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 املستخلص 

لتوظيف إنرتنت األشياء بدار الكتب والوثائق القومية، عرب دراسة حالة  يعني البحث بتقديم تصور مقرتح  

وقد عني    املكتبة الربيطانية كنموذج ملكتبة قومية مطبقة إلنرتنت األشياء يمكن االسرتشاد به عند طرح التصور.

إنرتنت األشياء  البحث بتناول إطار نظري، تعرض فيه لـ: ماهية إنرتنت األشياء، ومزاياها، ونامذج من تطبيقات  

النامذج املطبقة    ف جمال املكتبات، ثم الدراسة التطبيقية، وتناولت: دراسة حالة املكتبة الربيطانية كأحد أفضل 

عرب   لالتصاالت،  الدويل  االحتاد  مراجعة  قائمة  بتطبيق  األشياء،  إنرتنت  بشأن  ملنظومة  العاملية  املعايري  مبادرة 

 عليها. (IoT-GSI)  إنرتنت األشياء

وانتهى البحث بالدراسة التخطيطية، وتناولت: طرح تصور مقرتح لتوظيف إنرتنت األشياء بدار الكتب  

والوثائق القومية، بدأ باملتطلبات والتجهيزات الواجب توافرها، ثم بخطوات التنفيذ بدًء من اختاذ القرار، وانتهاًء  

 باملتابعة والتحسني. 

 إنرتنت األشياء، املكتبة الربيطانية، دار الكتب والوثائق القومية.  : الكلامت املفتاحية
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 التمهيد 
ال املعارصحييا  التحوالت  عامل  من  مثيل  مجلة  هلا  يسبق  نتيجة  مل  برزت  املعرف  ،  لإلنتاج  اهلائل  الرتاكم 

إنرتواملعلومايت إنرتنت األشياء، بل  بناء  التي مثلت أساسا مشرتكا ف  الذكية،  األشياء،    "كل"نت  ، والتقنيات 

كأحد عنارص التنمية املستدامة، وكبيئة يمكنها أن تعي وتفهم وتقرر وتنشئ املناخ األنسب للمستخدمني، والتي  

من أجل جمتمع  شبكة اإلنرتنت،   استنادا إىل تعتمد عىل املعلومات واالتصاالت،  عاملية  تقنية  بنية حتتية  ينظر إليها ك

 . ات املتقدمة عرب توصيل األشياء )املادية واالفرتاضية( اخلدمني كستهدف متت  ، املعلومات

وقد اندمج جمال املعلومات واملكتبات ف هذه املنظومة، وبات يسهم فيه بشكل كثيف عرب التقنيات التي  

تقنيات: منها  التي  األشياء،  بإنرتنت  وتتصل  املعلومات،  مؤسسات  ف  فعليا  ب  "تنفذ  اهلوية  استخدام  حتديد 

الراديو اإللكرتوRadio Frequency Identification (RFID))موجات  الصويت،والبث  ،  (Podcasting)ين 

السمع برصي اإللكرتوين  واملنارة   (Vodcast)والبث  الذكية،  والكرايس  اآليل،  واإلنسان  الذكية،  واهلواتف   ،

(iBeacon)  واالتصال قريب املدى ،(NFC)مز االستجابة الرسيعة ، ور(QR Code) " . 

واملكتبات   املعلومات  مؤسسات  التحوالت  هذه  دفعت  ف  إلوقد  النظر  وأولوياهتا  ا سرتاتيجي إعادة  هتا 

 . هدافها ورؤاها املستقبليةأومن ثم ف  ، التنافسية

 أهمية البحث: 0/1

تتزايد بقدر تعدد    من تنوع  - موضوع البحث احلايل    –تربز أمهية إنرتنت األشياء   التي  وتعدد تطبيقاهتا 

إفادة   إىل  ووصلت  الصناعية،  التطبيقات  إىل  املنزلية  االستخدامات  من  أنشطتها  امتدت  فقد  نفسها؛  األشياء 

حمركات املركبات الفضائية، وتأثر هبا القطاع اخلدمي، ومن ثم  دخلت إىل جمال املعلومات واملكتبات، أو دخل  

عاملها،   إىل  املكتبات  املجال  تعدد  هذا  عىل  يربهن  فيها،  فاعل  بشكل  يسهم  واملكتبات  املعلومات  جمال  وبات 

 املوظفة هلذه املنظومة، وتنوع تطبيقاهتا ف املجال. 

 ية: ت من املنطلقات اآل   - موضوع البحث احلاف   – إنرتنت األشياء أمهية    كام تربع 

ا األشياء،  إنرتنت  عىل  القائمة  املكتبات  أعداد  تزايد  واجلامعية  أ.  والعامة  القومية  بني  تتنوع  لتي 

ومكتبات:   قومية(،  ملكتبات  )كنامذج  الكونجرس  ومكتبة  الربيطانية،  املكتبة  أشهرها:   ولعل  واملتخصصة، 

مقاطعة   ومكتبة  العامة،  وأورالندو  أورجيون،  والية  ف  العامة  ملكتبات    (Contra Costa)هيلزبورو  )كنامذج 

،ووالية املسيسبي اجلامعية، وميتشجان  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا امعية،وعامة(، ومكتبات: جورجيا اجل 

و اجلامعية،  فرانسيسكو  اجلامعية،وسان  ونيفادا  ملكتبات    (Miller Nichols)اجلامعية،  )كنامذج  اجلامعية، 

http://blog.naseej.com/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-qr-code-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://blog.naseej.com/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-qr-code-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://blog.naseej.com/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-qr-code-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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  (International Organization for Migration; IOM)جامعية(. باإلضافة إىل مكتبة منظمة اهلجرة الدولية  

 . )نموذجا للمكتبات املتخصصة(

مثلاستثامب.   كربى  رشكات  و(Facebook) و(Google):ر   ،(Microsoft) و  ،(Intel)و  ،(Cisco 

Systems)  ،و(Samsung)،  و(SIB)  و  ، (TATA)و رشك،    (Accenture)لالستشارات،  إىل    اتإضافة 

إنرتنت األشياء بشكل أسايس    مرشوعات تعتمد مبالغ ضخمة ف    ،(Fraizone)و(Vodafone) :اتصاالت، مثل 

دخلت ف رشاكة بينية،    مل تكتف هذه الرشكات العمالقة هبذا، بل و للمستخدمني،لتقدم خدماهتا بشكل أفضل  

تحديد متطلبات الربط وقابلية التشغيل  ت ل، هدفرشكة كربى  60  الذي ضم  "احتاد الشبكات املفتوح"وأنشأت:  

 .بني مليارات األجهزة

صل عدد  توقع أن ي، الذي  االقتصادف    املتخصصة   (Business Insider) جملةجـ. ما انتهى إليه تقرير  

تمثل  ت  أجهزة اتمليار 10، يضاف هلذا 2020مليار جهاز بحلول   24لنحو  باإلنرتنت ف العامل ة تصلاألجهزة امل 

مثلف   التقليدية  احلوسبة  الذكية ":أجهزة  والساعات  اللوحية  واحلواسيب  الذكية  يضاعف عدد  ب."اهلواتف  ام 

ا بني  ملنرتنت األشياء  إتكنولوجيا  إضافة  املجلة    كام توقعت  .جهاز  4.2الواحد إىل    فردأجهزة إنرتنت األشياء لل

العاملي خالل  إل  تريليون دوالر  15و   10 املحيل  الناتج  املقبلني.مجايل   ,.Business Insider, 9Jun)العقدين 

2016) 

حيث ستولد األجهزة ف عامل    ؛مستويات جديدة  "Big Data ة  الضخمالبيانات  "ب. توقع أن حييا عرص:

بحلول   األشياء  عن    2020إنرتنت  يزيد  بايت   40ما  البياناتzettabytes (ZB) 1زيتا    ,McLellan).من 

Charles, 2 Mar., 2015) 

 لبحث مشكلة ا 0/2

ال ال   مشكلة تنبع   منظومة  القومية  والوثائق  الكتب  دار  اعتامد  عدم  من    عربشبكات   الرقمي   ربط بحث 

رغم إنجازاهتا الضخمة، وبخاصة عىل صعيد الوصول    -اعتامدا عىل تقنيات إنرتنت األشياء    ذكية،  معلومات 

كتبات ف جمتمع إنرتنت األشياء،  ، وذلك رغم الزخم الدويل والكثيف ملجال املعلومات وامل – احلر للمعلومات  

التطبيقات، والتي يأيت عىل رأسها املكتبة الربيطانية، كنموذج   التي تتعاطى مع هذه  مع تعدد املكتبات القومية 

 رائد ف إنرتنت األشياء.  

 

 صفرا من البيانات.  21( وأمامه  1يت هو الرقم )با الزيتا  -1

https://www.accenture.com/us-en/new-applied-now
http://www.businessinsider.com/
http://www.businessinsider.com/
http://www.zdnet.com/meet-the-team/uk/charles-mclellan/
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ومن بينها دار الكتب والوثائق    –وقد أكد عىل ضعف تطبيقات إنرتنت األشياء باملكتبات العربية عامة  

والرشكة    ،  (Nielsen)، بالتعاون مع رشكة األبحاث العاملية  2(Honeywell)ما توصلت إليه دراسة    -مية القو 

ف    إنرتنت األشياء التي هدفت إىل تقييم معدل    ،(Ernst & Young Global Limited)الدولية  االستشارية  

األوسط  عىل  الرشق  بالتطبيق  تدين    620،  إىل  وانتهت  األتقنيات  مبنًى،  قطاع  إنرتنت  ف  املستخدمة  شياء، 

نقطة،    100نقطة من أصل  41  اخلدمات التعليمية والثقافية )وقد أدرجت املكتبات ف قائمتها( وحصوهلا عىل 

،البالغ  ف الرشق األوسط  املنفذة لتقنيات إنرتنت األشياء لتصنيفات املباين الذكية    املتوسط املعدل  أي: أقل من  

 (Honeywell, 21 Mar., 2016).نقطة  48

 ومن ثم يمكن بلورة مشكلة البحث بشكل مبارش ف األسئلة اآلتية: 

كيف يمكن التخطيط لتوظيف إنرتنت األشياء بدار الكتب والوثائق القومية؟ وما مدى إمكانية اإلفادة 

عند التخطيط للتطبيق بدار    - كتبة قومية مطبق إلنرتنت األشياء  كنموذج معياري مل  - من جتربة املكتبة الربيطانية  

 الكتب والوثائق القومية؟ 

 هدفا البحث  0/3

 متثل هدف البحث فيام يأيت: 

تطبيق    ، من خالل لتطبيقات إنرتنت األشياء باملكتبة الربيطانية )كنموذج معياري(الدراسة التحليلية  .  1

. هبدف  (IoT-GSI) مبادرة املعايري العاملية بشأن إنرتنت األشياءت، عرب  قائمة مراجعة االحتاد الدويل لالتصاال

 املساعدة ف: 

 . طرح نموذج مقرتح لتوظيف إنرتنت األشياء بدار الكتب والوثائق القومية. 2

 البحث تتساؤال 0/4

 : ة اآلتي عن األسئلةاحلايل لإلجابة  البحث سعى ي

مقارنة بقائمة مراجعة االحتاد الدويل لالتصاالت،  ، الربيطانية تطبيقات إنرتنت األشياء باملكتبةأ. ما واقع  

 ؟(IoT-GSI) املعايري العاملية بشأن إنرتنت األشياءعرب مبادرة 

 

، الذي األشياءها إلنرتنت تصنيف تطبق (HON) مدرجة ف بورصة نيويورك حتت الرمز، رشكة رائدة عامليا ف جمال التكنولوجيا  -2

،  املؤسساتجمموعات متنوعة من  ، الذي يطبق عىل  إلتاحة التقييم الشامل والسهل  صمم خصيصا   ،عامليا مرجعيا  يمثل إطارا  

 .املطارات والفنادق واملستشفيات واملكاتب واألبراج السكنية، إىل جانب مباين املؤسسات التعليمية ومراكز التسوق  :من بينها 

https://www.honeywell.com/
http://www.nielsen.com/eg/en/contact-us.html
https://www.honeywell.com/
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ب. ما مدى إمكانية اإلفادة من املكتبة الربيطانية كنموذج مطبق إلنرتنت األشياء بدار الكتب والوثائق  

 القومية؟ 

 جـ. ما التصور املقرتح لتوظيف إنرتنت األشياء بدار الكتب والوثائق القومية؟  

 مصطلحات البحث 0/5

شبكة اإلنرتنت،   استنادا إىلتعتمد عىل املعلومات واالتصاالت،  عاملية  تقنية  بنية حتتية  "  أ. إنرتنت األشياء: 

 . "توصيل األشياء )املادية واالفرتاضية( اخلدمات املتقدمة عرب  ني كستهدف متمن أجل جمتمع املعلومات، ت 

 ، وأدواته بحثلمنهج ا 0/6

.  لتطبيقات إنرتنت األشياء باملكتبة الربيطانيةوذلك بالتحليل العميق    ،تم استخدام منهج دراسة احلالة

 اعتامدا عىل: وكان هذا 

املعايري العاملية بشأن  ة  (؛ الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت، عرب مبادر1قائمة املراجعة )ملحق رقم ) 

األشياء استهدفت  (IoT-GSI) إنرتنت  والتي  معتمدة،  متخصصة  إنرتنت    واقع  عن  الكشف كجهة  تطبيقات 

 األشياء باملكتبة، اعتامدا عىل قياس مدى توافق املكتبة مع قائمة مراجعة االحتاد من عدمه. 

 مجتمع البحث، وعينته  0/7

الربيط املكتبة  البحث ف  إنرتنت األشياء، يمكن اإلفادة من  متثل جمتمع  تطبيقات  انية كمكتبة معيارية ف 

 : جتربتها عند التخطيط  للتنفيذ بدار الكتب والوثائق القومية، وقد تم اختيار املكتبة الربيطانية لآليت من أسباب 

 أوالً: األمهية العامة للمكتبة: 

تعد  املتحدة،    أ.  للمملكة  الوطنية  املكتبة  الربيطانية  عامليا  املكتبة  الثانية  املكتبة  مكتبة    –ومتثل  بعد 

املعلومات؛ حيث تضم نحو    -الكونجرس   بـ    170من حيث عدد أوعية  مليون    173مليون عنوانا، مقارنة 

 (British Library, Facts and figures,2019) .تضمها مكتبة  الكونجرس 

 British).أهم مراكز البحث املكتبية ف العامل  عض علامء املكتبات أن املكتبة الربيطانية متثل اليوم ب. يرى ب

Library.Using the British Library, 2014) 

، والعربية  خمطوطة  23500جـ. ضخامة وأمهية حمتويات املكتبة من املخطوطات الرشقية عامة، التي تبلغ  

ا، والتي  ف مقدمة مقتنياهت، والتي يعدها العاملون باملكتبة  خمطوطة   600آالف و   10  بـيقدر عددها  خاصة، التي  

 (.British Library, Facts and figures,2019باتت متاحة عرب اإلنرتنت للجميع.  ) 
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عامل إنرتنت األشياء، وإعالهنا كمدينة معرفة    – وهي املدينة التي تقع هبا املكتبة    – د. دخول مدينة لندن  

 قائمة عىل التنمية املستدامة. ذكية، 

 ثانيا: التطبيقات امللموسة التي توفرت عليها املكتبة خالل األعوام املاضية املتعلقة بإنرتنت األشياء، والتي من بينها: 

منها:1 التي  املكتبة،  تطبقها  التي  األشياء  إنرتنت  تقنيات  كثرة  اإللكرتوين،  ".  والبث  اآليل،  اإلنسان 

 . "، وتطبيقات اهلواتف الذكية Vodcastوالفودكاست 

تطبيقات  2 وكفاءة  تنوع  الذكية  .  تشمل:النظم  التي  الذ  باملكتبة،  التحكم  ونظم  تكنولوجيا  ايت،  نظم 

 . نظم دعم اإلدارةب، ونظم املعلومات اإلدارية الذكية املستندة عىل الوي، والشبكات

وإمكان3 ما حيدث،  معرفة  القدرة عىل  بـ:  املكتبة  مبنى  اتسام  للمتطلبات  .  واالستجابة  القرار،  اختاذ  ية 

 بشكل ذايت، وحتقيق التنمية املستدامة. 

تنوع  4 تكنولوجيا  .  ف  الذكاء  منها:مظاهر  العنارص  من  العديد  يشمل  والذي  املكتبة،  ،  اإلضاءةأبنية 

 . احلامية ، واستخدام املياه، والتكييف والتدفئة والتربيد و

 تبة املتعلقة بوسائل الوصول احلر للمعلومات، والتي من بينها: . التطبيقات التي توفرت عليها املك5

 (British Library,Discover, 2018)مليون عنوان بشكل جماين عرب جوجل.  250أ. إتاحة املكتبة لـ  

رشوع عمل، يركز عىل حفظ املحتوى الرقمي للمملكة املتحدة عىل اإلنرتنت، كجزء من  املكتبة مل تبني  ب.  

 (.British Library.Collection Metadata, 2019)  شبكة.ال مبادرة توثيق الثقافة والتاريخ الربيطاين عىل 

عىل    داخل بريطانيا صدر  ي إلكرتوين    صنفحق ختزين نسخة من كل م  جـ. متكن املكتبة من احلصول عىل 

 (. British Library.Collection Metadata, 2019)  ،لألغراض البحثية   تهتاح، وإلكرتونيةالشبكة اإل

الذي يستهدف الرشاكة    (Living Knowledge Network)  شبكة املعرفة احلية "د. قيادة املكتبة ملرشوع:

ف املوارد واملهارات واألفكار مع عدد من املكتبات الربيطانية، والقومية، هبدف تعزيز الوصول احلر ملعلومات  

  (Living Knowledge, 2019)املكتبة.

التاريخ  تعلقة بامل   كثر من نصف مليون صفحة من الوثائق التارخييةأل  2012بدًء من عام    املكتبة  ةتاحهـ. إ 

 (.British Library,) Historical texts,2018 ة للمستفيدين عرب موقعها عىل الشبكة الدولية، والثقافة العربي

، ويتاح عربه أكثر من نصف مليون  ملرشوع إسهامات العلامء العرب    -عرب الشبكة    –و. تدشني املكتبة  

العربية   25و    ، وثيقة  املخطوطات  من  صفحة  ال ا سهإتستعرض  التي    ألف  العلامء  العصور  عرب  مات  أثناء 

 (British Library, Historical texts,2018).الوسطي

https://www.bl.uk/aboutus/index.html
https://www.bl.uk/aboutus/index.html
https://www.bl.uk/aboutus/index.html
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ماليني    10وقد أثمرت جهود املكتبة السابقة ف الوصول بعدد مرتادي املكتبة عرب الفضاء االفرتايض، إىل  

 British Library, Facts)مليون صفحة،    40مليون عملية، ويتصفحون نحو    100مستفيد سنويا، جيرون  

and figures,2019) 

إنرتنت   تطبيقات  واقع  لدراسة  نموذجا جيدا  تعد  الربيطانية  املكتبة  أن  البحث  لدى  فقد حتقق  ثم  ومن 

 األشياء لدهيا، لإلفادة من جتربتها،ومن ثم فقد وقع عليها االختيار لدراسة واقعها.  

و القومية،  والوثائق  الكتب  دار  اختيار  تم  للتخطيط  كام  العربية،  مرص  جلمهورية  القومية  املكتبة  هي 

 : لتوظيف إنرتنت األشياء هبا، ملا يأيت من أسباب 

أ. متثل دار الكتب والوثائق القومية املكتبة القومية للدولة، كام تعد أقدم مكتبة قومية عربية، وأكرب مكتبة  

مليون وثيقة،)دار الكتب والوثائق القومية. ملحة تارخيية،    100مرصية، حيث زاد عدد الوثائق املتوافرة هبا عن  

2012 ) 

ب. إدارة الدار لعدد من املرشوعات العمالقة، التي ساعدت ف متكني املكتبة ف السياسة الوطنية للدولة  

وتوثيق    يناير، وميكنة الوثائق، واملسح الرقمي، ورقمنة الربديات،  25عىل الصعيد الثقاف، ومن بينها:توثيق ثورة  

 (. 2012الرتاث الصحفي، وإثراء الرتاث احلضاري،)دار الكتب والوثائق القومية. األعامل إلنجازات،  

اتسمت  واخلارج بكثرة  املكتبة    جـ.  الداخل  العلمية ف  اهليئات  من  واهلدايا  عليها تابعت  التي   اهلبات  ،  ت 

 والتي اتسمت بقيمتها العلمية، والرتاثية. 

اخلاصة بعدد من رموز األدب  املكتبات املهداة    حيث تضم عددا من"، وندرهتا؛  د. ثراء جمموعات الدار

: عباس العقاد، وأمحد تيمور باشا، وأمحد زكى باشا، وغريهم... كام تضم املكتبات اخلاصة مكتبات  والفكر؛مثل 

طوطات وأوائل  املخعددامن  تضم  و  ، 1952يوليو    األرسة املالكة املرصية التي آلت للحكومة املرصية بعد ثورة 

العربية وغري  العربية  باللغة  واملهمة،   املطبوعات  الصور    النادرة  ألبومات  من  ثرى  رصيد  إىل  باإلضافة 

  (.2012.)دار الكتب والوثائق القومية. األعامل إلنجازات،  "واملسكوكات

ية. ومن ثم فقد  وقد تضافرت العوامل السابقة ف مساعدة الدار عىل القيام بمسئوليتها الثقافية واملجتمع 

   وقع عليها االختيار للتخطيط لتوظيف إنرتنت األشياء هبا.

 حدود البحث 0/8

 عني البحث بتناول: : احلدود املوضوعيةأ.
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اإلطار النظري، الذي تعرض لـ: ماهية إنرتنت األشياء، ومزاياها،ونامذج من تطبيقات إنرتنت األشياء ف  

اهلواتف الذكية، واإلنسان اآليل ف املكتبات، والكرايس الذكية، وتقنيات: حتديد  جمال املكتبات بدراسة: تطبيقات  

 اهلوية باستخدام موجات الراديو،والفودكاست، والبث اإللكرتوين . 

، وتناولت:دراسة حالة املكتبة الربيطانية كأحد أفضل النامذج املطبقة إلنرتنت الدراسة التطبيقية  -

مراجعة قائمة  بتطبيق  عرب    األشياء،  لالتصاالت،  الدويل  بشأن  االحتاد  العاملية  املعايري  مبادرة 

 عليها. (IoT-GSI) إنرتنت األشياء

التخطيطية - الكتب  الدراسة  بدار  األشياء  إنرتنت  لتوظيف  مقرتح  تصور  طرح  وتناولت:   ،

 والوثائق القومية، اسرتشادا بنموذج املكتبة الربيطانية. 

 . 2019/   10إىل   2019/  8سة ف الفرتة من  تم تطبيق الدرا : احلدود الزمنيةب. 

 النتاج الفكري ألدب الموضوع  0/9

التي   املعلومات واملكتبات،  للعاملني ف حقل  املوثقة  العلمية األجنبية  الدراسات واألبحاث  تعدد  رغم 

نتيجة  تناولت موضوع إنرتنت األشياء، إال أن املوضوع طرق بشكل هاميش عىل الصعيد العريب، وهو ما تبني  

البحث املبارش ف عدد من قواعد البيانات العربية واألجنبية، وكذلك حمركات البحث املتخصصة، ويمكن تناول  

  عينة من هذه الدراسات فيام يأيت:   

املعنونة:   دراستهام  املكتبة"ف  إدارة  لنظم  األشياء  مومباي  "إنرتنت  بجامعة  املهندسني  من  فريق  توفر   ،

تكنو بدراسة  بطاقات:  اهلندية،  االتصاالت"لوجيا  حقل  من   ;Near Field Communication)بالقرب 

NFC) كأحد تطبيقات(RFID) :وتوصل الباحثون إىل نتيجة حمورية متثلت ف ، 

 إمكانية تطبيق التقنية اجلديدة باملكتبات ملا تتيح من اإلمكانيات اآلتية: 

 التقليدية.   (RFID). إمكانية التعامل عرب اهلواتف الذكية وقارئات 1

. متكن من تعرف املستفيدين عىل توافر األوعية باملكتبة من عدمه، ومكان وجودها، وموعد رجوعها  2

 )إذا كانت معارة، أو ف اجلليد(، أي: تقوم بدور مشابه ملا تقوم به النظم اآللية. 

ع 3 املحمول،  أجهزة  عرب  وحتميلها  كامل،  بشكل  األوعية  حمتوى  عىل  االطالع  يمكنها  عىل  .  متريره  ند 

 البطاقات. 

من إنجاز عمليات: اإلعارة، واجلرد واألمن،    (RFID). التمكن من القيام بالدور التقليدي لبطاقات  4

 والوصول لألوعية. 
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 Internet of Things for library Managementوقد تم طرح تصور متكامل للتطبيق باملكتبات، )

System, Apr., 2017 .) 

املعن  دراستهم  بـ:  وف  ذكية "ونة  ملدينة  ذكية  الباحثون"مكتبة  استهدف   ،(Sneha Tripathi)،    و

(Manendra Kumar Singh)و ،(Aditya Tripathi)   إبراز دور املكتبات الذكية اقتصاديا واجتامعيا، بام تتيحه

من تكنولوجيا رقمية ومعلومات، ف تطوير املدن الذكية هبدف حتقيق التنمية املستدامة، وأثر ذلك عىل حتسني  

 نوعية احلياة.

إنرتنت تطبيقات  تعتمد عىل  ذكية،  ملكتبة  تصورا  الدراسة  احلوسبة    وطرحت  تقنيات  واستثامر  األشياء، 

 , Tripathi)السحابية، واهلواتف الذكية لتعزيز خدمات املعلومات املتاحة، عرب الدخول ف رشاكات دولية،  

Sneha, Dec., 2016) 

بـ:   املعنونة  الوقوف عىل معرفة تصورات  "إنرتنت األشياء واملكتبات"وف دراستهام  ، والتي استهدفت 

بالتطبيق عىل عينة عشوائية مكونة من  املستفيدين حو  إنرتنت األشياء،  مستفيدا من خمتلف    2551ل مستقبل 

 إىل النتائج اآلتية:  (Jane Dysart)و  (Lee Rainie)املكتبات، انتهت دراسة 

. وجود تغريات جوهرية مستقبلية، ستلقي بظالهلا عىل كل من املكتبات، والعاملني هبا، واملستفيدين  1

 طبقا ملا يأيت:  منها، وذلك

،  3الثورة الرقمية:  بروز الثورة الرقمية الرابعة وهي مرتبطة بثورة أخرى تتحرك نحو اتصال الزيتابت أ.  

 .الذي سيحل حمل امليجابت

 .ب. العاملون باملكتبات: إعادة تشكيل أمناء املكتبات وما يفعلونه

 .اإلعالمجـ. املكان: إعادة تكوين مساحات املكتبات ووسائل 

 د. املنصة: إعادة حتديد دور املكتبات التي ستكون العبا أساسيا عىل الصعيدين االجتامعي واالقتصادي. 

البيانات واملعلومات، دون   بارزا فيه، عرب تشابك  إنرتنت األشياء دورا  املعلومات: سيلعب  هـ. تقاسم 

 وجهة لألبنية والتجهيزات والعاملني. عناء ف احلياة اليومية، وسيكون لذلك أثره عىل قلة النفقات امل

و. البيانات: صعود متتابع للبيانات الضخمة، املجمعة عرب إنرتنت األشياء، مع صعوبة ف حتجيمها، أو  

 السيطرة عليها. 

 

 صفرا. 21الزيتابت هو الرقم واحد، مصحوبا بـ  -3

http://www.srels.org/index.php/sjim/search/authors/view?firstName=Sneha&middleName=&lastName=Tripathi&affiliation=Central%20Library%20Banaras%20Hindu%20University&country=IN
http://www.srels.org/index.php/sjim/search/authors/view?firstName=Manendra%20Kumar&middleName=&lastName=Singh&affiliation=Department%20of%20Library%20&%20Information%20Science,%20Banaras%20Hindu%20University,%20Varanasi,Uttar%20Pradesh%20–%20221005&country=IN
http://www.srels.org/index.php/sjim/search/authors/view?firstName=Aditya&middleName=&lastName=Tripathi&affiliation=Department%20of%20Library%20&%20Information%20Science,%20Banaras%20Hindu%20University,%20Varanasi,Uttar%20Pradesh%20–%20221005&country=IN
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 ز. القرصنة: تزايد عمليات القرصنة، وصعوبة السيطرة عليها، رغم إجراءات احلامية املتقدمة. 

نة أن شبكة اإلنرتنت ستصبح مثل الكهرباء: أقل وضوحا، ولكن أكثر عمقا  % من العي   75. اعتقد نحو  2

 .ف حياة الناس

 Rainie, Lee, 11).% من أفراد العينة أن إنرتنت األشياء سيتسع أكثر، وتزداد إفادته للبرش83. اعتقد 3

Mar., 2016) 

لتطبيقات    االقتصادي واالجتامعي  الدور  إبراز  استهدفت  التي  باملكتبات،  وف دراسته  إنرتنت األشياء 

 إىل:  (Guy Berthiaume)وأثر هذا ف إرساء املدن الذكية، بالتطبيق عىل مكتبة تورنتو العامة، توصلت دراسة 

 توفريا، وتأثريا اقتصاديا، بشكل مبارش.  5.63.  التأثري االقتصادي لكل دوالر تنفقه املكتبة، يقابله  1

 مليون دوالر. 600فها التطبيقات للمستخدمني بأكثر من  . قدرت القيمة املبارشة التي تضي2

بمبلغ  3 األوسع  للمجتمع  التطبيقات  تضيفها  التي  املبارشة  القيمة  قدرت  مليون    300. 

 ,Guy (Berthiaume,April 8, 2016).دوالر

بـ:   املعنونة  دراستهام  األشياء    "وف  إنرتنت  تقنيات  مع  املكتبة  خدمات  استهدف    "تكامل 

التي   (SELIDA)دراسة مدى إمكانية دمج تقنية    (Kyriakos Stefanidis& Giannis Tsakonas):الباحثان

تقنية   مع  األشياء  إنرتنت  مدخل  وتوصل  (RFID)تعتمد عىل  املجال،  ف  التقنيتني  مزايا  من  اإلفادة  بغرض   ،

 الباحثان إىل النتائج اآلتية: 

 ل سويا. . إمكانية دمج التقنيتني، مع إمكانيات عالية للعم1

 إتاحة اإلمكانيات اآلتية:  (RFID)حال تكاملها مع  تقنية  (SELIDA). متكن تقنية 2

تتبع األوعية ليس فقط داخل مكتبة واحدة، ولكن داخل عدد من املكتبات، رشيطة الدخول ف إطار     -

 تعاوين. 

، وهي جتمع بني كوهنا أداة مفتوحة املصدر، مع    (Koha)عىل قاعدة بيانات    (SELIDA)اعتامد تقنية    -

 سهولة التعاطي معها. 

من إنجاز عمليات: اإلعارة، واجلرد واألمن، والوصول    (RFID)إمكانية القيام بالدور التقليدي لتقنية    -

 ت. لألوعية، سواء داخل مكتبة حمددة، أو داخل عدد من املكتبا 

 (Stefanidis,  Kyriakos, 2015. طرح تصور لدمج التقنيتني باملكتبات، )3

http://www.koha.org/
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السابق    وبتحليل الفكري  : دراسات  نظر  وجهة   منالبحث    موضوع  معاجلة   عىل   ركز   أنه  يالحظ النتاج 

اقتصادية، أو تقنيات إنرتنت األشياء، باإلضافة إىل دراسات استرشاف املستقبل، ومن ثم فهي تبعد متاما عن  

موضوع البحث احلايل، الذي يستهدف توظيف إنرتنت األشياء بدار الكتب والوثائق القومية، عرب تبني نموذج  

منه   لإلفادة  جيد  كنموذج  الربيطانية  الدويل    -املكتبة  االحتاد  مراجعة  قائمة  عن  اللثام  إماطة  خالل  من 

كجهة متخصصة معتمدة، وتطبيقها  (IoT-GSI) املعايري العاملية بشأن إنرتنت األشياءلالتصاالت، عرب مبادرة  

 عند التخطيط لتوظيف منظومة إنرتنت األشياء بالدار. -عليها 

 . اإلطار النظري للبحث 1
كل  هائلة ف    برزت أمهية إنرتنت األشياء كأحد أهم نتائج عرص العوملة، فهو العرص الذي صحبته تغريات 

أبرزها    نواحي لعل  االقتصاد  ظهوراحلياة،  التجارةالعمالقة ية  التكتالت  حترير  واتفاقية  نحو    ،،  واإلرساع 

 أو املعلومات أو االتصال.  اإلنتاج، سواء ف جمال تناميامل  التكنولوجياخلصخصة، إضافة للتطور 

ويوظف البحث اإلطار النظري لدراسة كل من: إنرتنت األشياء من منظور عام، ودراسة نامذج لتطبيقات  

 ومات واملكتبات، وذلك فيام يأيت: إنرتنت األشياء بمجال املعل 

 ماهية إنترنت األشياء 1/1

  - 1999عام    األوىل   مرةللوالذي استخدم    -(Internet of Things; IoT) إنرتنت األشياء   يشري مصطلح

كسائر    ،خمصص هلا (IP) عنوان  توي والتي حت  ، من األشياء املادية املتصلة باإلنرتنت  وضخمة ة  داخلإىل شبكة مت

 (Hendricks, Drew, 2015) .اللوحيةو  املحمولة واألجهزة الذكية  اتسبا كاحل ة؛ ستخدم امل األجهزة 

بأهنا: هلا   املكونة  املادية  األشياء  هوية  كشف  منطلق  من  األشياء  إنرتنت  من    "وتعرف  اجلديد  اجليل 

بطة، واآلالت الرقمية وامليكانيكية،  اإلنرتنت، الذي يتمثل ف نظام يتكون من جمموعة من أجهزة احلواسيب املرتا

وأدوات وواألشياء،   واألشخاص،  اال  احليوانات،  مميزةصطناعي  الذكاء  تعريف  بأجهزة   ,Brown)."املزودة 

Eric ,20 Sep., 2016) 

بواسطة  ،  اندماج األشياء املادية ف اإلنرتنت  "كام تعرف من منطلق التفاعل واالندماج بني املكونات بأهنا:  

  تصبح   وبالتايل(  نظام ، إنسانبباقي عنارص اإلنرتنت )  االتصال عىل    قادرةلتصبح األشياء    ة تضمني رشائح ذكي

  (Techopedia Inc., 2017)."العمليات التجاريةو  اليوميةا ف احلياة ا ونشطً ا مشاركً عنرًص  األشياء

جمموعة من األجهزة الرقمية الذكية املتصلة فيام بينها "كام أمكن تعريفها من منطلق ميكانيكية العمل  بأهنا:

ها، دون  بين  فيام  املعلومات  وتستقبل  ترسل  … البلوتوثوحد الربوتوكوالت املعروفة مثل: الواي فاي،  أعرب  

http://www.masrawy.com/News/Tag-search/357747/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A#bodykeywords
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بل احلصول عليها من الوسط اخلارجي عرب احلواس االصطناعية    ، مدادها هبذه املعلوماتإاعتامد عىل البرش ف  

 (Internet of Vehicle (IoV) Applicati….,2017).. "ف بـ املستشعرات الرقمية أو ما يعر 

بأنه:   أيضا  عرف  اإلطار،  هذا  التي  "وف  األجهزة  كل  بمقدرة  االتصال  املستعملة  عىل  يومي  شكل 

 ,Merriam-Webster)  "باإلنرتنت عرب أجهزة استقبال خاصة، ومجع املعلومات دون احلاجة إىل تدخل اإلنسان

Incorporated, 2017.) 

بأنه:   إنرتنت األشياء  تم تعريف  املساعدة عىل عمل األشياء،  اآلليات  نظر  الناشئ  "ومن وجهة  االجتاه 

خمتلف   إىل  العنكبوتية  بالشبكة  االتصال  عىل  والقدرة  االستشعار  وأجهزة  املعاجلات،  إضافة  فيه  جيري  الذي 

 (Techopedia Inc., 2017). "صناعية األجهزة التي ترتاوح من كرات القدم إىل اآلالت ال

انتشار واسع لعدد كبري من  "كام أمكن تعريفه من حيث سعة االنتشار، والبيانات الضخمة املجانية بأنه :

املستشعرات واألجهزة اإللكرتونية  وغريها، والتي  وجمموعة من األجهزة اخللوية،    : األشياء أو األجسام مثل 

ل الشبكة الالسلكية العرصية احلديثة لتحقيق أهداف مشرتكة ف عدة جماالت  يمكن االتصال فيام بينها من خال

وكذلك التدفق املجاين للَكم اهلائل من املعلومات    ، البيوت الذكية وغريها والصحة اإللكرتونية،    : خمتلفة مثل

 ,Iozzio) ."ام بينها التي يتم تناقلها بني جمموعة من األجهزة املختلفة التي تستخدم اإلنرتنت كوسيط لالتصال في 

Corinne, 2017)  

 ويالحظ عىل التعريفات السابقة أهنا: 

تتكامل فيام بينها ف وصف إنرتنت األشياء، وإبراز ماهيتها، وإن اختلفت طبقًا لوجهة نظر أصحاهبا،    - 

 أو خرباهتم، وختصصاهتم، وميوهلم. 

طابع   ا ذأكان استخدامها  اإلنرتنت سواء  األجهزة التي يمكنها االتصال باشتامل التعريفات عىل إبراز    - 

 أو للمستخدمني العاديني.  صناعي،

ال حتدد آلية االتصال باإلنرتنت، وهو ما جيعلها تشمل األجهزة القادرة عىل االتصال باإلنرتنت بشكل   -

 مبارش أو عرب وسيط )عرب هاتف ذكي أو عرب منصة االتصال(. 

استنادا  تعتمد عىل املعلومات واالتصاالت،  عاملية  تقنية  بنية حتتية  "بأنه:ويمكن تعريف إنرتنت األشياء   

 اخلدمات املتقدمة عرب توصيل األشياء )املادية  نيكستهدف مت من أجل جمتمع املعلومات، تشبكة اإلنرتنت،   إىل

 . "واالفرتاضية(  
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من خالل بروتوكوالت   ،ت أي جهاز يمكن تعريفه عىل اإلنرتناملكونة إلنرتنت األشياء  يقصد باألشياء  و

املعروفة  إنرتنتإلصاق    عرب  اإلنرتنت  مثل   (IP)عنوان  املختلفة:  به  املنزلية  ،  والغسالة  ، الثالجةك  ؛ األدوات 

اإلنذار  يون،فز يوالتل العامرات  ،وأجهزة  والسيارات،  ومداخل  التكييف،  لتشمل   ،وأجهزة  القائمة    : وتطول 

  ، وحتى األشجار،  أطواق احليوانات  : لتشمل  نطلقكام ت   ،ة عىل رفوف املحالت التجاريةاحواملنتجات املت  ،السلع

وبيشء من اخليال    ،هو املستفيد من كل هذه االتصاالت الشيئية اإلنسان ف هذه احلالة  يعد  و،  وعنارص الغابات

،  ساعة  يرتدي كأن    ؛به أو بمحيطه عنوان إنرتنت معني   دمج إذا ما أ  "أحد األشياء"العلمي، يصبح اإلنسان نفسه  

 داخل جسمه.  حتى لو تواجدت أو   ،أو معدات طبية   ، أو أجهزةا،أو سوار ،نظارة أو

  "إنرتنت األشياء"وجد  قد  اإلنرتنت بشكله احلايل وجد لتسهيل اتصال األشخاص، ف  ومن ثم فإنه إذا كان

 لتسهيل االتصال بني األشياء. 

 مزايا إنترنت األشياء 1/2

مخس جماالت رئيسية هي: خفض التكاليف التشغيلية ، وتعزيز  تتمثل املزايا األساسية إلنرتنت األشياء ف  

  مما يؤدي إىل وحتسني األداء التشغييل، وأخريا تقديم خدمة مميزة    ،للدخل   جتربة العمالء، وتوليد مصادر جديدة

 ، ويمكن تناول هذه املزايا بيشء من التفصيل فيام يأيت: تعزيز القدرة التنافسية لألعامل 

التعاون  ،عرب  نتاجف اإلي لا كتتقليل  من  املؤسسات  أ. متكني   من االعتامد  جهزهتا بدال  أ بني    واألمتةزيادة 

 (i-SCOOP, 3 – 12 Jun., 2017).البرشي مل عىل العنرصبشكل كا 

إبراز  بشكل كامل من خالل    ؤسسات املات  سياس  من تغيريشياء  نرتنت األإ  ف عامل  نيملستهلك ا   نيكب. مت

تعتمده   (online)نرتنتاإل  واخلدمات عرباملنتجات    ف رائهم  آ أن  ينبغي  ما  اإللات  ؤسسامل. وهو  نتاج  تطوير 

 (Cognizant, 2018).ومتناسب مع متطلبات العمالء وتوقعاهتمتالف اخلسائر بشكل رسيع واخلدمات و 

ع  و، بدال من اتصال العمالء بعد وق تتوفري صيانة استباقية، وإبالغ العمالء قبل حدوث املشكالجـ.  

الزيارات امليدانية و األ  -ف ذاته    –توفري الصيانة عن بعدبل إن    ،ت فعليا املشكال  .  عطال املكلفة سيقلل من 

(Borne, Kirk, 6 Aug., 2017) 

مجع    من خالل  (real time)وف الزمن احلقيقي  ، كفاءةوكثر تنوعا  أتوفري عروض    مناملؤسسات  د. متكني  

احلقيقي   الزمن  ف  املستخدمني  من  عن  البيانات  العمالء، فضال  توجهات  معرفة  للمؤسسات  يتيح  مما  أيضا؛ 

 (i-SCOOP, 3 – 12 Jun., 2017)قدمة ف السوق، وكذلك آراء العمالء حوهلا.تفاصيل املنتج أو اخلدمة امل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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ت اإلنتاجية التقليدية  جاالحتويل امل  هوتقنيات إنرتنت األشياء  ؛ حيث يعد أهم أهداف  تعزيز اخلدماتهـ.  

ا اليؤدي  ممة،  ط بخدمة معينا رتبله اكل منتج يتم إنتاجه  ؛حيث إن  ت تعتمد عىل املنتجات واخلدمات معا جماالإىل  

ة مع  يخدمات إضاف  احة تهتم،مع إ فرصة كبرية للمؤسسات لتوسيع قاعد تيحإىل تعزيز خدمة العمالء فقط، بل ي 

 (Borne, Kirk, 2017).مرور الوقت

إتاحة   إنرتنت األشياء،  "Gartner":مؤسسةومعاجلتها؛ فطبقًا لتقرير    البيانات الضخمة و.  يتاح  ، حول 

 "Business Insider"جملة  ، وطبقا لتقرير  2017خالل عام  اإلنرتنت  متصل بشبكة    "يشء"مليارات    4.8فعليا  

املتخصصة امل"،  االقتصادية  يمن  امل توقع أن  العامل  ةتصلصل عدد األجهزة اإلمجالية  مليار    34إىل   باإلنرتنت ف 

، ال شك ف هذا، وقد أوجد هذا  "ضخمة"، وستنتج هذه األشياء وتلك األجهزة بيانات  2020جهاز بحلول  

أساليب جديدة    إىل استحداثالبيانات    هذهسيؤدي تدفق  و  ، عالقة بني إنرتنت األشياء وبني البيانات الضخمة

 (Cognizant, 2018)."ع هذه البيانات وحتليلها واالستفادة من معلوماهتا جلم

،كام  يمكن إلنرتنت األشياء أن حتقق نتائج كبرية ضمن الكثري من القطاعاتز. إتاحة وظائف جديدة؛ ف

الوظائف   من  واسعة  جمموعة  توفري  قطاعات   التقنية، يمكنها  ف  كبرية  فرص  السحاب   :مع  ،واألمن  حوسبة 

والبيئة    ، واحلامية البيانات،  و  املستدامة، والنمو  حتليل  أخصائيي  عىل  أكرب  الطلب  إىل  سيكون  علامء  إضافة 

،  األمان لبناء وصيانة حلول أمان تقنية املعلومات وصيانتها   مهنديس ،يضاف إىل هذا تزايد احلاجة إىل  البيانات

 i-SCOOP, 3 – 12).ة  فحص األجهزو  عن البنية األساسية املادية   ،املسئولني متخصصو أمان األجهزةوكذلك  

Jun., 2017) 

للعمل املشرتك بني  ح. التفاعل والتكامل بني القطاعات املختلفة؛ حيث تربز احلاجة ف إنرتنت األشياء  

خمتلف األشياء املتصلة  فيها    تاحت  ، نموذج يشمل منصة مشرتكة  توجه نحو وال  ،خمتلف القطاعات والتطبيقات 

أصحاب املصالح   ،وبقيةوخدمات اهليئات املحلية ، وخدمات الطوارئ، السياراتية والذكاألبنية باإلنرتنت، ك

فيه  نرتنت قادرا  وسيكون اإل  ،"نظام عصبي متنام"تلقائيا إىل   العاملومن ثم سيتحول  .ضمن نظام واحد متكامل

 (Cognizant, 2018).اجلديدة التي يتم تطويرها  األجهزة واألشياءاستيعاب إدارة وعىل 

يتمثل ف  نرتنت  سية إلسا األ  األهداف حد  ؛ فأ"الكل ف واحد"حتقيق مبدأ:  ط.   الشبكات  األشياء  مجع 

  دارة املحرك والتحكمنظمة مستقلة إلأفمثال بدال من احتواء السيارة عىل عدة    ؛واحدة   املتعددة ف شبكة عاملية 

بنحو  سالك املستخدمة  ن يقلل األأيمكن    ،ف نظام واحد  مجيعا ن توحيدها  إف  ، ونظام االتصاالت  ،مانواألبه،

  ف حالة ربط الشبكات املتعددة ف شبكة واحدة عاملية   ، واملعدات ، واملال املتوافر واجلهودللمرء ختيل  و  %،  80

(Borne, Kirk, 6 Aug.,  2017 .) 

https://aitnews.com/tag/%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86%d8%b1/
https://aitnews.com/tag/%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%86%d8%b1/
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  األشياء س ف  مكن إنرتنت األشياء اإلنسان من التحكم بشكل فعال وسل ي. حتسني نوعية احلياة؛ حيث ي

تعرف  ال مكنه ، كام يه حاسب عرب والتحكم فيه  ة،سيارالفيستطيع املستخدم مثال تشغيل حمرك  ؛عن قرب وعن بعد

املختلفة بالتفاهم    "األشياء"الشكل األنضج هو قيام  ويعد    ، اإلنرتنتباالتصال  عربعن بعد    ته حمتويات ثالج عىل  

،ثم  ورشاء املستلزمات  ، للثالجة الرتاسل مع مركز التسوقمكن  ؛فيمع بعضها باستخدام بروتوكول اإلنرتنت

يمكن   تدخل برشي،كام  بال  الذكية  توصيلها  السيارة  التفاعل مع  باإلنرتنت  املتصلة  االنتظار  بوابات  إلحدى 

واقعا فعليا ف حياتنا   أضحت كثرية إلنرتنت األشياء التي    نامذج ختيل    هبدف دخوهلا وانتظارها بالداخل.وللمرء 

 . يةاليوم 

نموذج  ؤاملو أن  األشياء"كد  ال غري  يس  "إنرتنت  املحيطة، بيئمتاما  من  متنامي وأشياء    ة  مما  اليومية   ةيا احل ة   ،

 كفاءة.  ه بوموارد ه دارة وقتإليتيح للمرء فرصة جيدة  جعلها أكثر ذكاء من أجل حياة وعامل أفضل، يس

 نماذج من تطبيقات إنترنت األشياء في مجال المكتبات  1/3

 تطبيقات اهلواتف الذكية 3/1/ 1

نظام حديث بدأ استخدامه ببعض املكتبات،هيدف إىل ربط األشياء ببعضها، هبدف ربط املستفيد باملكتبة  

وخدماهتا، اعتامدا عىل استخدام املحمول،ويتيح هذا النظام للمستفيد التعامل مع مواد املكتبة، وإدارة حسابه،  

املكت التعامل باالعتامد عىل املحمول  دون احلاجة إىل زيارة مبنى  الدخول عىل موقعها اإللكرتوين، ويتم  أو  بة، 

الكتب   تشمل  التي  املكتبة  مواد  من  العديد  عىل  االطالع  النظام   خالل  من  للمستفيد  ويمكن  تامة،  بصورة 

علومات  والنرشات والصور، باإلضافة إىل فهرس املكتبة،وتتمثل امل  (DVD)واألقراص اإللكرتونية وأقراص الـ  

 Information)الناجتة ف ثالث مستويات؛ تفصيلية متعمقة وإخبارية ورسيعة )عناوين النرشات أوالفصول(.

science ,27 Dec.2018.) 

 استعارةتسجيل بيانات  )خدمة اإلعارة  :ف أداء عدة مهام منها   تطبيقات اهلواتف الذكية   ويمكن اإلفادة من

 . اجلرد، وفسارات املستفيدينالرد عىل است، وأوإرجاع املقتنيات( 

 Robot In librariesاإلنسان اآليل ف املكتبات    3/2/ 1

 International Organization for)اإلنسان اآليل، طبقا ملفهوم املنظمة الدولية للتوحيد القيايس  عرفي

Standardization)    من خالل مواصفته  ،ISO 8373  :أوتوماتيكية متحكم فيها بربنامج قابل للتغيري،    ةآل  "بأنه

:   ،   ( ISO 8373:1994  2011,).    "ذات وظائف متعددة آلة قادرة عىل القيام  "كام عرفه حممد الصليمي بأنه 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_8373&action=edit&redlink=1
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)حممد الصليمي ،    "يةإما بإيعاز وسيطرة مبارشة من اإلنسان أو بإيعاز من برامج حاسوب،  سلفا   بأعامل مربجمة 

 .    (3،ص]؟2009[

 ويمكن لإلنسان اآليل القيام بالعديد من املهام ف جمال املكتبات، اعتامدا عىل مدخل إنرتنت األشياء. منها: 

 .  إنجاز األعامل ف غري أوقات العمل الرسمية ، أو ف حال عدم وجود العاملني. 1

 امللل.  .  القيام باألعامل الروتينية التي تبعث عىل 2

 . القيام باألعامل الشاقة. 3

 .  العمل املستمر.   4

 .  الدقة ف العمل. 5

 .  مسح املعلومات ، وإتاحتها عن بعد.6

 .  حتويل املعلومات من الشكل املطبوع إىل الشكل الرقمي.  7

 .  تسلية األطفال مرتادي املكتبة.   8

 تقنية الكرايس الذكية  3/3/ 1

نيسان   رشكة  العمل    (Nisan)ابتكرت  انتهاء  بعد  ذاتيا  تتحرك  ذكية  مكتبية  املكتبة،  كرايس  أو  ف 

ا التحكم بالكرايس الذكية عرب استخدام  يمكن أيًض .  أو عند تنظيم املكاتب فقط عن طريق التصفيق  ، االجتامعات

 ,Back2 International Ltd) .أربع كامريات مثبتة عىل احلائط  عربرصد حركاهتا  من خالل  تقنية الواي فاي  

2017). 

تقنية     (Panasonic)باناسونيكطورت رشكة  كام   عىل  يعتمد  والذي  اجلديد،  الذكي  املتحرك  الكريس 

من   يطلب  حيث  الذاتية،  داخل    املستفيد القيادة  بالتنقل  الكريس  يقوم  وبدوره  وجهته،  حيدد    املكتبة أن 

 عليه ف املكان الذي يريد.، أو يكون رهن إشارة املستفيد ليجلس (Cox, Joe, 2018)لتوصيله

وبعد انتهائها تتواصل الكرايس  عند طلبها لعقد اجتامع ما،  ف جمموعات،    االنتظاملكرايس الذكية  ويمكن ل

كام يمكن للكريس أن يتبع املستفيد ويالزمه ف أي    .عاملني أو مستفيدين جددمًعا لتتجمع ف مكاهنا بانتظار  

مما   ينتهي  حتى  املكتبة  داخل  أو  مكان  السن،  لكبار  الكرايس  هذه  وتصلح  الذكية  البطاقة  عرب  وذلك  يريد، 

 املستفيدين الذين يستمتعون بالبحث أو التصفح بني الرفوف. 

 Radio Frequency Identification (RFID)  تقنية حتديد اهلوية باستخدام موجات الراديو 3/4/ 1

http://eremnews.com/entertainment/586347
https://www.whathifi.com/team/joe-cox
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الراديو  تقنية   موجات  عىل   –(Radio Waves)تستعمل  األشياء  اعتامدا  إنرتنت  مدخل   للتعرف    - 

(Identify)  ن رقم  يز، وهي تقنية يتم فيها خت املختلفة   الكيانات واألوعيةعىل األشياء، املتمثلة ف  األوتوماتيكي

لحق  )مثبتة بوعاء املعلومات( ي Chipرشحيةعىل  املهمة األخرى  علومات  وكذلك امليميز الوعاء    الذيسلسل  امل

املعلومات  نيمك   Antennaهوائيهبا   هذه  إرسال  من  القارئ  الرشحية  يمكنه  (RFID Reader)إىل  ،الذي 

اآليل    احلاسب   ، تنقل إىلبيانات رقمية  الرشحية إىلليه من  إالقادمة  الكهرومغناطيسية    وجاتل امل حتوي قراءهتا، و

ومن ثم الوصول إىل أوعية    MD, Syed. Shahid ,Fall 2016) . ) التعرف عليها ومعاجلتها الذي يتمكن من  

التي حتتوهيا،حتى ف حال عدم   احلاويات  إىل  الوصول  أو  مبارشة،  الرفوف  أشكاهلا عىل  كانت  املعلومات،أيا 

 ال يعرف موقعه. وجود تصنيف حيكم األوعية، والكشف عام اختفى من أوعية املعلومات، و

محاية  ، وأمن املعلومات واجلرد وتتمثل أهم استخدامات النظام ف جمال املكتبات ف عمليات: اإلعارة، و

 . وعيةماكن األأحتديد ، واملقتنيات 

 تقنية البث اإللكرتوين 2/5/ 1

نقابة عىل    ها يتم حتميلمرئية،  أو صوتية  سلسلة وسائط متعددة صوتية  "تعرف تقنية البث اإللكرتوين بأهنا :

برامج البودكاست، ثم   ا حتى تلتقطه ويتم ختزينها عىل الشبكة،، (XML)بصيغة  (Web Syndication)الويب 

الصويت   للبث  ثابتة  قناة  عرب  املوقع  تيحت  ، املرئي  – تبث  في  لزوار  احلواسب    تنزيلها،واالشرتاك  عىل  امللفات 

كام الذكية،  اهلواتف  أو  اللوحية  األجهزة  أو  امللفات  الشخصية  أحدث  االتصال    تتاح  بمجرد  بالويب  تلقائيا 

البودكاست تسمى   من خالل ،  عرب الويب  باستعامل تطبيقات املزامنة   ،   (Podcatchers)برامج خاصة لتصيد 

 .  " (WinAmp)، أو وين آمب  (Zune)، أو زون  (iTunes)منها اآليتيونز 

ولعل اعتامد التقنية عىل مدخل إنرتنت األشياء، هو الذي يتيح هلا إمكانية إضافة امللفات تلقائيا إىل أجهزة  

 مجرد الولوج إىل شبكة اإلنرتنت، سواء قاموا بالدخول عىل املواقع املحتوية عىل امللفات أم ال.  املستفيدين ب

منذ    –خاصة الغربية  – وجتدر اإلشارة إىل تنامي استخدام هذه التقنية ف مؤسسات املعلومات واملكتبات 

املكتبات، وبخاصة2005عام   أنشطة وفعاليات  توظيفها بشكل جيد خلدمة  التدريب،    ، وأمكن  ف جماالت: 

 والتوعية املجتمعية، والرتويح، وف املجال اإلعالمي التسويقي، والتعليمي. 

  (Vodcast)تقنية الفودكاست  2/6/ 1

إحدى التقنيات التي تندرج حتت مظلة البث اإللكرتوين، إال أهنا تعتمد عىل حتميل ونرش ملفات الفيديو،  

البعض يسميها  بودكاست لذا  عىل  ، (Video podcast) فيديو  اعتامدا  الو  تقنيات  وتعمل   Web) يب  تلقيم 

mailto:smshahid@hotmail.com
http://www.apple.com/itunes/
http://www.zune.net/en-us/products/software/default.htm
http://www.winamp.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A8
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feed)، من خالل تقنية  (RSS enclosures)وأ  (Atom.) ولعل اعتامدها عىل مدخل إنرتنت األشياء ينبع من ،  

التلقيم التلقائي بامللفات جلهاز املستفيد، بمجرد دخوله عىل اإلنرتنت، حتى دون الولوج إىل املوقع املستهدف،  

 ((Geec, Wise,2019طاملا رغب ف استقبال هذه النوعية من امللفات، وكان لديه أحد الربامج سالفة الذكر.  

 إنرتنت األشياء باملكتبة الربيطانية. الدراسة التطبيقية بدراسة واقع تطبيقات 2
ومتثل املكتبة الثانية عامليا بعد مكتبة الكونجرس؛  املكتبة الربيطانية املكتبة الوطنية للمملكة املتحدة،    تعد

وهي متوافرة ف    ،تشمل موضوعاهتا خمتلف احلضارات ومجيع اللغاتو،  عنوانا مليون    170تضم نحو  حيث  

 .(British Library, 2019)رقمية. والطبوعة  أشكال متنوعة ما بني امل

 وتضم املكتبة جمموعة متنوعة من اخلدمات، من أمهها:  

 اخلدمات املرجعية اإللكرتونية.  -     عىل الشبكة الدولية (.   املكتبة صفحة املكتبة )موقع  -

 اإليصال اإللكرتوين للوثائق.  - .            OPACالفهرس اإللكرتوين   -

 . اإللكرتونية الببلوجرافية اخلدمات  -                             راجع.  البحث ال -

 مع اإلنرتنت.  التعامل التدريب عىل  - .                       اإللكرتوين النقاش  -

 اسأل األخصائي.  خدمة   -.      البحث ف األقراص املدجمة خدمة -

(British Library. Services, 2018) 

ة لندن كمدينة ذكية،  ويمكن تناول واقع هذه التطبيقات  ني الذكية ف دعم مد بة بتقنياهتا كت سهمت املأوقد  

الدويل لالتصاالت، عرب  تطبيق    من خالل إنرتنت األشياءقائمة مراجعة االحتاد  العاملية بشأن  املعايري   مبادرة 

(IoT-GSI) ئق القومية فيام يأيت: ، هبدف طرح نموذج مقرتح لتوظيف إنرتنت األشياء بدار الكتب والوثا 

 أبنية المكتبة مظاهر الذكاء في تكنولوجيا  2/1

ف   الذكاء  مظاهر  مجيعها الذكياملكتبة  بناء  تتنوع  استهدفت  وإن  و   ،  اإلنتاجية  رفاهية  حتقيق  تعزيز 

 .رد وفاعلية التكلفة واملرونة وقابلية التكيفاف حتقيق فاعلية املو  ةساعدامل املستفيدين، بل أيضا 

العديد  شبكة حاسب مرتبطة بأجهزة إلكرتونية مصممة لتتحكم بعرب  ذاتيا   وتعمل أبنية املكتبة الربيطانية

الطوارئصا خوب)  ، واألمان، واإلضاءةاحلريق:   ، منها نظمةمن األ   ، والرطوبة  ،التدفئة  والتكييف/  (ة إضاءة 

 .. ..الصوت والصورة، والستائر الكهربائية ، واستخدام املياه، ووالتهوية

ويتضح مدى التوافق بني واقع املكتبة الربيطانية وقائمة مراجعة االحتاد الدويل لالتصاالت، ف هذا املعيار  

 املكتبة. مظاهر الذكاء ف تكنولوجيا مباين (، وذلك اعتامدا عىل دراسة واقع  1من خالل اجلدول رقم ) 
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 المكتبة،  ظاهر الذكاء في تكنولوجيا مباني م ( التوافق بين واقع المكتبة البريطانية في معيار 1جدول رقم ) 

 (IoT-GSI) المعايير العالمية بشأن إنترنت األشياءوقائمة مراجعةاالتحاد الدولي لالتصاالت، عبر مبادرة 

 التوافق                                                         

 العبارات            

 غري     متوافق 

 متوافق 

 مالحظات         

   √  أبنيةاملكتبة. مظاهر الذكاء يف تكنولوجيا .تنوع 1

التعرض الخرتاق بعض   √  الذكيةألبنيةاملكتبة. تكنولوجيا. كفاءة ال2
هتديد جزئي  –األجهزة 

 . لعدادات الذكيةل

   √  الذكية ألبنيةاملكتبة التنمية املستدامة . تكنولوجيا. حتقيق ال3

 عوائد مادية قابلة   الذكية ألبنيةاملكتبة تكنولوجيا. حتقيق ال4

 .للقياس

 √   

 4                              إمجايل املؤرشات املتوافقة

 (  يتضح ما يأيت: 1ومن خالل اجلدول رقم ) 

املكتبة ف معيار: أوالً: االتساق بني قائمة مراجعة   الدويل لالتصاالت،وواقع  الذكاء ف  "االحتاد  مظاهر 

 ، ف مجيع املؤرشات األربع. "املكتبةتكنولوجيا مباين 

ثانيًا: وجود مالحظات عامة )ال تتحمل املكتبة املسئولية الكاملة عنها( ف مؤرش واحد، مع عدم وجود  

 املسئولية عنها(. مالحظات خاصة باملكتبة )تتحمل املكتبة 

 املكتبة تتسم بام يأيت: مظاهر الذكاء ف تكنولوجيا مباين ومن خالل الوقوف عىل واقع املكتبة، تبني أن 

 أ. التنوع: 

 أبنيةاملكتبة، وتتنوع.وتتمثل أهم نامذجها ف: مظاهر الذكاء ف تكنولوجيا تتعدد  

 . اإلضاءة. 1

 . التكييف والتدفئة والتربيد. 2

 ياه. . استخدام امل3

 . احلامية . 4

 . الستائر الكهربائية . 5

 . الصوت والصورة. 6

 . املصاعد والسالمل والكرايس املتحركة . 7

 : ب. الكفاءة 
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مقياس ملدى استخدام القدر الصحيح من املوارد لتوصيل عملية أو خدمة أو نشاط  "تعرف الكفاءة بأهنا:  

حتقق أهدافها بأقل قدر ممكن من الوقت  ية التي  العمل"هي:  و العملية الكفء    ،Word Reference, 2019))"ما 

وتتمثل أهم مظاهر الكفاءة ف تكنولوجيا    Word Reference, 2019)). "و املال و البرش و غريها من املوارد

 (British Library annual report, 2017)أبنية املكتبة فيام يأيت: 

 : اإلضاءة. 1

  احلركة،   تستشعر  فهي(  تعتيم   –  إطفاء  – ضاءة الداخلية واخلارجية بأوضاع )تشغيل  اإلالتحكم بحيث يتم  

 .تلقائًيا   تعملبمجرد املرور داخل ممرات املكتبة فإن األضواء    :أي

 : التكييف والتدفئة والتربيد. 2

  ، وف أي وقت  ها وخارجأمن داخل املكتبة  سواء  التحكم ف مستوى درجة احلرارة  أ. تعتمد املكتبة سياسة  

 جهاز املحمول. وذلك عرب 

، وف حال عدم تفاعل إحدى النوافذ  غلق النوافذ من تلقاء نفسها عندما تبدأ أجهزة التكييف ف العملب.  

 .بعد تشغيل اجلهاز فإنه يغلق تلقائيا للتنبيه لعدم عمل إحدى النوافذ

 . استخدام املياه: 3

، كام ال تعمل إال  ل تدفق املياهيتقل  يمكنها حتكم بجميع الصنابري ف كافة أنحاء املكتبة،  تركيب أجهزة  تم  

 إذا استشعرت حركة اليدين حتتها.

 : احلامية . 4

ومبارش سواء من داخل املكتبة عرب    ، راقبة بشكل مستمرمكن من امل متطور وي  املكتبة   النظام األمني ف أ.  

 املحمول. أو متحرك ك ، كالتلفاز ثابتةشاشات 

املنظومة    ومتتاز،  تها أو رسق  ، ملكتبة ااخرتاق  عند  تحذير  لل  ضبط جهاز اإلنذار مع كامريات املراقبة   ب. تم 

 .ل بأكثر من رقم ف حالة حدوث أي طارئا تص، وكذلك اال ةددعمل ف أوقات حمللها ضبطبإمكانية 

تفتح تلقائيا  ؛ ف داخل بشكل آيلاملتقوم بالتحكم ف  ؛ حيث  لبوابات الكهروميكانيكيةجـ. استخدام املكتبة ل

 وجود أطفال.   عند نظام أمان  توافر مع    ،ف توقيت معني  ا تغلق آلي  ، كام خولنيللعاملني امل

منظومة   استخدام  و (RFID)د.  اإلعارة،  عمليات:  ف  املكتبة  املنظومة  ساعدت  حيث  وأمن  اجلرد؛   ،

، أيا كانت أشكاهلا، سواء أكانت عىل الرفوف، أو ف املخازن،  وعية كن األما أحتديد  ، و محاية املقتنياتاملعلومات و 

 أو احلاويات، أو حتى ف حال عدم االستدالل عىل أماكنها. 
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 : الستائر الكهربائية . 5

 .الشمس ف الصباح وتغلق عند املساء استشعارأشعةيتم ربط نظام الستائر بمنظومة املكتبة لتفتح عند 

 : الصوت والصورة. 6

عرب  يتم   املكتبة  داخل  والصورة  بالصوت  عرب    أنظمة التحكم  الفائق  يمكن    املحمول؛التوزيع  حيث 

 .اعليةفاء املكتبة من خالل خاصية املشاهدة التنحاالستامع واملشاهدة ف مجيع أ

 : املصاعد والسالمل والكرايس املتحركة . 7

؛  برجمة الكرايس املتحركة لتتبع حركة املستفيد ، كام أمكن  بحركة املصاعد والسالمل   ا آليالتام  التحكم  يتم  

 .، وعودة الكرايس ألماكنها املحددة بعد االستخدام تلقائيا حيث يمكنها مصاحبته إىل أي مكان داخل املكتبة 

 جـ. حتقيق التنمية املستدامة: 

املستدامة: بالتنمية  واملجتم"يقصد  املدن  تطوير  برشط  عملية  احلارض  أنعات  احتياجات  دون  ،  تلبي 

تلبية حاجاهتا  القادمة عىل  وتتمثل أهم مظاهر حتقيق    Word Reference, 2019)، )"املساس بقدرة األجيال 

 (British Library annual report, 2017)التنمية املستدامة ف املكتبة ف:

تقليل اإلضاءة ف غري  ، مع  زة اإلضاءةعىل أجه(motion sensors)تركيب أجهزة استشعار احلركة  .  1

 . أوقات العمل

لحد من  لعىل وحدات التربيد   ( Variable Speed Drives; VSDs)تركيب حمركات متغرية الرسعة. 2

 . كمية الطاقة املستخدمة

 حتديد مدى تأثريها عىل املجموعات. هبدف الرقابة املستمرة للرطوبة،  . تفعيل 3

ف الدقيقة الواحدة    ا لرت  22من تدفق املياه من    قللتصنابري املكتبة، والتي    تركيب أجهزة حتكم بجميع .  4

 لرتات.  7إىل  

 بفناء املكتبة .  'املساحات اخلرضاء'عمل   عرباملياه املعاد تدويرها   ثامراست. 5

 كام يأيت:  تفعيل وتعطيل أنظمة معينة عربه يتم   "خارج املكتب"وضع باسم  فعيل ت . 6

 . نارة الداخلية أو ختفيضها اإل ضاءة وإطفاءإأ. 

 ف مجيعها. التكييف أو إيقافه ف بعض األماكن أو  فيض ختب. 

 . إغالق أجهزة العرض أو الرسيفرجـ. 

 . تشغيل منظومة احلامية واملراقبةد.  
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 ئي. تلقا بشكل  تشغيل اإلنارة اخلارجية عند حلول املساء هـ. 

 . أو منح تصاريح للدخول ا األبواب كلي و. غلق

 .ختفيض قدرة التسخني للمياهز. 

وتقلل استهالك الطاقة وتزيد من عمر األجهزة الكهربائية    التنمية املستدامة، كل هذه اإلجراءات  وتفعل  

 . واإللكرتونية

 :حتقيق عوائد مادية قابلة للقياسد. 

الربيطانية   باملكتبة  املادية  العوائد  أهم  ب  –متثلت  عامي  باملقارنة  التنفيذ(،    2012ني  )بعد    2016)قبل 

 (British Library annual report, 2017)التنفيذ( ف: 

 : طاقة . ال1

من الطاقة، نتج  كيلو وات/ ساعة    1069017% ، وقد وفر هذا  16  معدل استهالك الكهرباء  ضا خفان

التربيد  تركيب حمركات متغرية الرسعةعن   شعار احلركة عىل أجهزة  رتكيب أجهزة است، إضافة لعىل وحدات 

 .اإلضاءة

 : اء. امل2

، نتيجة  لرت  مليون  4.8مليون لرت،بانخفاض قدره   17.7مليون لرت إىل   22.5ض استهالك املياه من ا انخف

 .  صنابري املكتبةجميع تركيب أجهزة حتكم ب

 : النقل. 3

اإلجيابية لذلك زيادة عدد مستخدمي  زيادة استخدام ركوب الدراجات من قبل العاملني، ومن املؤرشات  

 % . 35الدراجات بنسبة  

 : الوقود. 4

 طنا.  16طنا، بانخفاض قدره  6.5طنا إىل    22.4من   هانخفض استخدام  

   :الورق . 5

 رزمة.  1600نحو   رزمة ،بانخفاض  2300إىل   3965من   ه انخفض استخدام

 : تدويرها   املعاداملواد . 6

 .  تقريبا   ألف كجم  28،بارتفاع 71981كجم،إىل   44918من  ت املواد املعاد تدويرها ارتفع
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 . حتقيق عوائد مادية قابلة للقياسوترتجم النتائج السابقة إىل  

 مالحظات حول معيار: مظاهر الذكاء ف مبنى املكتبة: 

واألجهزة   احلاسبات  عند  األمر  يقف  وال  باإلنرتنت،  املتصلة  املكتبة  أجهزة  اخرتاق  إمكانية  ارتفاع  أ. 

احلامية  امل وأجهزة  واإلضاءة،  الكهربائية،  والسالمل  واملصاعد  التكييف،  أجهزة  إىل  ذلك  يتعدى  بل  حمولة، 

اخرتاق   عرب  ذاهتا،  هبا،  (IP)الـ  عنوان  املختلفة  لاخلاص  املربمج  اخلاص  األهدافونظامه  به  تحقيق  ،  املنوطة 

التصيد اإلواستثامرها ف   اللكرتوين هجامت  باملكتبة  (Spam)زعج  املربيد  ، وإرسال  إمكانية االخرتاق  ، وتزيد 

 نظرا التصال أجهزهتا املتصلة بإنرتنت األشياء بشبكة حملية. 

هلا   املصنعة  الرشكات  معظم  اهتامم  لعدم  األشياء؛  بإنرتنت  املتصلة  األجهزة  بعض  محاية  ضعف  ب. 

املطلوبباستخدام   بالشكل  حممية  محايتها أنظمة  وعند  ترقيعالرشكات  تطرح    ،    ؛فاملستخدم الثغرات  مشكلة 

لإلشعارات بحاجة  وجود  سيكون  حال  يدويا   ،حتديثات،ف  عليه حتديثها  تقوم  ،  وسيكون  لن  الرشكات  ألن 

 . لثمن اخليايل للتعاقد مع رشكات احلامية الكربىل بالتحديثات عن بعد نظرا 

البيانات االستهالكية واملعلومات حول  جـ. هتديد   الذكية وهي تقوم عىل مبدأ مجع  األشياء،  العدادات 

خدمات أكثر احرتافية تظهر مفهوم    وإتاحة ملزودي اخلدمة،    إرساهلا و  واملعلومات، والبيانات املتاحة عرب املكتبة، 

م احلصول عىل معلومات حيوية قد  ت مهددة باالخرتاق، ومن ثاداأن هذه العد  غريالذكية بشكل أفضل،    املكتبة

 .السيطرة عليها  يصعبأو استهدافات شخصية  ةتؤدي حلدوث جرائم معلوماتي 

عرب   : (unauthorized disabling)تعطيل الشبكة بطرق غري قانونيةفيمكن  (RFID)د. فيام يتعلق بتقنية 

الشبكة مل والتي    ، هجامت احلرمان من  بتصل  القيام  التعريف من  بطاقات  املوجودة  (EPC)نإحيث    ؛عملها نع 

،  رموز أوعية املعلوماتمعلومات صحيحة عن    (tag     reader)قارئ البطاقات  ال تتمكن من إعطاءداخلها  

   .عطى املهامجني فرصة الوصول لبطاقات التعريف والتالعب هبا عن بعديمما 

 ة:صفات مباني المكتب  2/2

مبنى  ي تصميم  إتطلب  منظومة  املعتمدة  األشياءاملكتبة  حتديد  نرتنت  املعلوماتية  ا  متطلبات ،  ملستفيدين 

طويلة  زمنية  ولفرتات  بدقة  واملتوقعة  أغراض  الراهنة  خلدمة  وتوظيفها  احلديثة،  للتقنية  اجليد  التوظيف  عرب   ،

 .املبنى، واهلدف من إنشائه
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 مباني المكتبة البريطانية 

الربيطانية وقائمة مراجعة االحتاد الدويل لالتصاالت، ف هذا املعيار  ويتضح مدى التوافق بني واقع املكتبة  

 ( ، وذلك اعتامدا عىل دراسة واقع صفات مبنى املكتبة. 2من خالل اجلدول رقم ) 

 (  يتضح ما يأيت: 2ومن خالل اجلدول رقم ) 

معيار ف  املكتبة  وواقع  لالتصاالت،  الدويل  االحتاد  مراجعة  قائمة  بني  االتساق  مباين  ":أوال:  صفات 

 ، ف مجيع املؤرشات األربع."ةاملكتب

األربع، مع عدم   املؤرشات  الكاملة عنها( ف  املسئولية  املكتبة  تتحمل  ثانيا: وجود مالحظات عامة )ال 

 وجود مالحظات خاصة باملكتبة )تتحمل املكتبة املسئولية عنها(.

 ار صفات مبنى المكتبة، ( التوافق بين واقع المكتبة البريطانية في معي2جدول رقم ) 

 (IoT-GSI) المعايير العالمية بشأن إنترنت األشياءوقائمة مراجعةاالتحاد الدولي لالتصاالت، عبر مبادرة 

 التوافق                                                         

 

 العبارات            

 غري     متوافق 

 متوافق 

 مالحظات         

 اخرتاق جزئي لبعض األجهزة.   √  . القدرة عىل معرفة ما حيدث.1

 إمكانية اخرتاق لألفراد اآلليني.   √  . إمكانية اختاذ القرار. 2

 تعطل جزئي لبعض األنظمة التفاعلية.   √  . االستجابة للمتطلبات. 3

 برامج تنصت.تنبيه من امكانية زرع   √  . جودة السامت العامة.4

 4                              إمجايل املؤرشات املتوافقة

 ومن خالل الوقوف عىل واقع املكتبة، تبني أن صفات مبنى املكتبة تتسم بام يأيت: 

 أ. القدرة عىل معرفة ما حيدث: 



 125 عيسى موسىوحيد د. 

 

  

الربيطانية؛ حيث يعتمد هذا  أوىل مسلامت مباين املكتبة    "ث ف الداخل واخلارجدا حيملاملبنى  معرفة  "متثل  

من االستجابة للظروف والعوامل اخلارجية، ويتم ختزين املعلومات  عربها  نظم آلية تتمكن  عىل تطبيق املكتبة ل 

 .ملعرفة أداء املبنى ف نظام احلاسب املركزي نتجةامل

ا هذا  أدلة  األوىل  متالومن  املعلومات، وضعت  من مصادر  كبريتني  املكتبة جمموعتني  األكثر    -ك  وهي 

  املكتبة  هلا   أنشأت  فقد  –فنظرا ألمهيتها التارخيية    -ف املركز الرئيس بوسط لندن، أما املجموعة الثانية    -استخداما  

مليون    26، يقع غرب يورك شاير، تكلف  (Automated Storage Centre)لتخزين أوعية املعلومات  آليا   مركزا

كاملة  بصورة  بيئيا  به  متحكم  وهو  وييورو،  وحمطات  ،  املرور،  كأجهزة  اخلارجية،  األنظمة  مع  التفاعل  مكنه 

 (The Times, 4 Sep., 2019). األرصاد اجلوية، واملراصد البيئية وغري هذا

 ب. إمكانية اختاذ القرار: 

للمستفيدين من خالل نظم آلية بمعلومات اإلدارة    سب األنبيئة  ال لتوفري    أكف األيقرر املبنى الطريق  حيث  

اختاذاوكمساعدات   مثل:لقرار ف  باملكتبة،  لالستخدام  تطويعها  يتم  التي  النظم  من  عدد  عىل  اعتامدا  نظم    ، 

 . نظم دعم اإلدارة ، و املعلومات اإلدارية الذكية املستندة عىل الويب 

 جـ. االستجابة للمتطلبات: 

من خالل اتصاالت متقدمة لتحقيق االتصاالت الرسيعة مع  ،  املستفيدين ات طلبتملاملكتبة يستجيب مبنى 

احلاسب اآليل وامليكروويف وخطوط األلياف البرصية ووصالت القمر الصناعي    اعتامدا عىل العامل اخلارجي  

 ، مع استخدام ملفت لإلنسان اآليل. التقليدية 

زود ف الربيطانية قد  املكتبة  بتنفيذ    ت  يقومون  آليني  أفراد  املبسبعة  من  أوعية   هام؛ العديد    من حيث محل 

فيدين،  ت، وختزينها )بطريقة تسهل اسرتجاعها(. وف حالة طلب أحد هذه األوعية من قبل أحد املساملعلومات

مر عند دقة  ، وال يقف األيقوم أحد األفراد اآلليني باسرتجاعها ف زمن قيايس، ودون إحلاق أذى يذكر باألوعية 

اآلليني، بل قيامهم باألعامل الشاقة، وبشكل دائم أيضا، وقد بلغ اآليل من القوة إمكانية محله ملايساوي نحو أربعة  

 (The Times, 4 Sep.,2019)  رفوف من أوعية املعلومات ف املرة الواحدة
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 أحد األفراد اآلليين العاملين بالمكتبة 

 د. جودة السامت العامة: 

 :تتسم مباين املكتبة الربيطانية بشكل عام باخلصائص اآلتية 

 . املالءمة:  1

كذلك  و  ،ن باملكتبةوالتي يقوم هبا العامل  نشطةالوظائف واأل  -   بشكل مريحو  - ييرسي  ذال  وهو العامل

 .املساحات اخلاصة باملستفيدين

 . املرونة: 2

باالستعداد   املكتبة  مبنى  التي  يتسم  املستقبلية  إ  تستهدفللتغريات  أو  شبكات    أو   ءلغا إضافة  وتعديل 

 .حتياجات املكتبة ومتطلبات املستفيديناالتصال واملعلوماتية وفقا ال

 : فر متطلبات األماناتو. 3

من  إدخال  تم   وجود  عدد  عن  للتنبيه  املتطورة  الرقمية  احلرائق ثم  املنظومات  والرسقات،  مكافحة   ،

 .التخريبيةالعمليات اإلجرامية، أو و

املكتبة  قدرة  .  4 الراحة    املتطلباتوتلبية    ، اخلدمات  إتاحةعىل  مباين  بأقل جهد وأرسع وقت، مع تأمني 

 .تلبية احلاجات الوظيفيةكذلك  للمستفيدين من املكتبة والتامة النفسية والصحية 

 مالحظات حول معيار: صفات مباين املكتبة: 
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فات مباين املكتبة، إال أنه توجد بعض املشكالت التي تتعلق هبذا  رغم متيز املكتبة بصفة عامة ف معيار ص

املعيار عند التطبيق، سواء ألسباب تعود للمكتبة ذاهتا، أو ملشكالت تعود لتطبيقات إنرتنت األشياء، وتتمثل  

 فيام يأيت:  -التي يرتكز معظمها ف عمليات القرصنة   - هذه املالحظات 

ة املكتبة املتصلة باإلنرتنت، وبخاصة املتصلة بشبكة املكتبة املحلية، بغرض  أ. ارتفاع إمكانية اخرتاق أنظم 

 إحداث فوىض تؤدي لتعطيل قدرة أنظمة املكتبة الذكية عن اختاذ القرارات الصحيحة ف الوقت املناسب. 

إىل   يؤدي  بام  باملكتبة  العاملني  اآلليني  األفراد  أنظمة  اخرتاق  إمكانية  الفوىض  ب.  استقإحداث  بال  ف 

 هم األساسية، أو تنفيذ عكسها متاما. هاموإرسال البيانات،وبالتايل تعطيل تنفيذهم مل

جـ. لعل من أكثر السيناريوهات املحتملة تعطيل األنظمة الذكية التفاعلية العاملة باملكتبة، مما يؤدي لعدم  

، التي تؤثر ف املكتبة، وعىل األخص  إمكاهنا معرفة ما حيدث داخلها، وبالتايل تثبيط تفاعلها مع األنظمة اخلارجية

 البيئية منها. 

داخلية، بل وف  ال  ها مراقبة كل مايدور ضمن شبكتمن خالهلا  يتم    املكتبة ت عىل أنظمة  نزرع برامج تصد.  

، التي (Living Knowledge Network)إطار الشبكة التعاونية الرئيسية، املعروفة باسم: شبكة املعرفة احلية  

 ة. تقودها املكتب

  (Lucky Patcher)، مثل:  برجميات الفدية اخلبيثة   ولعل هذه النتائج تتسق مع ما حيدث فعليا عرب استخدام

ات  السيار خاصة  -ات بعض األشياء الذكية  تطبيقالتي أمكنها اخرتاق   (jacuar)ريا  ، وأخ(CryptoLocker)و 

ينبغي دفع    :لقى رسالة مفادها يتم تعوًضا عن ذلك  و  ،تها للعمل عرب اهلاتف الذكي با ستجمن خالل عدم ا  -

 .مبلغ من املال بالعملة اإللكرتونية مقابل فك القفل

وأمكن كذلك  ة نبضات القلب أثناء عملية جراحية معقدة،  تابعحد املخرتقني التحكم بجهاز مكام أمكن أل

تحذير  قامت ب   (Samsung) رشكة سامسونج  بأحد املباين والعبث هبا، بل إنأنظمة احلرارة والتدفئة  اخرتاق  

إىل    هونقل  ها ليتسجيتم  معلومات حساسة أمام تلفازها الذكي، ألن أصواهتم    ةعدم ذكر أيل  مي أجهزهتا مستخد

 .بالتلفاز ة طرف ثالث أثناء استخدام ميزة األوامر الصوتية اخلاص

 : الوصول الحر للمعلومات 2/3

ائج أبحاثهم ومؤلفاهتم  نرش نتف    تمثل ف رغبة العلامء، ي ثمرة لتقليد قديم   الوصول احلر للمعلوماتيمثل  

 ي. العلمية دون مقابل مادي، حبا ف البحث العلم

https://lucky-patcher.ar.uptodown.com/android
http://www.th3professional.com/2014/08/cryptolocker.html
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من   بداية  وانتشاره  اإلنرتنت  ظهور  العرشين  ومثَّل  القرن  من  األخري  حلركة    االنطالقةالعقد  احلقيقية 

 ،عرب وسائله املتعددة، وخدماته املتنوعة، التي تتسم باالبتكارية ف معظمها.  الوصول احلر

وف عىل واقع املكتبة الربيطانية، ومدى توافقها وقائمة مراجعة االحتاد الدويل لالتصاالت،  ويمكن الوق 

 (. 3ف هذا املعيار من خالل اجلدول رقم ) (IoT-GSI) املعايري العاملية بشأن إنرتنت األشياءعرب مبادرة 

الوصول الحر للمعلوماتعبر المكتبة، وقائمة مراجعةاالتحاد الدولي  ( التوافق بين واقع المكتبة البريطانية في معيار واقع 3جدول رقم ) 

 لالتصاالت 

 التوافق                                                         

 العبارات            

 غري     متوافق 

 متوافق 

 مالحظات         

   √  . تنوع وسائل الوصول. 1

 حتذير من إمكانية اخرتاق شبكة   √  . متيز املتاح عرب الوصول احلر.  2

 املعرفة احلية

 . توسيع قاعدة الوصول احلر عرب الدخول يف التكتالت 3

 املكتبية.  

 قلة عدد الرشكاء يف شبكة    √ 

 املعرفةاحلية 

   √  . ابتكارية وسائل الوصول احلر. 4

 4                              إمجايل املؤرشات املتوافقة

 ( يتضح ما يأيت: 3ومن خالل اجلدول رقم ) 

مبادرة   عرب  لالتصاالت،  الدويل  االحتاد  مراجعة  قائمة  بني  االتساق  إنرتنت  أوال:  بشأن  العاملية  املعايري 

للمعلومات عرب  (IoT-GSI) األشياء احلر  الوصول  واقع  املكتبة ف معيار  املؤرشات  ، وواقع  املكتبة، ف مجيع 

 األربع.

وجود   مع  واحد،  مؤرش  ف  عنها(  الكاملة  املسئولية  املكتبة  تتحمل  )ال  عامة  مالحظات  وجود  ثانيا: 

 مالحظات خاصة باملكتبة )تتحمل املكتبة املسئولية عنها( ف مؤرش واحد . 

ر للمعلومات عرب املكتبة تتسم  ومن خالل الوقوف عىل واقع املكتبة، تبني أن تطبيقات واقع الوصول احل 

 بام يأيت: 

 أ. تنوع وسائل الوصول احلر: 

 تتعدد وسائل الوصول احلر املتاحة عرب املكتبة، ويمكن الوقوف عىل هذا فيام يأيت: 

املكتبة مفتوحة للعامة، حيث يستطيع أي شخص االطالع عىل حمتويات املكتبة واالستفادة من خدماهتا  .  1

 Open to anyone with a need to use the collections" يمثل هذا أحد أهم مبادئ املكتبة:؛ حيث  العديدة
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and services ".    والترصف لغايات    كة،شاراملو  ، نسخ، وذلك عرب موقعها عىل الشبكة الدولية، مع إمكانية ال

 (British Library. Our policies and procedures, 2019).غري جتارية 

 . (Living Knowledge Network)إىل حمتوى املكتبة عرب شبكة املعرفة احلية . الوصول 2

مثل  3 املكتبة،  موقع  عرب  املتاحة  املتنوعة  اإللكرتونية  املعلومات  خدمات  عرب  للمحتوى  الوصول   .

للوثائق، و(OPAC)الفهرس اإللكرتوين   خدمات:   املكتبة )موقع  ، واإليصال اإللكرتوين  عىل    املكتبة صفحة 

( ال الدولية  اإللكرتونية ، وشبكة  املرجعية  واخلدمات  الراجع،  والبحث  ،  اإللكرتونية  وجرافية يالببلاخلدمات  ، 

واإللكرتوينالنقاش  و اإللكرتونية.  خدمة،  اجلارية  واإلحاطة  األخصائي،   .British Library)اسأل 

Services,2019) 

 ن حيث: . تنوع املتاح عرب موقع املكتبة، من خالل الوصول احلر، م4

والصور    االخرتاع  وبراءات  واملوسيقى  والطوابع  واخلرائط  املخطوطات  تتاح  املعلومات:  مصادر  أ. 

 والصحف والتسجيالت الصوتية. 

ب. املوضوعات: تتنوع املوضوعات املتاحة، فتشمل : الطب، واهلندسة، والزراعة، والعلوم، والكيمياء،  

 والتقنية، وعلوم البحار. والفيزياء، واالقتصاد، والسياسة، واإلدارة 

أمريكا   و  أوربا  لتغطي  تنترش  بل  املتحدة وحدها  اململكة  التغطية عىل  تقترص  اجلغراف:  ال  النطاق  جـ. 

 الشاملية، واجلنوبية، والرشق األوسط واألقىص ورشق آسيا وجنوب رشق آسيا. 

 ب. اتسام املواد املتاحة عرب الوصول احلر بالتميز:  

 املكتبة وبشكل جماين املصادر اآلتية: حيث يتاح عرب موقع 

 ألف عنوان متنوع:  250. 1

؛ (Google)ف إطار رشاكة مع    ،تعود إىل القرنني الثامن عرش والتاسع عرشألف عنوان    250تم إتاحة   

الثورة الفرنسية    تتمثل ف مصادر معلومات   ، مليون صفحة   40حيث وصلت هذه األعامل لنحو   تغطي حقبة 

القرم واخرتاع   الصناعية وحرب  والثورة  الغار  الرق    ية احلديد  كسكالومعركة طرف  ،  "والتلغراف    ،وهناية 

خمططات للمخرتع  ولعل من بني املزايا النوعية للكتب املنشورة، اتسامها بالندرة؛ حيث إن من بني املنشورات:  

وقد كتبت هذه األعامل    ، 1858  اإلسباين نارسيسو مونتوريول الذي رسم واحدة من أقدم الغواصات تعود لعام

ال اللغات األوربية   بمعظم إمكانية قراءة هذه  املكتبة  وتشاركها، وبثها  ،  فيها   والبحث   ها وحتميلعناوين  ، وتتيح 

 (British Library, Discover, 2019)ألغراض غري جتارية. 

https://www.bl.uk/aboutus/index.html
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ألف صفحة من املخطوطات العربية    25، و ما يربو عىل نصف مليون صفحة من الوثائق التارخيية   . إتاحة2

 : اريخ الوطن العريب وثقافتهالتي تستعرض ت

املتعلقة    رقمنة املواد األرشيفية،  ،استهدفترشاكة بني املكتبة الربيطانية ومؤسسة قطر وقد نتج هذا عن  

  واآلخر ف البالد العربية،    صنف فبعضها    املتاحة؛وتتعدد مصادر املخطوطات العربية  ،  بتاريخ الرشق األوسط

العلوم اإلسالمية واللغة العربية  اهتاممها ب،  ها املشرتك بين  والقاسم،  اهنا بمختلف بلد  كتب ف البلدان اإلسالمية

العريب موضوعاهت  ، واخلط  والدنيوية  ا وتتنوع  الدينيـة  اإلنسانية  والفــــنون  العلوم  اهتامم  وامل  ، لتغطي  لفت: 

 ( 2016)مكتبة قطر الوطنية،   .مكتبة املتحف بفهرسة املخطوطات

حول املخطوطات غري املفهرسة    وبيانات  نرش معلوماتبين، بشكل مستمر،  وتعتني جملة املتحف الربيطا 

املوقع    املقتنيات، من   النادرة،    كبريا عددا  ويتيح  املخطوطات  الدينية    وحيويمن  واملسيحية    اإلسالمية الكتب 

ي  ، ويمكن ألتعود إىل العصور الوسطى،و حول إسهامات العلامء العرب ف جماالت العلوم والطب،  واليهودية

ذات  وقصصه  إضافة ذكرياته اخلاصة  مع إمكانية    ، باللغتني العربية واإلنجليزية  مستفيد البحث خالل الوثائق

تبادل املعلومات أو الصور    ربف إثراء هذا املصدر اإللكرتوين ع  وبالتايل سيكون مسهامالصلة بمنطقة اخلليج،  

 (British Library. Discover, 2019).الروايات الرتاثيةالفوتوجرافية، أو 

 

 

 نماذج من المخطوطات العربية المتاحة عبر موقع المكتبة 

 ,British Library. Images online)بالندرة.  . اتسام املخطوطات العربية املعروضة عىل موقع املكتبة3

2019 :) 

 ما يأيت:  تشمل األعامل املتاحة ف هذا الصدد

https://www.bl.uk/aboutus/index.html
https://www.bl.uk/aboutus/index.html
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والذي يعد أحد أهم املصادر عن دول  .لربيطاين جيه.جي. لوريمرللعامل ا  "دليل اخلليج العريب "  أ. مصنف

و العريب،  الرشق    نفصاخلليج  ف  الربيطانيني  السياسة  صانعي  ملساعدة  ككتيب  العرشين،  القرن  مطلع  ف 

 . عىل خمطوطات ف العلوم والتاريخ والفلسفةاملكتبة كام تشتمل ، األوسط

ملصحف الظاهر  وخمطوطة  ،  لغزايل  ، وا عبد القادر اجليالينلجمموعة من خمطوطات التصوف    ب. إتاحة

  .كتبت ف األصل ف القرن الرابع عرشقد مكتوبة بالذهب، و ؛ فهي  حتفة ف اخلط العريب بيربس، والتي تعد

 

 

 مصحف الظاهر بيبرسمخطوطة 

كام تتاح  نسخة من كتاب ألف ليلة وليلة،    وتتوافرأيب متام ،  ولمتنبي  ل  انديوان  : خمطوطات أدبية منها جـ.  

 . البالغة واملعاجم وخمطوطات ف النحو العريب  كذلك

أيضا يتضمن  د.   عام مل  صورا   املتاح  إىل  تعود  املكرمة،  والعمرة  1907كة  احلج  موسم  وتشري    ،خالل 

كام توضح الصور توافر عدد من اخليام   .،املحيطة به   واألماكناحلالة البنائية والعمرانية للحرم املكي    إىل الصور

مكة    إىل وسائل النقل البدائية والبسيطة، التي كانت تستخدم ف الوصول    واملبيت، حينها، وتظهر فيها   لإلقامة 

 .ف هذا الوقتاملكرمة، 
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 إحدى صور الكعبة المشرفة المعروضة

العامل، واملخطوطة    متاحةأقدم نسخة    هـ. وتتاح أيضا  حول قواعد كرة القدم، اللعبة الشعبية األوىل ف 

 .خمطوطة ثروة وطنية، ومتثل ف ذاهتا 1863تعود إىل عام  

واملخطوطة    ،ووصفتها املكتبة بالثروة الوطنية التي توازي بمكانتها الرتاثية، خمطوطات كتابات شكسبري

  26اآلباء الروحيني واملؤسسني للعبة كرة القدم، وذلك يوم    تلك، كانت قد كتبت باتفاق ثامنية أشخاص يعدون 

، وخطت بيد السيد إبينيزر موريل. وأيت عرض هذه النسخة، التي تقدر قيمتها بمئات ماليني  1863من أكتوبر 

 .لتأسيسه  150نجليزي لكرة القدم بالذكرى الـسرتلينية، ف إطار احتفال االحتاد اإلاجلنيهات اإل

 

 حول قواعد كرة القدم مخطوطة متاحةأقدم 
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 : املحتوى الرقمي للمملكة املتحدةوإتاحة حفظ . 4

عام  تبن ف   ، املكتبة  ي   2013ت  عمل،  عىل   ستهدفمرشوع  املتحدة  للمملكة  الرقمي  املحتوى  حفظ 

الثقافال اإلنرتنت، كجزء من مبادرة   عناوين    حفظ إضافة إىل    ،نرتنت الربيطاين عىل شبكة اإل  يوالتارخي  توثيق 

لكتب إضافة ل  "،(Twitter)تويرت"وتغريدات  ،  (Facebook)فيس بوك"لكرتونية وملفات  وحمتويات املواقع اإل

حق ختزين نسخة من كل مطبوعة إلكرتونية  منحت  وكانت املكتبة قد   .لألغراض البحثية.هبدف إتاحتها  الرقمية 

 . مراجعات لقانون امللكية الفكرية ف بريطانيا  بعد، وكان هذا لكرتونية تصدر من داخل البالد عىل الشبكة اإل

؛ حيث متثل هذا  2015ويتسق هذا مع أول أهداف املكتبة ف إسرتاتيجيتها اجلديدة التي أقرهتا ف يناير  

ف: واملكتوبة  "اهلدف  املنشورة  املحتوى  من  املتحدة  للمملكة  الوطنية  املجموعة  عىل  املحافظة  الوصاية: 

 (British Library.Collection Metadata, 2019)."والرقمية

 Living Knowledge Networkجـ. الرشاكة والتكتالت الدولية عرب شبكة املعرفة احلية 

بني    رشاكةعني التو  ،بشكل عام العمل سويا من أجل الوصول إىل هدف معني تعني الرشاكة والتعاون  

، وذلك وفقا لقواعد وأسس تتفق  من مكتبة  تسهيل إعارة املوارد املكتبية بني أكثر و ، ف أبسط مفاهيمها املكتبات 

املتعاونة املكتبات  املكتباتوقد    ،عليها  التعاون بني  أتطور  والعمليات    ضحى، حتى  األنشطة  كافة  يطلق عىل 

ى أو أكثر، ويتم من خالل هذه األنشطة التعاونية،  خرة ألواخلدمات والتسهيالت التي يمكن أن تقدمها مكتب

 .املشاركة ف توفري أكرب قدر ممكن من املوارد واخلدمات املكتبية وإيصاهلا أو تقديمها 

 Living Knowledge)وهذا هو املفهوم ذاته الذي تبنته املكتبة الربيطانية ف قيادهتا لشبكة املعرفة احلية  

Network)ل من قبل جملس الفنون اإلنجليزي، وهو املرشوع املمو (England Arts Council)    التي قادت من

مكتبة رئيسية ف مجيع أنحاء اململكة املتحدة، بالتعاون مع املكتبة الوطنية ف أسكتلندا ومكتبة ويلز    21خالله  

 (Living knowledge network, What on,2019)الوطنية، واستهدفت من خالله حتقيق األهداف اآلتية: 

 . تبادل األفكار واالبتكار، بام يتيح مبدأ التعلم للجميع. 1

 . إتاحة الوصول احلر ملصادر وخدمات املكتبات الداخلة ف التكتل. 2

جمتمعات  3 إىل  املستوى  عاملية  مكتبة  خدمات  تقديم  عىل  اجلامعية  القدرات  تعزيز  املعرفة:عرب  تبادل   .

 متنوعة. 

 كرس احلدود املؤسسية لتبادل الربامج واألنشطة واملحتوى.  . عروض مشرتكة للمستفيدين:عرب4
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مليون مستفيد ف    13. قوة الشبكة: من خالل االستجابة ملتطلبات املستفيدين، الذين يصل عددهم إىل  5

املكتبات واملجموعات   العالقات بني  تبادل األفكار، وإثارة  القيمة عرب  املعرفة احلية، هبدف خلق  قلب شبكة 

 .ين ف مجيع أنحاء اململكة املتحدةواملستفيد 

دعم إضاف إلهلام  6 وتأمني  الشبكة  والشباب عرب  األطفال  برامج  املشاركة ف اإلرشاف عىل  التعلم:   .

 املتعلمني من مجيع األعامر. 

 

 شركاء المكتبة عبر شبكة المعرفة الحية 

 د. اتسام وسائل الوصول احلر باالبتكارية:

منطقيا   عقيل اج  إنت":  بأنه  االبتكار  عرفي ما  مشكلة  وحيل  اجتامعيا،  ومقبول  وأصيل  ومفيد   "جديد 

(Oxford Dictionary,2019)بإنشاء    - كأحد خصائص الوصول احلر للمعلومات باملكتبة    -ويتعلق االبتكار

ومفيدة  وسائل املستفيدينجديدة  رخاء  ف  يسهم  بام  املكتبة،  بواقع  ترتقي  تقليدية  وغري  عنارص  "،  وتتمثل   .

 االبتكار واإلبداع باملكتبة فيام يأيت:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
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 . إتاحة خدمة البث اإللكرتوين: 1

ة  ، من خالل موقعها عىل الشبكة الدولية، وتتيح املكتب2006تقدم املكتبة خدمة البث اإللكرتوين منذ عام  

إمكانية الوصول احلر إىل امللفات السمع برصية، أو السمعية، املنتجة عرب املكتبة، مع إمكانية إضافتها تلقائيا إىل  

أجهزة املستفيدين بمجرد الدخول إىل شبكة اإلنرتنت، سواء قاموا بالولوج إىل املواقع املحتوية عىل امللفات أم  

 ال.  

 أ. املوضوعات: 

 موضوعا رئيسيا، يتمثل أمهها  ف:    20مادة، مصنفة إىل   100إىل نحو   يصل عدد املواد املتاحة

 مواد، تتناول تعريفا باملكتبة، وخدماهتا، وأنشطتها .   7. املكتبة الربيطانية: ويضم  1

 مواد تتناول مواد تارخيية عن مدينة لندن، وأهم معاملها، وشخصياهتا.  7. لندن: ويضم  2

مواد تتناول تعريفا بأهم املرشوعات الصغرية، ودورها ف زيادة الدخل    6ويضم  . املرشوعات الصغرية:  3

 القومي، وقصص نجاح رجال أعامل. 

 مواد تعرف باخلدمة وأمهيتها، وكيفية إنتاجها. 4. بودكاست: ويضم  4

 مواد تتناول: عددا من األحداث املحلية املؤثرة.   3. األحداث: ويضم  5

 ب. حقول الوصف: 

احلقول اآلتية عن كل ملف: اسم الفئة الرئيسة، والعنوان، مع وجود ثالث أيقونات مساعدة،    تتيح اخلدمة

 كالتايل:

. التفاصيل: وتشمل: اسم املقدم، وتاريخ البث، ومدة البث، والواصفات )والتي يمكن أن تصل إىل  1

 واصفة ف بعض احللقات(. 15

 اخليارين اآلتيني؟ ،ومها:  . أريد هذا: وحيتوي عىل سؤال مبارش، ماذا تريد من2

 االستامع هلذه احللقة.  -

 سواء أكان تعليقًا، أو شكوى.  (feedback) التلقيم املرتد  -

 . مالحظات: وتتيح إمكانية تقديم املستفيد النصح للقائمني عىل اخلدمة. 3

 جـ. خيارات البحث: 

 تتيح اخلدمة خيارات البحث اآلتية: 
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 املادة األقدم .  –األحدث   املادة -مقدم اخلدمة    –املوضوع  

  Vodcast. خدمة الفودكاست :  2

إحدى اخلدمات احلديثة املتاحة عرب املكتبة، التي تتيحها عىل موقعها عىل الشبكة الدولية، والتي تعتمد  

عىل إتاحة مقاطع الفيديو الصادرة عرب املكتبة، سواء من خالل العاملني، أو عرب شخصيات عامة، أو إعالمية،  

م به،  أو  اهتامم  هلا  موضوع  تناول  عىل  تتوفر  عريض،  نطاق  عىل  قبول  هلا  يكون  البث،  موضوع  ف  تخصصة 

املكتبة اعتامدا عىل  املقدمة عرب  املتعلقة باألحداث اجلارية، وتقدم اخلدمة  تلقيم   تقنيات   وبخاصة املوضوعات 

 .(.Atom) وأ(RSS enclosures)  من خالل خدمة  ،Web feedيب الو

 . تطبيقات اهلواتف الذكية: 3

،وقد أتاحت  (Apple Store)خمزن أبل  من خالل    (I phone)اآليفون    عربتطبيقه  موقع املكتبة،و ق  طالتم إ

 .  (Google Play)من خالل(Android) إلفادة مستخدمي نظام  ا خدماهتاملكتبة 

من  وافر إمكانيات البحث  ت بسهولة وبرسعة فائقة، حيث ت  األوعية تعمل اخلدمة عىل إمكانية البحث عن  و

العام   خالل  البحث  املتخصص    - :  خاللوالبحث  املرتمجة    -   الوعاء : من  بالدول    - الكتب    – البحث 

 . املخطوطات

للبحثعدة  تتيح  كام   يمكن  طرق  حيث  احلقول: البحث  ؛    أو املوضوع    أواملؤلف    أو)العنوان    بأحد 

 (. السلسلة 

قائمة هجائية أو بحث متقدم  أو كلامت مفتاحية  إما من خالل:  فئات  العرض نتائج البحث بداخل  ويتم  

املؤلف  عرب العنوان مع  نتائ،أو فرتة زمنية،  وحتديد سنة نرش معينة  ، ربط  البحث وف  وذلك للوصول ألدق  ج 

 .أرسع وقت ممكن

 مالحظات حول الوصول احلر للمعلومات: 

أ. قلة عدد الرشكاء ف شبكة املعرفة احلية، الذين ال يتجاوز عددهم إحدى وعرشين مكتبة، وهو عدد  

مثل: العريب،  الصعيد  عىل  ولو  تعاونية،  شبكات  ف  الداخلة  املكتبات  بأعداد  قورن  لو  املكتبات    قليل  شبكة 

(. مما يفقد التعاون  الرسمية )مركز جمره للتمييز   األردنيةاخلدمات املكتبية للجامعات    ف مركز التمييز  ، وة املرصي

احلصول عىل العديد من ثامر الرشاكات الكربى؛ فكلام اتسعت قاعدة الرشكاء، كلام زادت املزايا )وإن كان هذا  

 هو الغالب عىل األقل(. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A8
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ب  القانويناالستخدام غري    املكتبة عرب ب. إمكانية اخرتاق شبكة   شبكة  للبنية املعلوماتية للمكتبة املتصلة 

واملالية  اإلنرتنت والتقنية  البرشية  بالبنية  املتعلقة  وبخاصة  املكتبة،  عرب  املتاحة  بالبيانات  العبث  خالل  من   ،

 واإلدارية، إضافة إىل البيانات املتعلقة بمصادر املعلومات ومعاجلتها واسرتجاعها. 

أنواعها   القرصنة بمختلف  التعرض لعمليات  إمكانية  بالشبكة  :ومنها جـ.  املتعلقة  هجامت  ؛ كاهلجامت 

الشبكة الطرفيات  ، (DoS attack)احلرمان من  اهلجوم عىل  ل(attack Sybil) أو  الفيزيائية  ، إضافة  لهجامت 

 عمليات التشويش.  ،و هجامت انتهاك اخلصوصيةولتخريب األجهزة وحمتوياهتا،  

، وهو ما يمكن أن  (link layer)لةاخرتاق بروتوكول االتصال ف طبقة الوصد. تعطيل الطرفيات عرب  

 يؤدي إىل تعطيل كافة األنظمة الذكية باملكتبة. 

الثالثة جمتمعة، أما املالحظات   ومن خالل العرض السابق يبدو جليا متيز املكتبة بصفة عامة ف املعايري 

يات القرصنة  حول بعضها، فإن معظمها يعود ألسباب ال دخل مبارش للمكتبة هبا؛ حيث يرتكز معظمها ف عمل

التي تتم عىل شبكة اإلنرتنت بشكل عام، واألشياء املتصلة هبا. ومن ثم يمكن القول: إن املكتبة الربيطانية متثل  

القومية   والوثائق  الكتب  دار  منها  تفيد  أن  يمكن  املكتبات،  جمال  ف  األشياء  إنرتنت  لتطبيقات  جيدا  نموذجا 

 بمرص. 

 : احلايل  األول للبحث ومن ثم فقد متت اإلجابة عىل التساؤل 

مقارنة بقائمة مراجعة االحتاد الدويل لالتصاالت،  ، تطبيقات إنرتنت األشياء باملكتبة الربيطانيةأ. ما واقع  

 ؟(IoT-GSI) املعايري العاملية بشأن إنرتنت األشياءعرب مبادرة 

 القومية: . التصور املقرتح لتنفيذ إنرتنت األشياء بدار الكتب والوثائق 3
إصدار عرب  القومية  والوثائق  الكتب  دار  للكتب  لإسامعيل    ي اخلديو  أنشئت  دار  بتأسيس  العايل  ألمر 

، وقد تطورت الدار حتى باتت تشمل ف عام  م 1870عام  ، وكان هذا  "الكتبخانة اخلديوية املرصية"بالقاهرة  

 ست إدارات مركزية. متثلت ف:  1993

 ب.  اإلدارة املركزية لدار الكت  - 1

 اإلدارة املركزية لدار الوثائق. - 2

 اإلدارة املركزية للمراكز العلمية.   - 3

 اإلدارة املركزية للشئون املالية واإلدارية.  - 4

 دار الكتب بباب اخللق.   - 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 (. 2012، )دار الكتب والوثائق القومية، ملحة تارخيية، اإلدارات التابعة لرئيس جملس اإلدارة - 6

الدار عىل حتقيق عدد من األهداف.متثل  وباعتبارها   للدولة، وأهم مكتباهتا، فقد عملت  القومية  املكتبة 

 أمهها ف: 

 العمل عىل إحياء الرتاث العريب. أ.

والدوريات واملخطوطات    مجع وحفظ وصيانة مقتنيات الدار الرتاثية من الكتب وأوائل املطبوعاتب. 

 وتنظيمها والتعريف هبا واإلعالم عنها. 

الداخل، وكذلك دور الكتب    وثيق الصالت العلمية والثقافية مع خمتلف املكتبات واملؤسسات فتجـ. 

املطبوعات  تبادل  طريق  عن  وذلك  العربية،  األقطار  ف  باخلارج،وبخاصة  والثقافية  العلمية  واهليئات    العاملية 

دار الكتب والوثائق القومية، أهداف    (ومقتنياهتا.  واملعلومات الفنية، مما يعمل عىل التعريف بالدار ومطبوعاهتا 

  (. 2012دار الكتب،  

ف ظل ضخامة وأمهية حمتوياهتا، مع    -وحتى يمكن للدار حتقيق هذه األهداف بدرجة عالية من الكفاءة  

 فقد بات من األمهية تنفيذ منظومة إنرتنت األشياء هبا.   -ثراء املحتوى، وندرته  

 ات والتجهيزات تتمثل فيام يأيت: ويتطلب التنفيذ توافر عدد من املتطلب

  Devices :التجهيزات الم كون الأول:
 يتكون من ثالثة أنواع طبقا لذكائها، هي: 

 . وتتكون من : smart devicesالتجهيزات الذكية أ. املستوى األعىل: 

 . معالج. 1

 . نظام تشغيل. 2

منظوم 3 تطبيقات  هنا  وهي  املستهدفة،  واملهمة  تتسق  متخصصة،  برجميات  التي  .  األشياء  إنرتنت  ة 

 تستهدف دار الكتب والوثائق القومية. 

 ب. املستوى املتوسط، ويتكون من: 

 . أجزاء صلبة. 1

 . برجميات متخصصة. 2

 جـ.املستوى البسيط.  
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 ,ORBCOMM)ويتمثل هذا املستوى ف راوتر تم تطويره، عرب إضافة ميزات ختزين وحتليل البيانات إليه.

2019) 

 عىل هو املستوى األكثر فعالية لتطبيقه بالدار، ألنه األكثر تأثريا، رغم ارتفاع تكاليفه. ويعد املستوى األ

 Communicationالم كون الثاني: الاتصال 
 ويلعب اإلنرتنت بمكوناته املختلفة الدور األسايس ف هذا اإلطار.

 Cloud servicesالم كون الثالث: خدمات السحابة 
 وتتكون اخلدمات السحابية من حزمة من اخلدمات تتمثل فيام يأيت:  

 .خدمات ختزين البيانات. 1

 . خدمات اإلدارة والتجهيز. 2

. خدمات إدارة األحداث، وهي املتعلقة بإدارة عمليات حمددة داخل املكتبة، مثل: اإلضاءة والصوت  3

 دام املياه، والستائر الكهربائية...إلخ.والصورة، والتكييف والتدفئة، والتربيد، واحلامية، واستخ

 Artificial Intelligenceعي  طا صناالذكاء  الالتحليالت املعقدة وتكون معتمدة عىل بنية  . خدمات  4

ايت،  نظم التحكم الذباملكتبة، مثل:  النظم الذكية وتتعلق بمختلف تطبيقات  .Machine Learningوتعلم اآللة 

الذكو اإلدارية  املعلومات  الويب نظم  عىل  املستندة  وخمتلف  ية  اإلدارة،  دعم   ,.IOT Analytics, Sep.نظم 

2016)) 

 Application : التطبيقاتالم كون الرابع
  بروتوكوالت املرتبطة بتنفيذ منظومة إنرتنت األشياء بالدار، وتتمثل ف:    التطبيقات  جمموعة وهي حتوي  

واملتقدمة  نرتنتاإل إىل  واملنصات،  االتصاالت   وأنظمة،  االستشعار  وأجهزة  ، اخلوادم ،  إضافة    شبكات ، 

 . السحابية دمات اخلو املعلومات 

 Security الخامس: الأمن الم كون
بالدار.  أمن  بمنظومة  التجهيزات والربجميات اخلاصة  يتكون هذا املكون من حزمة من   إنرتنت األشياء 

 : واملتمثلة ف

 .firmwareيةلفات العتاداملإدارة  يات برجم. 1



 ...  دراسة حالة  :تطبيقات إنرتنت األشياء ف املكتبة الربيطانية 140

 

 

 . لبيانات واالتصاالت ابرجميات تشفري . 2

برجميات  3 اخلصوص.  وبياناهتمةي إدارة  هوياهتم،  حيث  من  باملستفيدين؛  املتعلقة  وهي  وحتركاهتم    ، 

 . واتصاالهتم 

  (Rouse, Margaret, 2019 )إدارة الوصول إىل النظام ووظائفه. ات برجمي. 4

تنفيذ   األشياءإأنظمة  ولعل  الوقوف    نرتنت  يتطلب  البدء    –بالدار،  سابق   - وقبل  العنارص  ماهية  عىل 

عملهم، واملزايا النوعية    اإلشارة إليها، وسبل تنفيذها، ومعرفة املوردين، ومدى الثقة فيهم، وأهدافهم، وجماالت 

 التي يقدموهنا، مقارنة بغريهم.   

ويمكن االسرتشاد فيام يتعلق باملتطلبات والتجهيزات املطلوبة لتنفيذ منظومة إنرتنت األشياء بالدار من  

 نموذج املكتبة الربيطانية.   

 مراحل التنفيي: 

ب والوثائق القومية، اسرتشادا بمراحل  فيام يأيت تصور مقرتح لتوظيف منظومة إنرتنت األشياء بدار الكت

 التنفيذ باملكتبة الربيطانية. 

 المرحلة الأولى: اتخاذ القرار بالتنفيذ: 
الوقوف عىل املتطلبات القانونية، واالقتصادية    ، ينبغي تنفيذ منظومة إنرتنت األشياء بالدارقبل البدء ف  

والبرشية، واالطالع عىل التجارب املامثلة، التي متت ف  واالجتامعية، ومدى توافر اإلمكانيات املادية، والتقنية  

مع التوافق التام ومتطلبات املستفيدين كأحد متطلبات    - ولعل أمهها جتربة املكتبة الربيطانية    –مكتبات مماثلة  

 اجلودة. 

وما    وال يمكن الوصول الختاذ قرار بتنفيذ املنظومة إال بعدالوقوف عىل مدى حاجة الدار فعليا للتنفيذ،

إذا كان التنفيذ سيحل مشكلة حقيقية، أو يرفع من مستوى األداء، وبمعنى أبسط الوقوف عىل العوائد واملنافع  

املتوقعة من التنفيذ، ويعد الوقوف عىل املزايا االستثنائية للمنظومة جواز السفر للتنفيذ، وينبغي التأكيد عىل أنه  

 لدعم الكامل من اإلدارة العليا. ال يمكن الوصول إىل قرار التنفيذ، إال عرب ا

 المرحلة الثانية: التخطيط:
تأيت هذه املرحلة تالية الختاذ قرار بتنفيذ منظومة إنرتنت األشياء بالدار، ويتم فيها وضع خطة إسرتاتيجية  

: وتشمل  للدار،  املعتمدة  اإلسرتاتيجية  اخلطة  مع  تتسق  املنظومة  هتدف رؤي   "لتنفيذ  الذي  )احللم  املنظومة    ة 

https://www.techtarget.com/contributor/Margaret-Rouse
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، الناجتة عن التحليل  ا )سبل حتقيق الرؤية والثبات عىل الرسالة( وأهدافه ا )واقعها املعاش(، ورسالتهلتحقيقه(، 

املرتبطة    Weaknessesونقاط الضعف    Strengthsنقاط القوة  )وهو املكون من:(SWOT Analysis)هلا  البيئي  

التهديدات  وأمامها،    Opportunitiesفرص املتاحة  ، وكذلك ال لدار)التي يمكنها التحكم فيها( بالبيئة الداخلية ل

Threats    إضافة إىل اخلطة التنفيذية )التي ال يمكنها التحكم فيها(التي تواجهها، وهي ترتبط بالبيئة اخلارجية ،  

  : من  املكونة  اإلسرتاتيجية،  اإلسرتاتيجيةللخطة  التنفيذية ،  األهداف  األهداف(،    والربامج  حتقيق  )طرق 

أنشطة  )حمددة بالبدء واالنتهاء(، و  املدة الزمنية، واملسئول عن التنفيذ )الدالة عىل التنفيذ(، و  داءمؤرشات األو

و  التنفيذ  التنفيذ(،  وامليزانية)آليات  من:  املتابعة،  املكونة  واملسئول،  والتاريخ،  إجراء    املؤرشات ،  عىل  )الدالة 

 . "املتابعة(

  التطوير ولشراء أالحاجة لتحديد المرحلة الثالثة: 

لكل من األجزاء املادية والربجميات. وتعتمد الدار ف هذا اإلطار عىل كل من املديرين والتقنيني للوصول  

 إىل هذه النتيجة، والتي تعتمد عىل عدد من العوامل، التي البد من أخذها ف االعتبار، ومن أمهها:

 . مدى كفاءة العاملني، وقدرهتم عىل التطوير. 1

 توافر الدعم املادي. . مدى  2

 (Blyler, John , 22 Jul, 2017). الوقوف عىل التاريخ املستهدف لالنتهاء من التنفيذ.3

 المرحلة الرابعة: إنشاء نموذج مبدئي )مصغر(:
امل  تنفيذ  يتم  بناء نامذج مصغرة، أي:  املرحلة  نظومة ف نقاط حمددة بشكل مبدئي مثل خدمة  يتم ف هذه 

الدار    –بعينها  عرب  املتاحة  امليكروفيلمي  التصوير  الحتياجات    - كخدمة  طبقا  هذا  ويكون  متتابع،  وبشكل 

لنموذج جديد، يمكن أن يكون خدمة جديدة،   النموذج وجتريبه، متهيدا لالنتقال  ثم تطوير  املستفيدين، ومن 

هيدا للوصول لنموذج مصغر، وممثل للدار ككل، يمكن أن يشمل إدارة اخلدمات  وبالتايل تطويره وجتريبه، مت

 (IOT Analytics, Sep., 2016)بشكل مبدئي.

،الذي يقوم بدوره ف إصالح األعطال الطارئة ف املنظومة، أو  الفني  الدعموتربز ف هذه املرحلة أمهية  

 للربجميات والنظم.   املحدثة  النسخ تركيبإتاحة و  

https://community.arm.com/members/jblyler
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 : النموذج المصغر تعميم :الخامسةالمرحلة 
السابقة،يتم   املرحلة  كفاءة خالل  أثبت  أن  بعد  املصغر،  بالنموذج  العمل  توسيع  اإلطار  هذا   IOT)ف 

Analytics, Sep., 2016)   والفنيني للعمل    عاملنيتدريب الومن ثم تنفيذ املنظومة ف خمتلف إدارات الدار،مع

 .ا وصيانته ا تطويرهو ا عليه

 :: التشغيل التجاريالسادسةالمرحلة 
دخل  تو   دار الكتبمن    صبح جزءً تحيث    ؛ مرحلة التشغيل العادية واملتوقعةتدخل منظومة إنرتنت األشياء  

 نرتنت األشياء. إشكل نموذج عملها اجلديد املعتمد عىل تقنية تف عملياهتا اليومية، و 

 المرحلة السابعة: المتابعة: 
التحقق  عىل قياس مدى حتقيق املنظومة لألهداف املحددة سلفا، أو    –بصورة أساسية    –د هذه املرحلة  تعتم

  ات راجعاملوضع نتائج  املحددة للمنظومة من قبل،من خالل املرحلة السابقة، مع  من مطابقة النتائج مع األهداف  

 (Blyler, John , 22 Jul, 2017)، والوقوف عىل مدى التوافق الداخيل بني أجزاء املنظومة. السابقة ف االعتبار

 ومن ثم االنتقال إىل: 

 المرحلة الثامنة: التحسين:
 يتم ف هذه املرحلة إما: 

 حددة(. أو: أ. تطوير املنظومة )عند حتقيقها لألهداف امل 

، التي يتم فيها تنفيذ عمليات اإلصالح والتعديل عىل املنظومة بشكل كيل،  التصحيح ب. إجراء عمليات

أو جزئي )طبقا ملدى حتقيق األهداف(، وف هذه احلالة يتم طرح خطط حتسني لكل عملية فرعية، أو لكل هدف  

 تكتيكي )وهو اهلدف الفرعي البسيط( عىل حدة. 

حسني طرح اهلدف اإلجرائي، وبراجمه وأنشطته التنفيذية )آليات التنفيذ(، واملسئول عن  ويتم ف خطة الت

 التنفيذ، ومؤرشات النجاح )األدلة والرباهني الدالة عىل النجاح(، والتاريخ املتوقع لإلنجاز.

حل: األوىل،  ولعل من نافلة القول التأكيد عىل اعتامد خطوات ومراحل التنفيذ باملكتبة الربيطانية ف املرا

السادسة   للمكتبة  –والثالثة حتى  الرسمي  املوقع  املتاحة عرب  التنفيذ   British Library.IOT)طبقًا خلطوات 

implementation,2018)–    مراحل باعتبارها  والثامنة،  والسابعة  الثانية  هي:  مراحل  ثالثة  الباحث  وأدخل 

     مهمة لتوظيف إنرتنت األشياء بالدار.

https://community.arm.com/members/jblyler
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 توصيات . النتائج وال3
 النتائج 3/1

مبادرة   عرب  لالتصاالت،  الدويل  مراجعةاالحتاد  قائمة  تطبيق  من خالل  إنرتنت  أ.  بشأن  العاملية  املعايري 

، كأداة معيارية لتقييم تطبيقات إنرتنت األشياء باملكتبة الربيطانية. انتهى البحث إىل توافق  (IoT-GSI) األشياء

صفات مباين  أبنية املكتبة، ومظاهر الذكاء ف تكنولوجيا  ألربعة، وهي معايري:  املكتبة ف كافة املعايري الرئيسية ا

وتطبيقات  املكتب الذكية  ة  والنظم  للمعلوماتباملكتبة،  احلر  التابعة  الوصول  الست عرشة  املؤرشات  ،وكذا ف 

 للمعايري.  

تتحمل املكتبة املسئولية  ب. وجود بعض املالحظات السلبية، التي تعود إىل أسباب عامة خارجية، وال  

 %.   50الكاملة عنها، وبلغ عددها: ست مؤرشات، بنسبة 

املسئولية   املكتبة  وتتحمل  باملكتبة،  أسباب خاصة  إىل  تعود  التي  السلبية،  املالحظات  بعض  جـ. وجود 

 . %.  83عنها، وذلك ف مؤرش واحد، بنسبة 

جيد، ف تطبيقات إنرتنت األشياء، وكمؤثر ف  د. ال تقلل املالحظات جمتمعة من جهود املكتبة، كنموذج  

 دعم مدينة لندن كمدينة ذكية. 

 االستنتاج 3/2

لتنفيذ منظومة   التخطيط  إنرتنت األشياء عند  الربيطانية ف تطبيقات  املكتبة  إمكانية االستفادة من جتربة 

 إنرتنت األشياء بدار الكتب والوثائق القومية. 

 التوصيات 3/3

وما    ف للبحث،  النظري  باإلطار  جاء  ما  جانبهعنه    أسفرضوء  نتائج  تطبيقي ال  ف  طرح من  يمكن   ،  

 اآلتية: التوصيات 

والوثائق  1 الكتب  بدار  األداء  بمستوى  االرتقاء  ف  األشياء  إنرتنت  ملنظومة  االستثنائية  املزايا  استثامر   .

  "(، وعنونه بـ  3لتنفيذ املنظومة هبا ف البند )   القومية، كأهم مكتبات مرص وأعرقها، وقد اقرتح البحث تصورا 

 . "التصور املقرتح لتنفيذ إنرتنت األشياء بدار الكتب والوثائق القومية

التي وظفت منظومة إنرتنت األشياء    –وكذلك غريها من املكتبات    -. اإلفادة من جتربة املكتبة الربيطانية  2

ب والوثائق القومية، مع رضورة االنتباه إىل عدم نسخ التجارب  لدهيا عند التخطيط لتوظيف املنظومة بدار الكت
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مع حتديد األولويات وكذا    ،توظيف قدراهتا اإلبداعية لرسم خريطتها املستقبلية    الدار عىل   غي بنبل ي  بشكل آيل، 

 .هتنفيذ ومراحلالسبل 

ر 3 لدى  القومية  والوثائق  الكتب  بدار  األشياء  إنرتنت  منظومة  تطبيق  فكرة  تسويق  األعامل،  .  جال 

 ومنظامت العمل املدين عرب إقناعهم بتوظيف املنظومة من خالل إبراز العائد االقتصادي، واملردود املجتمعي. 

ال 4 املتطلبات  إىل  االنتباه  و  .  مراعاهتا  تنظيمية  القانونية  القومية  والوثائق  الكتب  لدار  ينبغي  عند  التي 

 توظيف إنرتنت األشياء لدهيا. 

العامل5 هتيئة  ف  .  املتخصصة  الدورات  من خالل  تأهيلهم  عرب  تقنيا،  القومية  والوثائق  الكتب  بدار  ني 

وقواعد   السحابية،  املنصات  وبناء  السحابية،  احلوسبة  دورات: خدمات  وبخاصة   ، األشياء  إنرتنت  توظيف 

 البيانات الضخمة، وبروتوكوالت إنرتنت األشياء، وتنسيق ربوتات، وإدارة اجلودة الشاملة. 

مباين.  6 ذكاء   إنشاء  أكثر  جديدة  املعرفة    ،مكتبات  لتدعم  جديًدا  دوًرا  لتؤدي  القائمة  املباين  تأهيل  أو 

 .بتوظيف تقنياهتا الذكية

. يتعني عىل الدولة وجمتمع رجال األعامل إنشاء ختصصات وأقسام علمية دقيقة تؤهل للعمل ف منظومة  7

 ، وعدم وجود ختصص دقيق باجلهات األكاديمية حتى اآلن. إنرتنت األشياء، وبخاصة مع قلة أعداد املتخصصني 

الفني،  املؤسساتيتعني عىل  .  8 الدعم  إنرتنت األشياء، ومؤسسات  تعزيز اخلصوصية،  املنتجة ألجهزة 

 .زيادة الشفافية وتوفري خيار عدم املشاركة جلميع البيانات للمستخدممع رضورة ، أكثر أمانا وبناء أجهزة 

وجود دعم  ، مع دعم املجتمع :والتي تشمل  ، مدن املعرفة  ةوم نظعىل إنجاح م ةساعدحتقيق العوامل امل . 9

طبيقات  ، وت، وكذلك توفري املوارد لدعم وتطوير فكر مدن املعرفةإسرتاتيجية سيايس وإداري، ووجود سياسة  

 .إنرتنت األشياء بمؤسسات املعلومات العربية

 قائمة املصادر
 أوال: المصادر العربية

 ص .  36. ]د . م :د . ن[. (. مقدمة في الإنسان الآلي2009محمد الصليمي. ) .1
إطلاق المرحلة الثانية من الشراكة المعرفية بين مؤسسة قطر والم كتبة  (، 2016مكتبة قطر الوطنية ) .2

يطانية  [ متاح من خلال :2018أكتوبر 25]تم الوصول إليه  البر
(https://qnl.qa/ar/about/news/atlaq-almrhlt-althanyt-mn-alshrakt-almrfyt-

byn-mwsst-qtr-walmktbt-albrytanyt) 

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/الشركات.aspx
https://qnl.qa/ar/about/news/atlaq-almrhlt-althanyt-mn-alshrakt-almrfyt-byn-mwsst-qtr-walmktbt-albrytanyt
https://qnl.qa/ar/about/news/atlaq-almrhlt-althanyt-mn-alshrakt-almrfyt-byn-mwsst-qtr-walmktbt-albrytanyt


 145 عيسى موسىوحيد د. 

 

  

 ص. 25(، الأعمال والإنجازات. القاهرة: الدار. 2012مصر. دار ال كتب والوثائق القومية ) .3
[ متاح من 2018أكتوبر 25]تم الوصول إليه (، لمحة تاريخية 2012مصر. دار ال كتب والوثائق القومية ) .4

 (http://www.darelkotob.gov.eg/aboutus1.aspx) خلال:
 ثانيا: المصادر األجنبية: 

1. Back2 International Ltd. (2017). Okamura Contessa Chair. [Cited 6 Jan.,2018]. – Available 

at:(https://www.back2.co.uk/okamura-contessa-chair.html). 

(http://www.bl.uk/aboutus/index.html). 

2. Blyler, John.(2017). Five Steps to IoT Development [Cited 6 Sep.,2019]. – Available at:   

(https://community.arm.com/iot/b/blog/posts/five-steps-to-iot-development). 

3. Borne, Kirk .(2017). 14 Benefits and Forces That Are Driving The Internet of Things[Cited 

25 Aug.,2017]. – Available at: (https://mapr.com/blog/14-benefits-and-forces-are-driving-

internet-things/). 

4. British Library.(2019)Historical texts [Cited 25 Aug.,2019]. – Available at: ( 

https://www.bl.uk/highlights/articles/historic-texts). 

5. British Library.(2019). About us. Facts and figures [Cited 23 Aug.,2019]. – Available at: 

(http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts (. /  

6. British Library. (2018) About us [Cited 6 Jan.,2018]. – Available at: 

(http://www.bl.uk/aboutus/index.html). 

7. British Library. (2014)Using the British Library [Cited 30 Jan.,2019]. – Available at: 

(http://www.bl.uk/learning/cresearch/skills/using1/usingthebritishlibrary.html) 

8. British Library.(2017)Annual Report and Accounts 2017  [Cited 2 Oct.,2019]. – Available at: 

(https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/about%20us/annual%20reports/46th%2

0annual%20report%202018-19.pdf). 

9. British Library. (2019)Self-control systems  [Cited 5 Oct.,2019]. – Available at: 

(https://www.bl.uk/ self-controlsystems). 

10. British Library. (2018)Web-based intelligent management information systems [Cited 7 

Oct.,2019]. – Available at: (https://www.bl.uk/ Web-

basedintelligentmanagementinformationsystems) 

11. British Library.(2019) How we make decisions [Cited 8 Oct.,2019]. – Available at: 

https://www.back2.co.uk/okamura-contessa-chair.html
https://community.arm.com/members/jblyler
http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts.(/
http://www.bl.uk/aboutus/quickinfo/facts.(/
http://www.bl.uk/learning/cresearch/skills/using1/usingthebritishlibrary.html
https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/about%20us/annual%20reports/46th%20annual%20report%202018-19.pdf
https://www.bl.uk/britishlibrary/~/media/bl/global/about%20us/annual%20reports/46th%20annual%20report%202018-19.pdf


 ...  دراسة حالة  :تطبيقات إنرتنت األشياء ف املكتبة الربيطانية 146

 

 

(https://www.bl.uk/about-us/freedom-of-information/4-how-we-make-decisions) 

12. British Library. (https://www.bl.uk/ Dataminingsystems). 

13. British Library. (2019)Our policies and procedures . [Cited 1 2 Oct.,2019]. – Available at:  

(https://www.bl.uk/about-us/freedom-of-information/5-our-policies-and-procedures) 

14. British Library. (2019)Services .[Cited 5 Oct.,2019]. – Available at: (https://www.bl.uk/ 

services) 

15. British Library.(2019)Discover .[Cited 7 Oct.,2019]. – Available at: 

(https://www.bl.uk/collection-items/first-publication-of-twinkle-twinkle-little-star) 

16. British Library. (2019). Images online. [Cited 2 Oct.,2019]. – Available at: 

(https://imagesonline.bl.uk/?service=category&action=show_content_page&language=en&

category=146) 

17. British Library.(2019) Collection Metadata. [Cited 2 Oct.,2019]. – Available at: 

(https://www.bl.uk/bibliographic/main.html). 

18. Brown, Eric. (2016) "21 Open Source Projects for IoT".  [Cited 6 Jan.,2018]. – Available at: 

(http://www.linux.com/NEWS/21-OPEN-SOURCE-PROJECTS-IOT). 

19. Business Insider(2016). There will be 24 billion IoT devices installed on Earth by 2020 .[Cited 

25 Aug.,2017]. – Available at: (http://www.businessinsider.com/there-will-be-34-billion-iot-

devices-installed-on-earth-by-2020-2016-5). 

20. Cognizant. Reaping the Benefits of the Internet of Things. (2017).[Cited 21 Aug.,2017]. – 

Available at: (https://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/Reaping-the-Benefits-of-the-

Internet-of-Things.pdf) 

21. Cox, Joe . (2017) CES 2018: The Aurasens smart chair promises to upgrade your AV 

experience.  [Cited 6 Jan.,2018]. – Available at: (https://www.whathifi.com/news/ces-2018-

aurasens-smart-chair-promises-to-upgrade-your-av-experience). 

22. Fleisch, Elgar(2017). Auto ID Whitepaper - What is the Internet of Things? An Economic 

Perspective . [Cited 27 Aug.,2017]. – Available at: 

(http://www.autoidlabs.org/uploads/media/AUTOIDLABS-WP-BIZAPP-53.pdf). 

23. Geec, Wise.(2017) What is a Video Podcast? .-[Cited 5/ 12/ 2017] Available 

at:(http://www.wisegeek.com/what-is-a-video-podcast.htm) 

http://www.linux.com/NEWS/21-OPEN-SOURCE-PROJECTS-IOT
https://www.whathifi.com/team/joe-cox
http://www.autoidlabs.org/uploads/media/AUTOIDLABS-WP-BIZAPP-53.pdf
http://www.autoidlabs.org/uploads/media/AUTOIDLABS-WP-BIZAPP-53.pdf
http://www.wisegeek.com/what-is-a-video-podcast.htm


 147 عيسى موسىوحيد د. 

 

  

24. International Telecommunication Union.(2015)Global Standards Initiatives. [Cited 12 Aug., 

2017]. – Available at: (http://www.itu.int/ar/ITU-T/gsi/iot/Pages/default.aspx). 

25. Hendricks, Drew.(2015) "The Trouble with the Internet of Things". London Datastore. 

Greater London Authority. [Cited 6 Dec.,2017]. – Available at: 

(https://www.linux.com/news/who-needs-internet-things) 

26. Honeywell.(2016). Honeywellsurvey of 620 buildings shows Dubai and Doha leading the 

way for smart buildings in the Middle East. [Cited 20 Sep.,2017]. – Available 

at:(https://smartbuildings.honeywell.com/resource/1459334784000/MEHSBS_Launch_Pres

sRelease_English). 

27. Internet of Things for library Management System. Patil, Nisha […etal](Apr., 2017). - 

International Journal of Engineering Science and Computing. –vol. 7, n. 4. -  . – 1021 – 1024. 

28. "Internet of Vehicle (IoV) Applications in Expediting the Implementation of Smart Highway 

of Autonomous Vehicle: A Survey(2018) Zakir, Umar…[et al] . - 2018. Performability in 

Internet of Things. [Cited 17 Aug.,2017]. – Available at: 

(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93557-7_9) 

29. IOT Analytics .(2016)Guide to IOT solution development - IOT Analytics. [Cited 20 

Sep.,2019]. – Available at: (https://iot-analytics.com/wp/wp-content/uploads/2016/09/White-

paper-Guide-to-IoT-Solution-Development-September-2016-vf.pdf) 

30. i-SCOOP (2017). The Internet of Things (IoT) – essential IoT business guide.  [Cited 21 

Aug.,2017]. – Available at: (https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/) 

31. Lamkin, Paul .(2017) Wearable Tech Market To Be Worth $34 Billion By 2020. [Cited 27 

Aug.,2017]. – Available at: 

(https://www.forbes.com/sites/paullamkin/2017/11/29/smartwatch-sales-to-double-in-next-

5-years/#6a3b6ee135ed). 

32. Living knowledge network.(2019) What on.[Cited 25 Aug.,2019]. – Available at: 

(https://www.bl.uk/living-knowledge-network/whats-on). 

33. Living Knowledge.(2017) Exchange, Networking and Building Partnerships. [Cited 20 

Aug.,2017]. – Available at: ( http://www.livingknowledge.org/). 

34. Iozzio, Corinne.(2018) Definition of Internet of Things. [Cited 20 Aug.,2019]. – Available at: 

(https://www.merriam-webster.com/dictionary/Internet%20of%20Things). 

http://www.itu.int/ar/ITU-T/gsi/Pages/default.aspx
http://data.london.gov.uk/blog/the-trouble-with-the-internet-of-things/
https://www.honeywell.com/
https://www.honeywell.com/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93557-7_9
https://www.forbes.com/sites/paullamkin/
https://www.forbes.com/sites/paullamkin/2017/11/29/smartwatch-sales-to-double-in-next-5-years/#6a3b6ee135ed
https://www.forbes.com/sites/paullamkin/2017/11/29/smartwatch-sales-to-double-in-next-5-years/#6a3b6ee135ed
http://www.livingknowledge.org/


 ...  دراسة حالة  :تطبيقات إنرتنت األشياء ف املكتبة الربيطانية 148

 

 

35. McLellan,  Charles. (2015)The internet of things and big data: Unlocking the power.[Cited 

23 Sep.,2017]. – Available at: (http://www.zdnet.com/article/the-internet-of-things-and-big-

data-unlocking-the-power/). 

36. Md ,Syed Shahid  .(Fall 2016) Use of RFID Technology in Libraries: a New Approach to 

Circulation, Tracking, Inventorying, and Security of Library Materials  .  - Library Philosophy 

and Practice  .  - Vol .  8, N .  1   . – [ Cited 7 Apr .2018] .  -  Available 

at:(http://www.webpages.unidaho.edu/mbolin/ippv8n1.htm) 

37. Merriam-Webster.(2018) Incorporated. Definition of Internet of Things. [Cited 5/ 01/ 2018] 

Available at: (https://www.merriam-webster.com/dictionary/Internet%20of%20Things). 

38. NILSEN.(2016) Smart buildings. [ Cited 7 Sep., 2017 .  ] .  -  Available 

at:(http://www.nilsen.com.au/nilsen_reviews/Nilsen_Review_18-Aug_09.pdf). 

39.  ORBCOMM . Best IoT Device - IoT & M2M Tracking Devices . – 2019 [Cited 6 

Sep.,2019]. – Available at:  (https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa). 

40. Oxford Dictionary.(2019) Color. [Cited 14 Jul., 2019]. - Available at: 

(http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/color). 

41. Quarterly, McKinsey.(2017)The Internet of Things (With Registration)[Cited 27 Aug.,2017]. 

– Available at: 

(https://www.mckinseyquarterly.com/High_Tech/Hardware/The_Internet_of_Things_2538). 

42. Rainie, Lee. (2016)The Internet of Things and libraries: The Wednesday Evening session/ 

Jane Dysart  [Cited 20 Aug.,2017]. – Available at: 

(http://www.libconf.com/2016/03/11/internet-things-libraries-wednesday-evening-session). 

43. Stefanidis, Kyriakos.(2015) Integration of library services with internet of things 

technologies. Giannis Tsakonas. - Code4LibJornal . - [Cited 20 Aug.,2017]. – Available at: 

(http://journal.code4lib.org/articles/10897).  

44. Techopedia Inc.(2017). Definition - What does Internet of Things (IoT) mean?[Cited 22 

Aug.,2017]. – Available at: (https://www.techopedia.com/definition/28247/internet-of-

things-iot).  

45. The Internet of Things: 20th Tyrrhenian Workshop on Digital Communications 

Daniel Giusto […etal] [Cited 27 Aug.,2017]. – Available at: 

(http://postscapes.co/Proxy.ashx?TSID=19961&GR_URL=https%3A%2F%2Fwww.ama 

http://www.zdnet.com/meet-the-team/uk/charles-mclellan/
mailto:smshahid@hotmail.com
http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/lppv8n1.htm
http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/lppv8n1.htm
http://www.webpages.unidaho.edu/mbolin/ippv8n1.htm
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjp6Lzr9uHkAhXJhdUKHfKDDYoYABAGGgJ3cw&ohost=cse.google.com&cid=CAASE-RoV4XNumhb-M-En0SBVz_iHhA&sig=AOD64_0jrBFMwb6UAqwzlcEPzugX-l4S2Q&adurl=&q=&nb=0&rurl=http%3A%2F%2Fwww.totanav.com%2F&nm=44
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa
https://www.mckinseyquarterly.com/home.aspx
https://www.mckinseyquarterly.com/High_Tech/Hardware/The_Internet_of_Things_2538
https://www.mckinseyquarterly.com/High_Tech/Hardware/The_Internet_of_Things_2538
http://www.libconf.com/2016/03/11/internet-things-libraries-wednesday-evening-session
http://code4lib.org/
https://www.techopedia.com/definition/28247/internet-of-things-iot
https://www.techopedia.com/definition/28247/internet-of-things-iot
http://postscapes.co/Proxy.ashx?TSID=19961&GR_URL=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FInternet-Things-Tyrrhenian-Workshop-Communications%2Fdp%2F1441916733


 149 عيسى موسىوحيد د. 

 

  

46. Tripathi ,Sneha.(2016)Smart Library for Smart Cities/ Manendra Kumar Singh &Aditya 

Tripathi. –SRELS Journal of Information Management. - Vol. 53, Issue 6,  . - [Cited 20 

Aug.,2017]. – Available at: (http://www.srels.org/index.php/sjim/article/view/89406). 

47. UMKC  .(2010) library goes vertical with retrieval robots  [ Cited 7 Apr .  2011] .  -  Available 

at:( http://www.ropotics.youngestr.com/2010/06/UMKC-library-goes-vertical.with) 

48. Word Reference. (2019). [Cited 14 Jul., 2019]. - Available at : 

(http://www.wordreference.com/enar/realistic)  

http://www.srels.org/index.php/sjim/search/authors/view?firstName=Manendra%20Kumar&middleName=&lastName=Singh&affiliation=Department%20of%20Library%20&%20Information%20Science,%20Banaras%20Hindu%20University,%20Varanasi,Uttar%20Pradesh%20–%20221005&country=IN
http://www.srels.org/index.php/sjim/issue/view/7113
http://www.srels.org/index.php/sjim/article/view/89406
http://www.ropotics.youngestr.com/2010/06/UMKC-library-goes-vertical.with)


 ...  دراسة حالة  :تطبيقات إنرتنت األشياء ف املكتبة الربيطانية 150

 

 

 ( قائمة مراجعة االحتاد الدويل لالتصاالت،1مللحق رقم )ا

 (IoT-GSI) املعايري العاملية بشأن إنرتنت األشياءعرب مبادرة 
 

التوافق                                                           

 العبارات            

غري     متوافق  

 متوافق

مالحظات            

أبنية املكتبة مظاهر الذكاء ف تكنولوجيا املعيار األول:   

أبنية املكتبة.مظاهر الذكاء ف تكنولوجيا .تنوع 1  

 
√ 

  

الذكية ألبنية املكتبة. تكنولوجيا. كفاءة ال2  التعرض الخرتاق بعض  √ 

هتديد جزئي–األجهزة    

. لعدادات الذكيةل   

الذكية ألبنية املكتبة التنمية املستدامة .  تكنولوجيا. حتقيق ال3  √   

عوائد مادية قابلة  الذكية ألبنية املكتبة تكنولوجيا. حتقيق ال4  

. للقياس  

√   

ة صفات مباين املكتباملعيار الثاين:   

. القدرة عىل معرفة ما حيدث.1  

 
√ 

 اخرتاق جزئي لبعض   

 األجهزة. 

. إمكانية اختاذ القرار. 2  إمكانية اخرتاق لألفراد اآلليني.   √ 

. االستجابة للمتطلبات. 3  تعطل جزئي لبعض األنظمة   √ 

التفاعلية.     

. جودة السامت العامة.4  تنبيه من إمكانية زرع برامج  √ 

تنصت.   

 املعيار الثالث: وسائل الوصول احلر للمعلومات 

. تنوع وسائل الوصول. 1  

 
√ 

  

. متيز املتاح عرب الوصول احلر.  2  حتذير من إمكانية اخرتاق   √ 

 شبكة املعرفة احلية 

. توسيع قاعدة الوصول احلر عرب الدخول ف التكتالت 3  

املكتبية.    

 قلة عدد الرشكاء ف شبكة    √

 املعرفة احلية 

. ابتكارية وسائل الوصول احلر.4  √   

12                              إمجايل املؤرشات املتوافقة  
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The research means a suggested concept for employing the Internet of Things in the 
Dar el Kotob, through studying the case of the British Library as a model for a national 
library applied for the Internet of things that can be used as a guide. It dealt with a 
theoretical framework, which included: What is the Internet of Things, its advantages, and 
samples of Internet of Things applications in the field of libraries, then applied study, and 
dealt with: The case study of the British Library as one of the best models applied to the 
Internet of Things system. 

The research ended with a planning study, and it dealt with: eight stages, which 
started: with decision-making, and ended with improvement. 
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