؽاغقة:اظلرسةم

 اظؿدرؼبمسؾىمطقػقةمادؿكدامموزائفماظـظامماٌكؿؾػةموررؼؼةمإدخالماظؾقاغات. -

 إتاحةماظؾقاغاتمظؾؾقثمصقفامعنمخاللمصػقاتمإظقؽرتوغقةم. -

تصؿقممصػقاتمإظقؽرتوغقةمخاصةمباٌؽؿؾةمأومعرطزماٌعؾوعاتموؼؿممعنمخالهلامأؼضًامادؿكدامماظـظامماٌؼرتحمإلدخالماظؾقاغاتم -

 .OPACأوماظؾقثمصقفامعنمخاللماظػفرسماإلظؽرتوغيمظؾؿؽؿؾةم

 عرطزماٌعؾوعات.طقػقةمبـاءمبـكمأومضاسدةمععؾوعاتمواالدؿػادةمعـفامعنمخاللمصػقاتماظوؼبماًاصةمباٌؽؿؾةمأوم -

 ايدودماٌؽاغقةم:مميؽنمتطؾقؼهمبأيمعؽؿؾةم)مساعهم،مخاصة،مأطادميقةم،مخاصةم(مأومبـكموعرطزمظؾؿعؾوعاتم.م .2

ذ

ذ:منهجوةذالدرادةذوأدواتهاذ

بجبمدرادةمحاظةماىفةمعوضوعماظدرادةمعنمحقثم)ماألصرادم،مووفقزاتماٌؤدلةمغػلفا(مظؿقدؼدماظعواعلماظيتمدوفمتؤديم

عمعنمخاللماظؿقولمعنماٌصدر.ناحمتطؾققمغظاممععؾوعاتماٌؽؿؾةماإلظؽرتوغقةم،مودقؿممإتؾاعمعـففقةمتؼودمإديماظظفورمباظشإديم

مغظامماظعؿلماظؿؼؾقديمإديمغظامماظعؿلماإلظؽرتوغيموػذامدقؿضحمعنمخاللماظؿطؾققماظػعؾيمىؿقعمعراحلماظعؿلم.

وادؿؿرارؼةمتطؾققماظـظامميفماٌؽؿؾاتموعرطزماٌعؾوعاتموإعؽاغقةماظؿطوؼرماٌلؿؼؾؾقةمتؼدممدرادةماياظةمعؤذرامسؾىمعدىمصالحقةم

ظـظمماٌؽؿؾاتمؼؤطدمسؾىمضرورةماضؿـاءمػذهمايؾولماظيتمدوفمتلفلمإجراءاتماظعؿلموتلاسدمسؾىماظؿواصلماإلظؽرتوغيموتؾادلم

ماالغؿؼالمظؾؿؽؿؾةماإلظؽرتوغقةم.ظدؼفممممقزاتممقاٌعؾوعاتمبنيماٌؽؿؾاتموعراطزماٌعؾوعاتمودوفمتؿقؼ

ذ

ذ:نتائجذالدرادةذ

وعراحلماظعؿلماظيتمؾعضماٌصطؾقاتمواٌػاػقمماألدادقةميفمغظممععؾوعاتماٌؽؿؾةماٌؿؽاعؾةمتضؿـتمغؿائجمػذهماظدرادةمتوضققامظ

 اٌؽؿؾاتمعػؿوحةماٌصدرمم.اٌؿؽنمإتؾاسفامعنمخاللماٌؤدلاتمظؿؽونماٌرذدمهلممإثـاءماخؿقارموتطؾققمأحدمأغظؿةمععؾوعاتمعنم

 . توضقحمبعضماٌصطؾقاتمواٌػاػقمماألدادقةميفمغظممععؾوعاتماٌؽؿؾةماٌؿؽاعؾةم:أواًل

 .مOpen Source System:متوضقحمعػفومماظربجمقاتمعػؿوحةماٌصدرمثاغقًا

ماٌؽؿؾات.اظرؤؼةمالدؿكداممغظاممععؾوعاتمم:ثاظـًا

 غظاممععؾوعاتماٌؽؿؾاتم.:ماألػدافمواظغاؼاتمالدؿكداممرابعًا

 :مأػمماٌراحلماٌؿؽنمإتؾاسفامظؿطؾققمغظامماٌعؾوعاتماٌؽؿؾقةم.خاعلًا

 :مععاؼريموعواصػاتماخؿقارمغظممععؾوعاتماٌؽؿؾاتم.داددًا
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 اظؿاظقة:طأحدمأغظؿةماٌؽؿؾاتمعػؿوحةماٌصدرمواظذيمعنمخالظهمدوفمغوضحماألعورممتارخيقةمحول:مدابعًا

 طأحدمأغظؿةماٌؽؿؾاتمعػؿوحةماٌصدرم.مABCDلمغظاممحملةمتارخيقةممحو -

 طأحدماألغظؿةماٌػؿوحةماٌصدر.م CDؿزوؼد،دواسيموأدؾابمادؿ -

 أػؿقةماظـظاممباظـلؾةمظؾؿؽؿؾاتموعرطزماٌعؾوعاتميفمتؼدؼمماًدعاتم. -

مبقاغات - مضاسدة ِممABCDعؿطؾؾات ماٌؿؽاعل ماٌؽؿؾة متطؾقق ممABCDعع ماظربجمقة ماظؿففقزات محقث مS/Wعن

 .مH/Wواظؿففقزاتماٌادؼةم

مأدواتماظؿطوؼرمواظؾغاتماٌلؿكدعةمععماظؿطؾققم. -

 . توضوحذبعضذاملصطلحاتذواملفاهومذاألدادوةذيفذنظمذمعلوماتذاملكتبةذاملتكاملةأواًلذ:ذ

موعنمأػمماٌصطؾقاتمواٌػاػقمماظيتممتماإلذارةمإظقفامعامؼؾي:

 (م.OPACوزائفماٌؽؿؾةم)متزوؼدم،مصفردةم،مإسارةم،مععاىةماظدورؼاتم،مصفرسماٌؽؿؾةماإلظؽرتوغقةم -

 ILSغظامماٌؽؿؾةماٌؿؽاعلم -

 .مERMإدارةماٌصادرماإلظؽرتوغقةم -

 .مMeta Dataاٌقؿاداتام -

م.MARCم12عاركم -

 االصرتاضقةم،ماٌففـةم،م...اخلم(.عـلم)ماظرضؿقةم،ماإلظؽرتوغقةم،مؼاتمظؾؿؽؿؾةماظرضؿقةاالجؿؿاسي.ٌػاػقا -

 ذؾؽاتماظؿواصلماالجؿؿاسيم. -

 .ممFederated Searchاظؾقثماٌؿزاعنم)ماٌوحدم(م -

م.مEdifactواظطؾبماإلظؽرتوغيممZ39.50بروتوطولم -

 .ذOpen Source Systemذثانوًاذ:ذالربجمواتذمفتوحةذاملصدر

مؼشق معصطؾح مػو ماٌصدر" مواظيتمتؿقحممقؾي:"اظربجمقاتمعػؿوحة ماألصؾقة ماٌصدر مذقػرة مأؼضًا مؼؿضؿن مواظذي ماظربغاعج جماغقة

مظؾؿلؿكدعنيماإلرالعمسؾىماظشقػرةماٌصدرؼةمأومتعدؼؾفاممىعؾفامتعؿلمسؾىمدمومأصضلمأومإسادةمتوزؼعفا.

موعنمممقزاتماظربجمقاتمعػؿوحةماٌصدرمعامؼؾيم:

طؾػةمعـكػضةمتؿؿـلميفمتـؿقةمضدرةماٌلؿكدعنيمعنمخاللماظؿدرؼبم:ؼؾياظؼدرةمسؾىمتؽققػفامظؿؿـادبمععماالحؿقاجاتماٌطؾو -

 واظربجمةماًاصةمظالحؿقاجاتماٌطؾوبةمعنمخاللماٌلؿكدمم،ماظرتطقبمواظدسمماظػينم.

 سدمموجودمضقودمتعاضدؼةمسؾىمطقػقةمادؿكدامماظربجمقاتم. -

موعنماظعقوبماحملؿؿؾةمظؾربجمقاتمعػؿوحةماٌصدرمعامؼؾيم:

مظؿؾيبماحؿقاجاتم - متعدؼؾفا مأو ماحؿقاجاتمشريمعؿوصرةميفماظربجمقاتمبجبمإضاصؿفا ضدمتلؿفدمتؽاظقفمشريمعؿوضعةمظظفور

 اٌلؿكدعني.

 اظالعرطزؼةميفمتطوؼرماظربجمقاتمعػؿوحةماٌصدرمواظذيمؼؤديمإديمتأخريميفمععاىةمخؾلمعا. -

مسدممطػاؼةماظدسمماظػينم. -

م
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اٌؽؿؾاتمخاصةمبـظممععؾوعاتممسمماٌعاؼريمواٌواصػاتماظدوظقةاظربجمقاتمعػؿوحةماٌصدرمواظيتمتدعنمم51المؼؼلمسنممثاظـًا:

ممةاٌؿؽاعؾ مال ماٌـال م)وسؾىمدؾقل مم Kohaمايصر ،OpenBiblioمم ،Greenstoneمم ،Weblisمم،

ABCDم...ماخلم(م.م

 ثالثًاذ:ذالرؤوةذالدتخدامذنظامذمعلوماتذاملكتبات

عؽانم"جمردماٌؽؿؾةماٌؿاحةمعنمأيمعؽانموتغقريمعػفومماٌؽؿؾةمععؾوعاتمغقاتمتلفلماظوصولمالدؿكداممخدعاتموعصادرمرابعًا:

ماٌعؾوعات".بجبماظذػابمإظقهمظؾقصولمسؾىم

ذادتخدامذنظامذمعلوماتذاملكتباتوغاواتذرابعًاذ:ذأهدافذ

معؿؽاعلمظؾؿؽؿؾةمؼوصرماًصائصمواٌقزاتماظؿاظقة:متموضعمأػدافمظؿقؼققمػذهماظرؤؼةمعنمخاللمتطؾققمغظاممععؾوعاتم

مZ39.50،مبروتوطولم15دسمماٌعاؼريمواٌواصػاتماظدوظقةماٌؿعؾؼةمبـظممععؾوعاتماٌؽؿؾاتممعـلم)مؼوغقؽودم،صقغةمعارك .5

 .م (م...ماخلمISO،ممXML،مم SIP2،ممSIP،ممEDIFACT،ماظطؾبماإلظؽرتوغيم

م .1 مظؽل ماٌؽؿؾة مععؾوعات مغظام مخالل معن مظؾؿعؾوعات ماظوصول مواظعؿالء.دفوظة ماألغظؿةمظؾـظام.اٌلؿػقدؼن معع معؿؽاعل ظوعات

م.ظؾففةماٌؼؿـقةمظؾـظاممموغقةماٌؿوصرةودوظقًا.واًدعا

م.مودوظقًااظؿعاونمععماٌؽؿؾاتمحمؾقًاموإضؾقؿقًام .3

خدعةماإلحارةماىارؼةماظرضؿقةم ادؿكداممذؾؽاتماظؿواصلماالجؿؿاسيمعـلم)تواصلموإحارةماٌلؿػقدؼنمباٌعؾوعاتمعنمخاللم .4

RSٌدوغاتم:اظؿـػقذBlogsماظوؼؽيممم،Wikisماظػقسمبوكمم،Facebookمم،Twitterموشريػامم. 

ماألػدافم مػذه مسؾى موبـاءًا متطؾقق ماخؿقار ممت معينممبعرصةممABCDغظام موإمياغا مأساله مإظقفا ماألػدافماٌشار مععظم ظؿقؼقق

اىفاتموإعؽاغقاتفاميفمدؾقلماٌواصؾةميفمدسمموتطوؼرمػذاماظـظاممًدعةماظعاعؾنيميفمػذاماجملالموطذظكماالدؿؿرارؼةميفماظؿطوؼرم

مظؽلمعامػومجدؼدميفمجمالمسؾممععؾوعاتماٌؽؿؾاتم.

ذمكنذإتباعهاذعندذتطبوقذنظامذمعلوماتذاملكتبةذخامدًاذ:ذأهمذاملراحلذالعملوةذامل

ماظـظام،مؼػضلمهدؼدمآظقةموجدولمزعينمظؿـػقذمطلمعرحؾةموذظكمبعدمدرادةماظوضعماياظيمظؽلمجفةم ظؿلفقلمسؿؾقةمتـػقذ

تؿطؾبموهدؼدمعؿطؾؾاتفامعنماظـظامماٌزععمتـػقذهم.موتلؿعرضمػذهماظورضةمأػمماٌراحلماظيتمضدمتواجففامطلمجفةمواظيتمضدم

مهدؼدمعؿطؾؾاتمواحؿقاجاتمظؽلمعرحؾةمعنمعراحلماظؿـػقذم:

ممم:م)مإنموجدتميفماٌؤدلةماٌرادماظؿطؾققمصقفام(ماٌرحؾةماألودي

ماظؾقاغاتممعالحظة: مبادؿكراج متؿعؾق ماٌراحلمألغفا مأػم ماظؼدؼم ماظـظام مبقاغاتماظـلخم،معن م، ماظؾؾؾقوجراصقة م) مأذؽاهلا بؽاصة

واظؾقاغاتماٌؿعؾؼةمباظدورؼاتم(موذظكمظؽاصةمأغواعماظوثائقماٌوجودةميفماٌؽؿؾةمعنم)مطؿبم،معراجعم،مودائطمبقاغاتماظطؾؾقاتم

م.معؿعددةم،مخمطوراتم،مدورؼاتموشريػام(

معالحظةم:

مؼد.صرمذيقعماظؾقاغاتماٌذطورةمأسالهمظـؼؾفاموؼعؿؿدمػذامسؾىمعامترؼدماىفةمعنمتوصريهمسؾىماظـظامماىداظـاظـة:ظقسمعنما -
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(ممMARCم12،مصقغةمعاركممMARC -Nonهدؼدمصقغةماظؾقاغاتماٌؿوصرةمسؾىماظـظامماظؼدؼمم)مصقغةمغصقةم -

 عدىمدضةمخمرجاتماظـظاممودفوظةمادرتجاعماظؾقاغاتماٌطؾوبةم.هدؼدمأػؿقةمطؾريةميفمهماظعؿؾقةمهلذوؾـظامماىدؼدمظـؼؾفامظ

م. 12ؼػضلمأنمتؽونماظؾقاغاتمبصقغةمعارك -

ممماظـاغقةم:اٌرحؾةم

إسدادماظلقاداتمواإلجراءاتماٌؿعؾؼةمبوزائفموأغشطةماٌؽؿؾةمعنم)متزوؼدموتـؿقةماٌؼؿـقاتم،ماظدورؼاتماظػفردةمواظؿصـقفم،م

 (مظؿفقؽؿفاموتطؾقؼفاميفماظـظامماىدؼدم.مOPACواظػفرسماإلظؽرتوغيمظؾؿؽؿؾةمماإلسارة

ممماٌرحؾةماظـاظـةم:

ماظؿاظقة:ادقةمواٌؿؿـؾةميفماظؿطؾقؼاتمبققموزائفماٌؽؿؾةماألداظؿزوؼد.

 اظؿزوؼدم. -

 اظدورؼاتواظؿصـقف.اإلسارة. -

 اإلسارةم. -

مظؾؿؽؿؾةم.ماظرابعة:اظػفرسما -

ممماٌرحؾةماظرابعةم:

م مواًدعاتماٌلؿكدعة ماظـظم معع ماظؿؽاعلمواظربط مإنموجدتم( مواهلدفمعنمذظكماظؿلفقلمسؾىم) مرضؿقًا معؿؽاعؾة مبقؽة ظؿقؼقق

 معؽانمعـل:وعنمأيمماظطرقموأدفؾفاماٌؽؿؾةمبأؼلرايصولمسؾىماًدعاتماظيتمتوصرػامماٌلؿػقدؼن

م - مواحدةم)مادممعلؿكدممموطؾؿةماٌرور(مالدؿكداممخدعاتمعؿعددة  Singleعنماظؾوابةماإلظؽرتوغقةتلفقلماظدخولمٌرة

Sign-on Support  م

 .مLDAP APIاظوصولمظؾكدعاتمواٌعؾوعاتمبعدماظؿقؼقمعنمصقةمحلابماٌلؿكدممم -

م - مظـممZ39.50بروتوطول ماظػفرسماٌوحد ماظؽوغغرس مطؿؽؿؾة مخارجة معصادر مبقاغاتمعن مسؾى مظؾقصول مؼلؿكدم اظذي

OCLCوسربقة.،ماٌؽؿؾةماظورـقةماظؽـدؼةموصفارسمعؽؿؾاتمجاععاتمأجـؾقةمم 

ممماًاعلة:اٌرحؾةم

ماٌؽؿؾة مأغشطة مإلثراء مجفاتمخارجقة معع متؼـقاتمإلثراءموماظؿعاون معن مؼلؿفد معا موعواطؾة مععؾوعاتماٌؽؿؾة مغظام مدور ظؿػعقل

إلثراءماظؿلفقالتمم،وزائفماٌؽؿؾةموذظكمعنمخاللمادؿكداممأدواتمذاتمععاؼريمدوظقةموخاصةمظؾػفردةمواظؿصـقفم،موطذظك

مظؾؿؽ ماظعربقةمواإلنؾقزؼة ماىفاتماظؿاظقةم)سؾىمدؾقلماظذطرمالمؿؾةاظؾؾؾقوجراصقة معنماًدعاتماظيتمتؼدعفا ،مؼػضلماالدؿػادة

م:مايصر(م

- OCLCواٌؽؿؾات.ألشراضمخدعاتماٌعؾوعاتمم 

 .مArabic Union Catalogظعربيماٌوحدمداددًا: -

 عؽؿؾةماظؽوغغرسم. -

 عؽؿؾةماإلدؽـدرؼةم. -

موبعضفامؼؿطؾبماذرتاكمظالدؿػادةمعنماًدعاتمحقثمأنمػذهماهلقؽاتموماٌراطزموماٌـظؿاتمشريمرحبقةم تؿقحمبقاغاتفامجماغًا

ماظيتمتؼدعفامتؾكماىفاتم.
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ذداددًاذ:ذذمعاوريذومواصفاتذاختوارذنظمذمعلوماتذاملكتبات

م ماظـظام معواصػات مهدؼد ماٌرحؾة مػذه ميف ماألدادقةممSystem Specificationمت ماظؾـقة محقث عن

Infrastructureمام مسؾى متشؿؿل مهدؼدمواظيت مػو مػـا مؼعـقـا موعا موشريػا. ماظؾشرؼة مواإلعؽاغقات مواٌعدات ألجفزة

مأبرزػا:اٌؿطؾؾاتمواٌواصػاتمظـظامماٌؽؿؾةماٌرادمتطؾقؼهموعنم

معـلم)موصفمخصائصموممقزاتماظـظامموتطؾقؼاتهماٌؿوصرةم،مم(.عؿطل - رئقلةمظؾـظاممؼؼومماٌوردمأوماىفةماظداسؿةمبؿوصريػا

 ومضواسدماظؾقاغاتماٌطؾوبةم...ماخلم(م.مهتراخقصمادؿكدامماظـظامم،متطؾقؼات

اظـظامم،ماظربطمععماظـظممواًدعاتمعؿطؾؾاتمساعهمظؾـظاممؼؼومماٌوردمأوماىفةماظداسؿةمبؿوصريػامعـلم)توصرمأدظةمادؿكدامم -

 األخرىمم،مايػظماظوضائيمظؾؾقاغاتم...ماخلم(م.م

 وصفمخصائصموممقزاتماظـظامموتطؾقؼاتهماٌؿوصرةم. -

 اظـظامماظػرسيمظؾؿزوؼدموتـؿقةمعؼؿـقاتماٌؽؿؾة. -

 اظػفردةمواظضؾطماإلدؿـاديم. -

 اظـظامماظػرسيمظإلسارةموايفزم. -

 ػرسيمظطؾبموحفزماٌوادماٌؽؿؾقةماظـظامماظ -

 ععاىةموضؾطماظدورؼاتم. -

 عؿطؾؾاتماىردمواظضؾطماٌكزغيم. -

 (م.مOPACاظػفرسماإلظؽرتوغيمظؾؿؽؿؾةم)ماألوبكم -

مظػرسيمىدوظةمتـػقذماظؿؼارؼرم،ماالدؿعالعاتموهؿقلماظؾقاغاتم)ماظؾؾؾقوجراصقةم،ماظطؾؾقاتمواٌلؿعريؼنم(مظؾـظامم.دابعًا: -

ذكأحدذأنظمةذاملكتباتذمفتوحةذاملصدرذABCDدابعًاذ:ذنظامذ

مطأحدمأغظؿةماٌؽؿؾاتمعػؿوحةماٌصدرممABCDحملةمتارخيقةمظـظامم

ABCDمادممػذاماظـظاممخمؿصرمعنممAutomatización de Bibliotecas y Centros " 

de Documentación"م

 Library and Documentation Centres""عراطزماظؿوثققموأمتؿةماٌؽؿؾات عينواظيتمت،ماالدؾاغقةم 

Automationم 

 .م VLIRبدسممعنموم BIREMEعنماٌرطزماٌؿكصصوتـلققمواظذيممتمبؿطوؼرمم.م

BIREME مأعرؼؽقامظؾؾدانماظعاٌقةماظصقةمٌـظؿةمعؿكصصمعرطزمػوم( Pan American Health

 Organizationوزؼرمم، وزارةماظرتبقةمواظؿعؾقم،موزارةماظصقةم،مباظؿعاونمععمم0311يفماظربازؼلمعـذمساممممأغشئمم(م

 اىاععةماالهادؼةميفمداومباوظووممالؼةمداومباوظواظصقةميفمو

ABCDمؼعرفمعاموػومظؿشغقؾهماالغرتغتمعؿصػقاتمأحدمسؾىمؼعؿؿدماٌؽؿؾةمإلدارةمعؿؽاعلمتطؾققمسنمسؾارةم:م

. األدادقةماٌؽؿؾةمفامٌماظرئقلقةماظوزائفمضمؼم،مbased Integrated Library System-Webم

مطاغتمأشؾؾفامواظيتمماظزعنمعنمروؼؾةمظػرتةمادؿكدعتماظيتمISISمإؼزؼسممظعائؾةماعؿدادمػوماٌؽؿؾةماتؿطؾقؼاظمعنماظـوعمػذا

مسؾىمطؾريًاماسؿؿادًامدؼعؿؿماغهمحقثم،مhttp://www.unesco.org/isisماظقوغلؽومعـظؿةمورساؼةمبدسم
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مBIREMEمبرمييموعرطزماظقوغلؽو،معـظؿةموضعؿفاماظيتمISISمأؼزؼسمبقاغاتمضاسدةمتؽـوظوجقا

http://bvsmodelo.bvsalud.org/php/level.php?lang=en&compon

ent=31مبادممجدؼدمإصدارمبإرالقمضامم(مABCDمأؼزؼسمبقاغاتمظؼواسدماىدؼدةماظؿؽـوظوجقامععمؼؿواصقمISISم

م1002مدـةمخالل

(ISIS-NBP, http://reddes.bvsalud.org/projects/isisnbp/)مبدورهموػذام

م.مABCDإديممISISمعنماالغؿؼالمسؿؾقةمؼلفل

.مخاللماظلـواتماألخريةمBIREMEمعنمخاللمABCDضرتاحمتطوؼرمعشروعمالماظرتوؼجموغشريمإديمأغهمضدمجرتمسؿؾقة

مععماتػاقمBIREMEمأغشأتمسـدعام،م2111ساممميفمـظامتطوؼرماظوموتصؿقمماظػعؾقةبوضعماظؿصوراتممبدأتاظيتم

MSINFOموادؿكدامم)صـزوؼالم،Orbita Documentalٌشروعممأداسمبوصػه) مABCDعنمخاللمم

م.م(م FOSSاظربجمقاتماجملاغقةماٌػؿوحةماٌصدرم)ؿؽؿؾةموتطوؼرهممبامؼؿـادبمععمظؾمـظاممأداديطماسؿؿاده

مجمؾسمعنمABCDظؿطوؼرمماظدسمماٌاظيعرطزمبرمييمسؾىممحصلم2112ساممميف

-Flemish Interuniversity Council - University Development Coم
operation section (VLIR/UOS, http://www.vliruos.be)م

مظؾؿشروعماالدؿداعةمماياجةمإديميفمضوءوهدؼدامماٌؽؿؾةممتؿةظؿطوؼرموأمطقلممABCDعشروعمماخؿقارمممتمطؿام

اظؿطورمعنمخاللممBIREMEوممعنمخاللماظقوغلؽوممISISمإؼزؼسظؼواسدمبقاغاتمماٌلؿكدعنيمجمؿؿعوظؾقػازمسؾىم

 اظرتضقة.وماٌلؿؿرماظؿؼين

متطوؼرهمؼؿمموإغهماظوؼبمخاللمعنموتطؾقؼهماظرئقلةماٌؽؿؾةموزائفمسؾىمؼشؿؿلمأغهمABCDماظطؿوحماٌشروعمػذامعقزاتموعن

م.ماٌصدرمواٌػؿوحةمايرةماظربجمقاتموصؼامٌـففقةموصقاغؿه

 وأبرزماٌؿقزات:اظرئقلةممABCDوزائفم

م،PFT ،م FDTؼؿضؿنمواظذيم(مWinIsisمبقاغاتمضاسدةميفمػومطؿام)ماىدؼدةماظؾقاغاتمضواسدمعنمسددمأيمتعرؼف -

FSTماظعؿلموأوراقم،مWorksheetمضاسدةمعنمأوماظوؼبمعنمإعاماظؼائؿةمعنمغلخمأوم،ماإلغرتغتمذؾؽةمسؾىمعؾاذرةم

 م.ماحملؾيماظـابتمؼرصاظمسؾىماٌوجودةممWinIsisمبقاغات

،ممLILACS،ممMARCمعاركم:مطاغتمدواءماٌعاىةمصقغةمذؽلمسنماظـظرمبصرفم،مواظدورؼاتماظؽؿبمصفردة -

AGRISاخل…،مم.  

 .مOPACماإلظؽرتوغيماٌؽؿؾةمصفرسمخاللمعنماظؾقث -

 .سارةاإل -

 ظؿزوؼد.ا -

 حصاءات.اإل -

 . اخل...ماظؿلفقالتمجودةموعراضؾةماظؾارطود،مرؾاسةم،االغؿؼائيماظؾثمعـلماٌؽؿؾةمخدعات -

 .ماظؾؾؾقوجراصقةممCDS/ISISمبقاغاتمضاسدةمععمعؿواصق -

 م.وظقـؽسموؼـدوزمتشغقلمأغظؿةمعنمطلمسؾىمتشغقؾفامؼؿم -



 

 012 2102 يوليو – األولالعدد  –المعلوماتية  المجلة العربية للدراسات 

،مDublin Coreمطورم)دبؾنمبروتوطوالتمأوماياظقةماٌعاؼريمعنموشريػاماظػفردةميفم12عاركمةصقغملؿكدمت -

METSمم،Z3.50م(م...اخلم،م. 

 .مظؿطوؼرػامجملؿؿعاممتؽنماظيتماٌصاحؾةماألدواتمععم(FOSS)ماٌصدرمػؿوحةوعمجماغقةمتـشر -

 م.ماظؾغاتمعؿعدد -

 ماسؿؾاراتمساعة

- ABCDمتراخقصمضؾؾؿفاماظيتماظربجمةمظغاتمععمعؿواصقمGNUمم مدؽرؼؾتمجاصام،مJAVAجاصام،مPHPعـل

JavaScriptمم،Pythonاإلصدارماياظيمعنم.مو،ماخلممABCDمبـمعؽؿوبمPHP v.5مومIsisScript  

مأخرىمظغاتمإديمترذيؿهموميؽنمواظربتغاظقةمواظػرغلقةمواإلغؽؾقزؼةماإلدؾاغقةمباظؾغاتمعؿاحموػوممتاعامعلؿؼؾةمظغةمػوماظـظاممػذا -

 .مأخرىموظغاتماظعربقةمةباظؾغماٌؿوصرمCDS/ISISمترذيةمررؼؼةمـػسبمطاظعربقة

ذذ

ذذ 

ذ

م

م

ذتوضوحذألهمذمكوناتذاملكتبةذاإللكرتونوة

Digital Traditional 
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ذاملراجع:

ذ

 اإلدارؼةمعؼاظةمعنماالغرتغت. ظؾؿـؿقة اظعربقة يفمععقارمدبؾنمطور،ماظدطؿورمحمؿدمحيقى،ماٌـظؿةمXMLتطؾقؼاتمظغةم .0

م.2111اظؼاػرة،م/م اظػؽري،ماظدطؿورمزؼنمسؾدماهلاديصفردةمعصادرماالغرتغتمعراجعةمسؾؿقةمظإلغؿاجم .2

مووزائػفام،مإسدادمإؼـاسمأبوماظـور. اٌقؿادؼؿا ععاؼري حصرمنععاؼريماٌقؿادؼؿاميفماٌقزا .1

 اٌقؿاداتامأوماظؾقاغاتماظوصػقة،ماظدطؿورمحمؿدمصؿقيمسؾدماهلادي،معؼاظةمعنماالغرتغت. .1

ظؾقثماظعؾؿيمسؾىماظشؾؽةماظعـؽؾوتقةماظعاٌقة،مماظدطؿورمأريدمصرجمأريد،معؼاظةماٌقؿاداتاموتأثريػاميفمتطوؼرمادرتاتقفقاتما .1

 عنماالغرتغت.م

 اٌوضعماإلظؽرتوغقةماظؿاظقةمعنمذؾؽةماإلغرتغت: .1

م

- http://www.elshami.com   
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- http://www.acronymfinder.com 
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- http://informatics.gov.sa 
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- http://www.loc.gov/marc 
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- http://opensource.org 
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