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 املستخلص 
وبخاصة ىف  "استخدام البيانات املرتابطة ىف جمال املكتبات"تتناول هذه الدراسة مراجعة علمية لإلنتاج الفكرى حول موضوع: 

قليل من   إىل عدد  باإلضافة  كبري،  بشكل  األجنبى  الفكرى  اإلنتاج  الرتكيز عىل  تم  وقد  اجلارية،  الوطنية  الببليوجرافيات  بيانات  نرش 

بعض   استبعاد  معايري  إىل  باإلضافة  الفكرى،  لإلنتاج  العلمية  املراجعة  إعداد  بتحديد خطوات  وتبدأ  املوضوع،  العربية ىف  الدراسات 

ات منها، ثم تقديم السامت الببليوجرافية ملفردات اإلنتاج الفكرى وخصائصها النوعية والزمنية واملوضوعية واللغوية، فضاًل  الدراس

 . عن إسهامات املؤلفني وإنتاجية الدوريات، وأخريا عرض الدراسات نفسها والتى تم تصنيفها حتت بعض الفئات املوضوعية

 مراجعة علمية.   ؛اإلنتاج الفكرى ؛البيانات املرتابطة والببليوجرافيات الوطنية ؛ابطة ىف املكتباتالبيانات املرت :املفتاحيةالكلامت 

 / التمهيد: 0
اخلدمات  لتحسني  اليونسكو  مؤمتر  هى:  دولية  مؤمترات  ثالث  خالل  من  باالهتامم  الوطنية  الببليوجرافيات  موضوع  حظى 

، ومؤمتر اليونسكو واالحتاد الدوىل  1950عام    Conference on the Improvement of Bibliographical Servicesالببليوجرافية  

عام    International Congress on National Bibliographies  حول الببليوجرافيات الوطنية  IFLAجلمعيات ومؤسسات املكتبات  

الوطنية1977 الببليوجرافية  للخدمات  الدويل  واملؤمتر   ،International Conference on National Bibliographic Services 

(ICNBS)    الببليوجرافيات الوطنية باستغالل  1998عام ، وتم الرتكيز خالل تلك املؤمترات عىل اجلوانب املختلفة إلعداد وإصدار 

 

ىف إعداد وعرض بيانات الببليوجرافيات الوطنية:   استخدام البيانات املرتابطة"  :بحث مقدم ضمن متطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراه لرسالة بعنوان  ((*

قسم املكتبات والوثائق وتقنية   -املرصية اجلارية، إرشاف أ.د حممد فتحى عبد اهلادى؛ د. مصطفى أمني حسام الديندراسة تطبيقية عىل الببليوجرافية الوطنية  

 جامعة القاهرة.  -املعلومات، كلية اآلداب

 مراجعات علمية
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املتخصص ىف جمال املكتبات كافة إمكانات التكنولوجيا احلديثة، كام جتىل ذلك االهتامم ىف عدد من الدراسات املنشورة ىف اإلنتاج الفكرى  

املبادئ التوجيهية للببليوجرافيات الوطنية ىف  "واملعلومات وبخاصة باللغة اإلنجليزية، فضاًل عن توصيات الدليل اإلرشادى بعنوان:  

الرقمى تؤكد عىل إعداد وعرض ونرش  "العرص  املرتابطة،  والتى  البيانات  تقنية  باستخدام  الوطنية  الببليوجرافيات  ُتعد    بيانات  والتى 

 أفضل املامرسات لنرش البيانات ومشاركتها عىل الويب والتى ُتستخدم ىف كافة املجاالت وخاصة جمال املكتبات واملعلومات.

وبخاصة ىف   "استخدام البيانات املرتابطة ىف جمال املكتبات"تتناول هذه الدراسة مراجعة علمية لإلنتاج الفكرى حول موضوع  

الببليوج بيانات  من  نرش  قليل  عدد  إىل  باإلضافة  كبري،  بشكل  األجنبى  الفكرى  اإلنتاج  عىل  الرتكيز  وتم  اجلارية،  الوطنية  رافيات 

املكتبات  العربى ىف جمال  الفكرى  اإلنتاج  بدليل  البحث  الفرتة، وذلك من خالل  تلك  لنُدرهتا خالل  املوضوع  العربية ىف  الدراسات 

   من قواعد البيانات، وتنقسم هذه املراجعة إىل أربعة أقسام رئيسية هى : واملعلومات، وقاعدة بيانات اهلادى وغريها 

طبيعة الوثائق التى تم التوصل    -: مراحل اإلعداد والتى تشمل: )املصادر الببليوجرافية التى تم االعتامد عليها أواًل  -

 جمال وحدود التغطية(.  -إليها 

 ة. : معايري استبعاد الدراسات من املراجعة العلميثانيًا -

املكتبات، ثالثًا - املرتابطة ىف جمال  البيانات  الفكرى حول موضوع استخدام  الببليوجرافية ملفردات اإلنتاج  السامت   :

 وبخاصة الرتكيز عىل نرش بيانات الببليوجرافيات الوطنية اجلارية.

 : عرض مفردات اإلنتاج الفكرى نفسه والتى تم تصنيفها حتت بعض الفئات املوضوعية.رابًعا -

 خطوات إعداد املراجعة العلمية:  /1
ىف اآلتى :  "البيانات املرتابطة"تتلخص خطوات إعداد املراجعة العلمية حول موضوع 

 المصادر الببليوجرافية:  1/1

موضو حظى  بياناتلقد  ونرش  وعرض  إعداد  ىف  املرتابطة  البيانات  استخدام  اجلارية  ع  الوطنية  وفهارس  الببليوجرافيات   ،

املكتبات بوجه عام،   التجارب والنامذج ىف جمال  الوطنية وغريها من  املستوى  ا باملكتبات  الباحثني واملفكرين عىل  هتامم عدد كبري من 

وتبني العربى،  املستوى  عىل  االهتامم  هذا  انخفض  بينام  للمصادر    من  ذلك  الغربى  واألجنبى  العربى  الفكرى  لإلنتاج  مسح  إجراء 

 الببليوجرافية اآلتية:  

 أدوات حرص اإلنتاج الفكرى العربى هى:

 .دليل اإلنتاج الفكرى العربى ىف جمال املكتبات واملعلومات للدكتور/حممد فتحى عبداهلادى -

 ومات )اعلم(. الصادرة عن االحتاد العربى للمكتبات واملعل  "قاعدة بيانات اهلادى " -

 قاعدة معلومات العلوم اإلنسانية الصادرة عن دار املنظومة.   -

 الفهرس املوحد الحتاد اجلامعات املرصية. -

العاملية البيانات  قواعد  ىف  متمثلة  األجنبى  الفكرى  اإلنتاج  املرصى   أدوات حرص  املعرفة  بنك  من خالل   Egyptianاملتاحة 

Knowledge Bank  :وهى ، 

 .Proquest Thesis and Dissertationsلرسائل اجلامعية قاعدة بيانات ا -

 . Emerald insightقاعدة بيانات  -
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 Academic search complete-  ERIC-  Library)وبخاصة  EBSCO Host Research Databasesقواعد بيانات   -

Information Science and Technology Abstract [LISTA]- Arab world research source .) 

 .Sage premier online journalsدة بيانات قاع -

 . Taylor& Francis Groupقاعدة بيانات  -

( كافة األوراق والدراسات العلمية التى تم اسرتجاعها قبل استبعاد ما ال يتناسب منها مع موضوع  1ويعرض الشكل رقم )

 دراسات موزعة عىل النحو اآلتى: 2405 عدد الدراسات املراجعة، وذلك وفًقا لقواعد البيانات العاملية سالفة الذكر، وقد بلغ إمجاىل

 . Proquest Thesis and Dissertationsدراسة ىف قاعدة بيانات الرسائل اجلامعية  386 -

 . Emerald insightدراسة ىف قاعدة بيانات  163 -

  -منها: EBSCO Host Research Databasesدراسة ىف قواعد بيانات  1321 -

 . Academic search completeبيانات دراسة ىف قاعدة  1086 -

 . ERICىف قاعدة بيانات  دراسة 34 -

 . Library Information Science and Technology Abstract [LISTA]دراسة ىف قاعدة بيانات 182 -

 . Arab world research sourceدراسة ىف قاعدة بيانات  19 -

 . Sage premier online journalsقاعدة بيانات  دراسة ىف 255 -

 . Taylor& Francis Groupدراسة ىف قاعدة بيانات  280 -

 

  ( األوراق والدراسات العلمية التى تم استرجاعها1شكل رقم )
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الباحث العلمى العلمية    Google Scholarكام يتيح  البحثية ىف العديد من املجاالت  طريقة سهلة للبحث املوسع عن األعامل 

   ومقاالت الدوريات الصادرة عن خمتلف النارشين.املختلفة من الكتب، 

وقد استُخدمت جمموعة من مصطلحات البحث والكلامت الدالة التى تعرب عن موضوع املراجعة العلمية يمكن عرضها عىل  

 النحو التاىل:

مصطلحات البحث باللغة العربية: 

  البيانات الرابطة. -

  البيانات املرتابطة. -

 البيانات املرتابطة والببليوجرافيات الوطنية.   -

 البيانات املرتابطة املفتوحة. -

 مصطلحات البحث باللغة اإلنجليزية: 

- Data Web. 

- Linked Data 

- Linked Open Data. 

- Linked Data & National Bibliographies.  

- Open Data. 

- Web of Data. 

 طبيعة مفردات اإلنتاج الفكرى: 1/2

بفحصها واختيار ما يتصل منها   تسجيالت ببليوجرافية ناتج عملية املسح لإلنتاج الفكرى، والقيام  2405دد  تم اسرتجاع ع

% من أصول مفردات هذا اإلنتاج، بينام ُاعتمد عىل املستخلصات التى تقدمها قواعد البيانات  70باملوضوع مبارشة، واالطالع عىل حواىل  

 دراسة وفًقا للقطاعات املوضوعية التالية:  75 تصنيف تلك الدراسات البالغ عددها للمفردات األخرى، باإلضافة إىل بالنسبة

 البيانات املرتابطة بشكل عام. -

 تطبيق البيانات املرتابطة ىف فهارس وببليوجرافيات املكتبات الوطنية. -

 برامج إنشاء البيانات املرتابطة.  -

 مميزات استخدام البيانات املرتابطة.  -

 البيانات املرتابطة. حتديات تطبيق  -

( خطوات عملية إعداد املراجعة العلمية، وعدد األوراق والدراسات املحددة ىف كل مرحلة، ففى اجلانب 2يوضح الشكل رقم )

األيمن من الشكل نصف اخلطوات التى ُقمنا هبا، وىف املنتصف نقدم األوراق والدراسات الفعلية املُتبقية بعد تنفيذ اخلطوات، أما ىف  

   انب األيرس من الشكل نعرض عدد الدراسات واملقاالت املستبعدة.اجل
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 ( خطوات إعداد المراجعة العلمية 2شكل رقم )

ىف   أنه  الشكل  من  األوليتبني  من  اخلطوة  جمموعة  باستخدام  اإللكرتونية  البيانات  قواعد  من  الدراسات  عىل  احلصول  تم   ،

تسجيالت لتلك الدراسات، ثم القيام بعملية حتميلها متهيدا    2405املصطلحات البحثية التى سبق تقديمها، ونتيجة لذلك تم اسرتجاع  

 للخطوة التالية. 

دراسة حيث تبقى جمموعة من األوراق العلمية بلغت    400كررة والبالغ عددها  تم استبعاد كافة الدراسات امل  اخلطوة الثانيةوىف  

 دراسات. 2005

من خالل عناوين الدراسات والكلامت املفتاحية، ومستخلص كل دراسة واستبعاد تلك    اخلطوة الثالثةومراجعة نتائج البحث ىف  

 دراسة مقسمه كالتاىل:   152علمية واستُبعدت األوراق التى ال تتناسب مع احلدود النوعية واللغوية للمراجعة ال

 .العلمية واملراجعات بالدوريات الكتب وعروض امللخصات من  عدد -

 .التقديمية العروض رشائح  من  عدد -

 . دراسات غري منشورة عدد  -

 .من التقارير الفنية عدد  -

 .مقالة موجزة وقصرية عدد  -

 . من األعامل املرتمجةعملني عدد  -

 . األسبانية وبخاصة أخرى بلغات دراسات  عدد -

دراسة،    1853واألخرية تم اسرتجاع النصوص الكاملة لألوراق املختارة ىف اخلطوة الثالثة والبالغ عددها    اخلطوة الرابعةوىف  

صطلحات املوجودة ىف  وقراءة مقدمة كل ورقة ونتائجها بدقة، واستبعاد ما ال يتناسب منها مع موضوع املراجعة، وأيًضا ال تتضمن امل

  528  -دراسة تركز عىل تقنيات الويب الدالىل بصفة عامة  1000دراسة من بينها )  1778سلسلة البحث اخلاصة بنا، فقد استبعدت  
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ات من الدراسات تتناول استخدام البيانات املرتابطة ىف جمال املكتب  250  -دراسة تركز عىل استخدام البيانات املرتابطة ىف كافة املجاالت

   دراسة هى التى تم تناوهلا والرتكيز عليها. 75واملعلومات واألرشيفات والرتاث الثقاىف( وبالتاىل تبقى 

 جمال املراجعة وحدودها:   1/3
 الحدود الموضوعية:   1/3/1

،  اجلارية  الوطنية  الببليوجرافيات  ستخدام البيانات املرتابطة ىف إعداد وعرض ونرش بياناتتتناول هذه املراجعة العلمية موضوع ا

وما يرتبط هبا من املوضوعات اخلاصة بربامج  وغريها من التجارب والنامذج ىف جمال املكتبات بوجه عام،    وفهارس املكتبات الوطنية

اإلضافة إىل التحديات إنشاء البيانات املرتابطة فضال عن مميزات ودوافع استخدام البيانات املرتابطة ىف املكتبات ومراكز املعلومات، ب

 . التى حتول دون تطبيقها 

 الحدود الزمنية:  1/3/2

ُتركز املراجعة عىل االجتاهات احلديثة ىف اإلنتاج الفكرى املتخصص ىف جمال املكتبات واملعلومات خالل عرش سنوات ىف الفرتة  

 . 2018حتى عام  2009من عام 

 الحدود النوعية:   1/3/3

 وغريها.  علومات من الكتب ومقاالت الدوريات وأعامل املؤمترات والرسائل اجلامعيةتغطى كافة أشكال أوعية امل 

 الحدود الجغرافية:  1/3/4

البيانات  قواعد  خالل  من  املتاحة  الفكرى  اإلنتاج  مفردات  مجيع  تناول  تم  فقد  معينة،  جغرافية  بحدود  املراجعة  تتقيد  مل 

   الببليوجرافية التى تم االعتامد عليها.

 الحدود اللغوية: 1/3/5

تقترص الدراسة عىل اإلنتاج الفكرى املنشور ىف املوضوع باللغة اإلنجليزية واللغة العربية حيث ُاستبعدت كافة الدراسات بلغات 

 أخرى وبخاصة األسبانية. 

 / معايري استبعاد الدراسات من املراجعة العلمية:  2
الكتب    - وعروض  املُلخصات  غري  ُاستبعدت  والدراسات  التقديمية  العروض  ورشائح  العلمية،  واملراجعات  بالدوريات 

املُقدم هبا، واألعامل املكررة واألعامل   الفنية واملقاالت املوجزة، بسبب نقص املعلومات وضعف املحتوى العلمى  املنشورة والتقارير 

  .يتمكن من الوصول للنص الكامل أو مستخلص هلا  املرتمجة من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية، والدراسات التى مل

األنطولوجيا...( وليس    -  BIBFRAMEاألوراق التى ُتركز عىل تقنيات الويب الدالىل مثل: )مبادرة اإلطار الببليوجراىف    -

املجاالت كافة  ىف  املرتابطة  البيانات  تقنية  استخدام  عىل  تركز  التى  األوراق  عن  فضاًل  املرتابطة،  )الطب  البيانات  احلكومة    -مثل: 

وفهارس    -الزراعة  -اإللكرتونية اجلارية  الوطنية  الببليوجرافيات  وبخاصة  واملعلومات  املكتبات  جمال  بخالف  وغريها(  اخلرائط، 

 املكتبات الوطنية.
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والرتاث    - واملعلومات  املكتبات  جمال  موضوعات  ىف  املرتابطة  البيانات  تقنية  استخدام  عىل  ُتركز  التى  الثقاىف األوراق 

 واألرشيفات التالية: 

  - اخلرائطية  املواد  -اجلامعية  واألطروحات  الرسائل: )من  املعلومات  مصادر  وميتاداتا   الوصفية  البيانات  وإتاحة  نرش -

 -األدبية  األعامل   -التعليمية  املصادر  -الدوريات  أو  السالسل  -واملتحفية  األثرية  املجموعات  -املتحركة  الصور 

 واألرشيفات،   العامة  واملكتبات،  اجلامعية  املكتبات  بمجموعات  وذلك(  لألفراد  والثقافية  التارخيية  املالبس

 التشغيل  قابلية  عن  فضاًل   الصدد،  هذا  ىف  املختلفة  بمرشوعاهتم  الرقمية  واملستودعات  الثقاىف  الرتاث  ومؤسسات

( للتوافق مع  ار وصف املصادر)باستخدام إط  املكتبات  عامل  ىف   الوصف  لغات  من   التقليدية  املعايري  بني  التبادىل

 .هنج البيانات املرتابطة

التي  للمؤسسات من املكتبات الوطنية مما يوفر وسيلةتطوير أداة لنرش البيانات االستنادية املحلية كبيانات مرتابطة،   -

مشاركة االستناد هبدف    والعائالت غري املوجودة عادة يف ملفات  يئاتحول األشخاص واهل   االستنادية  بياناتالتدير  

 تلك البيانات مع املؤسسات األخرى.

  اجلغرافية  لألسامء  جيتى  مكنز)  مثل:  املوضوعات  رؤوس  وقوائم  واملكانز  اللغوية  املعاجم  وبناء  نرش -

 (.الطبية املوضوعات رؤوس قائمة -الكونجرس مكتبة موضوعات رؤوس قائمة -

 . وغريها  املوسيقية والنوت الصوتية للتسجيالت باملكتبة الفهرسة تسجيالت وبخاصة املوسيقية األعامل -

 . العربية باللغة األشخاص أسامء وبخاصة املكتبات فهارس ىف  املؤلفني بأسامء البحث عمليات -

اجلغرافية   - لألسامء  جيتى  )مكنز  مثل:  املوضوعات  رؤوس  وقوائم  واملكانز  اللغوية  املعاجم  وبناء  نرش 

 قائمة رؤوس املوضوعات الطبية(. -قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس -

 ة وغريها. األعامل املوسيقية وبخاصة تسجيالت الفهرسة باملكتبة للتسجيالت الصوتية والنوت املوسيقي -

 عمليات البحث بأسامء املؤلفني ىف فهارس املكتبات وبخاصة أسامء األشخاص باللغة العربية.  -

 "استخدام البيانات املرتابطة ىف جمال املكتبات"  ( تنوع أشكال مفردات اإلنتاج الفكرى حول موضوع:  1يظهر من اجلدول رقم )  

الببليوجرافيات الوطنية اجلاري بيانات  مقالة بنسبة   46مقاالت الدوريات املرتبة األوىل بعدد    ة بني ست فئات، احتلتوبخاصة نرش 

الثالثة بعدد    %20من أبحاث املؤمترات بنسبة    15، و  61.33% الثانية، واحتلت الكتب املرتبة  ، وفصول  %8 كتب بنسبة  6ىف املرتبة 

% باملرتبة اخلامسة، وأخرًيا تقرير علمى  4ل جامعية بنسبة  رسائ 3%، و  5.33فصول بنسبة    4الكتب ىف املرتبة الرابعة حيث بلغت عدد  

 من إمجاىل املفردات.  %1.33بنسبة 

( عامى  املنشورة  الدوريات  مقاالت  عدد  ارتفاع  فيُالحظ  للمفردات،  الزمنى  التوزيع  عن  النسبة  2014-2013أما  بنفس   )

% عن كل عام، بينام بلغت ىف سنوات  13.04نسبة  ( ب2017  -2016  -2015  -2012أبحاث ىف أعوام )  6%، وعدد  17.40البالغة  

( بلغت نفس النسبة أيًضا وهى 2011  -2010%% لعدد بحثني ىف كل عام، وىف سنوات )4.35( نفس النسبة وهى  2018  -2009)

 % لعدد بحث واحد فقط. 2.17

(  2012أبحاث عام )  3ُنرشت    أبحاث، بينام  4% لعدد  26.68( بلغت نسبة  2013وبالنسبة ألبحاث املؤمترات املنشورة عام )

 -2010  -2009%، وأخريا ُنرش بحث ىف سنوات )13.34( بنفس النسبة وهى  2014  -2011%، وُنرش بحثان ىف عامى )20بنسبة  

 %.6.66( بنفس النسبة وهى 2017 -2015
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وعرض   إعداد/ السمات الببليوجرافية ملفردات اإلنتاج الفكرى عن استخدام البيانات املرتابطة فى 3
 الببليوجرافيات الوطنية: 

 السمات النوعية والزمنية: 3/1

  -   - - - -% وهى نفس النسبة وذلك ىف ست سنوات هى: )بلغت نسبة الكتب  

 ( املوضوع ىف سنوات  كتاب حول  بواقع كتاب ىف كل سنة، وعىل اجلانب اآلخر ُنرش فصل ىف   )--   -

%، وأخرًيا  بنسبة    %، ورسالتان ىف عام  بنسبة    %، بينام ُنرشت رسالة جامعية عام  ( وبنفس النسبة وهى

 %. بنسبة   ُنرش تقرير علمى عام 

   ( التوزيع النوعى والزمنى لمفردات اإلنتاج الفكرى1جدول رقم ) 

 نواع  األ

 

 السنوات 

 التقارير العلمية  كتاب  فيفصل   كتب الرسائل الجامعية  الدوريات مقاالت  أبحاث المؤتمرات 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

2009 1 6.66% 2 4.35% _ _ _ _ _ _ _ _ 

2010 1 6.66% 1 2.17% _ _ _ _ 1 25% _ _ 

2011 2 13.34% 1 2.17% _ _ 1 16.66% 1 25% _ _ 

2012 3 20% 6 13.04% _ _ 1 16.66% _ _ 1 100% 

2013 4 26.68% 8 17.40% _ _ 1 16.66% _ _ _ _ 

2014 2 13.34% 8 17.40% 1 33% 1 16.66% 1 25% _ _ 

2015 1 6.66% 6 13.04% _ _ 1 16.66% 1 25% _ _ 

2016 _ _ 6 13.04% _ _ 1 16.66% _ _ _ _ 

2017 1 6.66% 6 13.04% 2 67% _ _ _ _ _ _ 

2018 _ _ 2 4.35% _ _ _ _ _ _ _ _ 

2019 _ _ 2 4.35% _ _ _ _ _ _ _  

 1 4 6 3 46 15 مجموع 

% 20.00% 61.33% 4.00% 8.00% 5.33% 1.33% 

 : السمات الموضوعية /

 لمفردات اإلنتاج الفكري  ( السمات الموضوعية2جدول رقم ) 

التوزيع                                           

 الشكلى

 

 القطاعات

 الموضوعية 

 التقارير العلمية  فصل فى كتاب  كتب الرسائل الجامعية  مقاالت الدوريات  أبحاث المؤتمرات

 % مجموع 
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 %60.00 45 %2.22 1 %6.67 3 %13.33 6 %4.45 2 %60.00 27 %13.33 6 البيانات المترابطة بشكل عام

تطبيق البيانات المترابطة فى  

فهارس وببليوجرافيات  

 المكتبات الوطنية 

6 37.50% 10 62.50% _ _ _ _ _ _ _ _ 16 21.34% 

مميزات استخدام البيانات  

 المترابطة
1 12.50% 6 75.00% 1 33.33% _ _ 1 12.50% _ _ 8 10.66% 

 %4.00 3 _ _ _ _ _ _ _ _ %33.33 1 %33.33 1 برامج إنشاء البيانات المترابطة

تحديات تطبيق البيانات  

 المترابطة
1 33.33% 2 66.66% _ _ _ _ _ _ _ _ 3 4.00% 

 %100 75 المجموع 

بعنوان:  2وبتحليل اجلدول رقم ) املوضوعى  القطاع  املرتابطة بشكل عام"( تبني أن  املرتبة األوىل، وبلغت    "البيانات  جاء ىف 

بكافة الفئات الشكلية الست التى سبق اإلشارة هلا أى: ما    %60دراسة بنسبة    45مفردات اإلنتاج الفكرى التى تناولت هذا املوضوع  



 إعداد وعرض الببليوجرافيات الوطنية:  مراجعة علمية... استخدام البيانات املرتابطة ف  236

 

 

أكثر من نصف مفردات الثانية موضوع    يقرب  املرتبة  العلمية، واحتل  املرتابطة ىف فهارس وببليوجرافيات "املراجعة  البيانات  تطبيق 

 .%21.34دراسة بنسبة  16بعدد  "املكتبات الوطنية

موضوع:   ذلك  بعد  املرتابطة"جاء  البيانات  استخدام  برصيد    "مميزات  الثالثة  املرتبة  أبحاث    8ىف  بني  ما  تنوعت  دراسات 

بنسبة  املؤمت الكتب  الدوريات وفصول  اهتامما، فقد جاء موضوعى:  %10.66رات، ومقاالت  أما املوضوعات األقل  إنشاء "،  برامج 

دراسات ىف القطاع بنفس النسبة البالغة    3ىف املرتبتني الرابعة واخلامسة بواقع    "حتديات تطبيق البيانات املرتابطة"، و"البيانات املرتابطة

4%.   

 السمات اللغوية:  3/3

 ( التوزيع اللغوى لمفردات اإلنتاج الفكرى 3جدول رقم ) 

 % عدد  اللغة 

 %96.00 72 اللغة اإلنجليزية 

 %4.00 3 اللغة العربية 

 %100 75 المجموع 

البيانات  يتضح من اجلدول رقم) املنشور حول موضوع استخدام  الفكرى  اللغة اإلنجليزية تسيطر عىل حجم اإلنتاج  ( أن 

دراسة ىف مقابل    72% بواقع  96ىف جمال املكتبات وخاصة نرش بيانات الببليوجرافيات الوطنية اجلارية بنسبة كبرية جًدا بلغت  املرتابطة  

دراسات. حيث تبني ندرة الدراسات العربية التى تناولت موضوع املراجعة العلمية   3باللغة العربية بواقع    % للدراسات املنشورة4نسبة  

وقد يرجع ذلك إىل حداثة تقنية البيانات املرتابطة وغريها من تقنيات الويب الدالىل بصفة عامة وتأخر تطبيقها باملكتبات ومؤسسات  

   املعلومات العربية.

 فني:  إسهامات املؤل 3/4

 ( إسهامات المؤلفين فى مفردات اإلنتاج الفكرى 4جدول رقم ) 

 اسم المؤلف  مسلسل 
 اإلسهامات 

 اسم المؤلف  مسلسل 
 اإلسهامات 

 % عدد  % عدد 

1 Asunción Gómez-Pérez 4 2.50% 36 Brighid M Gonzales 1 0.62% 

2 Daniel Vila-Suero 4 2.50% 37 Carol Jean Godby 1 0.62% 

3 Christian Bizer 3 1.90% 38 Carolina Roman Amigo 1 0.62% 

4 BorisVillazon-Terrazas 2 1.25% 39 Carolyn Li-Madeo 1 0.62% 

5 Corine Deliot 2 1.25% 40 Cornelia Hedeler 1 0.62% 

6 Erik T Mitchell 2 1.25% 41 Daniel Garijo 1 0.62% 

7 Juliya Borie 2 1.25% 42 David Stuart 1 0.62% 

8 Kim.Tallerås 2 1.25% 43 David Walters 1 0.62% 

9 Marjit Ujjal 2 1.25% 44 David Wood 1 0.62% 

10 Marlene van Ballegooie 2 1.25% 45 Diane Hillmann 1 0.62% 

11 Michael Hausenblas 2 1.25% 46 Ed Jones 1 0.62% 

12 Richard Cyganiak 2 1.25% 47 Elena García-Barriocanal 1 0.62% 

13 Romain Wenz 2 1.25% 48 Elizabeth Manriquez 1 0.62% 

14 Sharma Kumar 2 1.25% 49 Emmanuelle Bermes 1 0.62% 

15 Tom Heath 2 1.25% 50 Fattane Zarrinkalam 1 0.62% 

16 Adrien Di Mascio 1 0.62% 51 Filip Radulovic 1 0.62% 

17 Agnès Simon 1 0.62% 52 George Kuk 1 0.62% 
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 اسم المؤلف  مسلسل 
 اإلسهامات 

 اسم المؤلف  مسلسل 
 اإلسهامات 

 % عدد  % عدد 

18 Aidan Hogan 1 0.62% 53 Getaneh Alemu 1 0.62% 

19 Alberto Nogales 1 0.62% 54 Gillian Byrne 1 0.62% 

20 Alejandro Maté 1 0.62% 55 Gordon Dunsire 1 0.62% 

21 Allison Jai O’Dell 1 0.62% 56 Götz Hatop 1 0.62% 

22 Alvaro AA Fernandes 1 0.62% 57 H. Frank Cervone 1 0.62% 

23 Ana Manchado 1 0.62% 58 Heather Lea Moulaison 1 0.62% 

24 Anastasia Manta 1 0.62% 59 Heejung Kim 1 0.62% 

25 András Micsik 1 0.62% 60 Inma Subirats 1 0.62% 

26 Andreas Harth 1 0.62% 61 Ioannis Papadakis 1 0.62% 

27 Andrew Senior 1 0.62% 62 Jacob Shelby 1 0.62% 

28 Anthony J Million 1 0.62% 63 Jan Hannemann 1 0.62% 

29 Antoine Isaac 1 0.62% 64 Jane Chandler 1 0.62% 

30 Axel Polleres 1 0.62% 65 Jeffrey Edelstein 1 0.62% 

31 Becky Yoose 1 0.62% 66 Jeffrey K Mixter 1 0.62% 

32 Bernadette Hyland 1 0.62% 67 Joachim Neubert 1 0.62% 

33 Bijan Parsia 1 0.62% 68 Jody Perkins 1 0.62% 

34 Biswas Utpal 1 0.62% 69 Jon Phipps 1 0.62% 

35 Brett Stevens 1 0.62% 70 Jose Mora 1 0.62% 

71 Juan Trujillo 1 0.62% 107 Noreen Whysel 1 0.62% 

72 Julia Marden 1 0.62% 108 Norman W Paton 1 0.62% 

73 Jun Zhao 1 0.62% 109 Nuno Freire 1 0.62% 

74 Jürgen Kett 1 0.62% 110 Oscar Corcho 1 0.62% 

75 Jürgen Umbrich 1 0.62% 111 Penny Ross 1 0.62% 

76 Karen Coyle 1 0.62% 112 Peter Neish 1 0.62% 

77 Karen Estlund 1 0.62% 113 Philip Evan Schreur 1 0.62% 

78 Karen SmithYoshimura 1 0.62% 114 Pierre-Yves Vandenbussche 1 0.62% 

79 Keith Alexander 1 0.62% 115 R Hastings 1 0.62% 

80 Klaus Tochtermann 1 0.62% 116 Raúl García-Castro 1 0.62% 

81 Klitos Christodoulou 1 0.62% 117 Ricardo Santos 1 0.62% 

82 Konstantinos Kyprianos 1 0.62% 118 Richard Wallis 1 0.62% 

83 Krishnamurthy Madaiah 1 0.62% 119 Ruben Verborgh 1 0.62% 

84 Lars G. Svenssont 1 0.62% 120 Saeedeh Eslami 1 0.62% 

85 Laura Krier 1 0.62% 121 Sándor Turbucz 1 0.62% 

86 Lisa Goddard 1 0.62% 122 Sarkar Arup 1 0.62% 

87 Luca Costabello 1 0.62% 123 Sergio Luján-Mora 1 0.62% 

88 Luis M Vilches-Blazquez 1 0.62% 124 Seth van Hooland 1 0.62% 

89 Luke Ruth 1 0.62% 125 Shenghui Wang 1 0.62% 

90 Lynne C Howarth 1 0.62% 126 Srikar Nadipally 1 0.62% 

91 Manolis Peponakis 1 0.62% 127 Stefan Decker 1 0.62% 

92 Marcia Lei Zeng 1 0.62% 128 Stuti Saxena 1 0.62% 

93 María Hallo 1 0.62% 129 Tadahiko Oshiba 1 0.62% 

94 Maria Poveda-Villalon 1 0.62% 130 Thomas Baker 1 0.62% 

95 Marijn Janssen 1 0.62% 131 Thomas Johnson 1 0.62% 

96 Marsha Zaidman 1 0.62% 132 Tim Berners-Lee 1 0.62% 

97 Martha M Yee 1 0.62% 133 Vincent Michel 1 0.62% 

98 Michalis Stefanidakis 1 0.62% 134 Yunseon Choi 1 0.62% 

99 Michele Seikel 1 0.62% 135 Ziyoung Park 1 0.62% 

100 Miguel Angel Sicilia-Urban 1 0.62% 136 Zoltán Tóth 1 0.62% 

101 Mohammad Hossein 

Vaghefzadeh 

1 0.62% 137 Ahmed Farrag Ahmed 1 0.62% 

102 Mohsen Kahani 1 0.62% 138 Kholoud Mamdouh Ismail 

Hassan 

1 0.62% 

103 Nandana 

Mihindukulasooriya 

1 0.62% 139 Nariman Ismail Metwally 1 0.62% 

104 Neil Wilson 1 0.62% 140 Neama Abdel Qawi Abdel 

Hay 

1 0.62% 

105 Nikolaos Konstantinou 1 0.62% 141 _ _ _ 

106 Nikos Houssos 1 0.62% 142 _ _ _ 

       160 المجموع
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ىف جمال املكتبات وبخاصة  ( إسهامات مؤلفى اإلنتاج الفكرى حول موضوع استخدام البيانات املرتابطة يوضح اجلدول رقم)

ثر نرش بيانات الببليوجرافيات الوطنية اجلارية، فقد تم حرص عدد هؤالء املؤلفني وتوزيعهم طبًقا للعدد اإلمجاىل لإلنتاج الفكرى من األك

( دراسة،  75( مؤلًفا أنتجوا )140ل، و بلغ عدد املؤلفني الذين سامهوا ىف كتابة اإلنتاج الفكرى ىف جمال الدراسة )كتابة وتأليًفا لألق

 فئات وفًقا حلجم إنتاجهم ومسامهتهم عىل النحو اآلتى:  3ويمكن تقسيم مؤلفى اإلنتاج الفكرى إىل 

هذه الفئة مؤلفني، أنتج كل منهام   م اإلنتاج الفكرى، و بلغ عدد الفئة األوىل: هم األفراد الذين سامهوا بتأليف أكرب عدد من حج

 . %1.90 دراسات بنسبة بلغت 3، ومؤلف أنتج %2.50دراسات بنفس النسبة البالغة  4

 .%1.25دراسة بواقع دراستني لكل مؤلف بنسبة  24مؤلًفا، أنتجوا  12الفئة الثانية: بلغ عدد األفراد ىف هذه الفئة 

مؤلفا من إمجاىل   125% والبالغ عددهم  0.62الفئة الثالثة: اشتملت عىل األفراد الذين أنتج كل مؤلف منهم دراسة واحدة بنسبة  

   عدد املؤلفني.

 نوعية التأليف:   3/5

  ( نوع التأليف فى مفردات اإلنتاج الفكرى5جدول رقم ) 

 % عدد  نوع التأليف 

 %42.66 32 فردى

 %57.33 43 جماعى 

لعدد   اجلامعى  التأليف  نسبة  ارتفاع  بنسبة    43تبني  من  3357.دراسة  العكس  الفكرى وذلك عىل  اإلنتاج  % من إمجاىل حجم 

(، وهو شئ معتاد عليه بني املؤلفني والباحثني ىف العامل  5% كام هو موضح باجلدول رقم )42.66دراسة بنسبة  32التأليف الفردى البالغ 

  .الغربى، وليس هناك بجديد ملا له من مزايا تؤثر بالطبع عىل جودة وقيمة اإلنتاج الفكرى

 إنتاجية الدوريات:   3/6

% أى: أكثر من  62.16لقد سبق اإلشارة بجدول التوزيع النوعى والزمنى ملفردات اإلنتاح الفكرى أن مقاالت الدوريات متثل 

البحثية ملا تقدمه من معلومات تتميز باحلداثة والدوريا  العلمية، ومن هنا تتضح أمهية املقاالت  الدراسات باملراجعة  ت نصف إمجاىل 

 املتخصصة بصفة خاصة.

 ة الدوريات لمفردات اإلنتاج الفكرى ي( إنتاج6جدول رقم ) 

 % عدد  عنوان الدورية مسلسل 

1 Journal of Library Metadata 5 10.90% 

2 Cataloging & Classification Quarterly 3 6.52% 

3 D-Lib magazine 3 6.52% 

4 Information Technology and Libraries (Online) 3 6.52% 

5 The Serials Librarian 2 4.34% 

6 Code4Lib journal 2 4.34% 

7 Library Hi Tech 2 4.34% 

8 Library Hi Tech News 2 4.34% 

9 Semantic Web 2 4.34% 

10 Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology 1 2.17% 

11 Archives and Records 1 2.17% 
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 % عدد  عنوان الدورية مسلسل 

12 Association for Library Collections and Technical Services 1 2.17% 

13 Bulletin of the Association for Information Science and Technology 1 2.17% 

14 Catalogue & Index 1 2.17% 

15 Computers in Libraries 1 2.17% 

16 Cybrarians Journal 1 2.17% 

17 IEEE intelligent systems 1 2.17% 

18 Information Services & Use 1 2.17% 

19 International Journal on Digital Libraries 1 2.17% 

20 Italian Journal of Library and Information Science & Technology Studies 1 2.17% 

21 JLIS. It 1 2.17% 

22 Journal of Information Science 1 2.17% 

23 Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce 1 2.17% 

24 Journal of Web Librarianship 1 2.17% 

25 Journal of Web Semantics 1 2.17% 

26 Legal Reference Services Quarterly 1 2.17% 

27 Library Resources & Technical Services 1 2.17% 

28 New Library World 1 2.17% 

29 Online Information Review 1 2.17% 

30 Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 2.17% 

31 Serials Review 1 2.17% 

32 Technical Services Quarterly 1 2.17% 

33 The Australian Library Journal 1 2.17% 

 %2.17 1 سلسلة العلوم الهندسية  -مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية 34

 %2.17 1 المجلة المصرية لعلوم المعلومات  35

 %2.17 1 المكتبات والمعلومات العربية 36

  46 المجموع

( رقم  اجلدول  وعدد  6يوضح  الدوريات  عناوين  مقاالت حول  (  هبا  املنشور  الدوريات  بلغ عدد  فقد  املنشورة هبا،  املقاالت 

 دورية متخصصة ىف جمال املكتبات واملعلومات من بينها دوريتان فقط باللغة العربية. 31موضوع املراجعة العلمية 

مقاالت   3بينام نرش عدد    %،10.90بنسبة  (Journal of Library Metadata)  مقاالت بدورية واحدة بعنوان:  5وقد ُنرش عدد  

( بنسبة  D-Lib magazine-  Information Technology and Libraries (Online)  -  The Serials Librarianىف كل من دوريات )

 Cataloging & Classification Quarterly-  Code4Lib journal- Library Hi%، وسامهت مخس دوريات وهى: )6.52بلغت  

Tech  - Semantic Web- Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology    بإنتاج مقالتني ىف كل منها )

( وذلك بنسبة 31  -10دورية والتى حتتل األرقام املسلسلة باجلدول من )  22%، وأخرًيا نرشت مقالة واحدة ىف كل من  4.34بنسبة  

   % لكل منها.2.17بلغت 

 االهتمام: / موضوعات وقضايا 4
تم تناول مفردات اإلنتاج الفكرى التى أمكن التوصل إليها حول استخدام البيانات املرتابطة ىف جمال املكتبات، و ُصنفت حتت  

بعض الفئات املوضوعية عىل النحو التاىل: 

 البيانات املرتابطة بشكل عام:  4/1
بيزر ورقة  املرتابطة   (Bizer, 2009)تناقش  والبيانات  الداليل  الويب  العاملية  و  ،موضوع  الويب  شبكة  تستند 

وتعترب هذه االرتباطات التشعبية أساًسا للتنقل أو    ،شعبية بني وثائق الويب الكالسيكية عىل فكرة تعيني االرتباطات الت

ومن الناحية الفنية، فإن الفكرة األساسية لتقنية البيانات املرتابطة هي استخدام    ،بحار واالنتقال والزحف إىل الويب اإل

الويب، ولكن أيًضا لتحديد الكيانات  ليس فقط لتحديد وثائق   HTTP لربوتوكول  URL فات املصادر املوحدةعرِّ مُ 
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فكلام حل عميل   (RDF) مع متثيل البيانات املتعلقة هبذه الكيانات باستخدام إطار وصف املصادر  ،يف العامل احلقيقي

  بنموذج إطار وصف املصادر ولغة   اهذه، يوفر خادم الويب املطابق وصفURLs  الويب أحد معرفات املصادر املوحدة

RDF / XML  ط إطار وصف املصادرخمط  أو RDFa   حتتوي هذه األوصاف عىل روابط إىل كيانات  و  ،للكيان املحدد

أخرى بيانات  مصادر  بواسطة  متشابكة    ، موصوفة  إضافية  كطبقة  املرتابطة  بالبيانات  اخلاص  الويب  رؤية  إمكانية  مع 

يف وسائط اإلعالم واملنشورات وجماالت  ويشري املؤلف إىل تطبيق البيانات املرتابطة    ،بإحكام مع وثائق الويب التقليدية 

وختتتم الورقة بالتأكيد    ، علوم احلياة والبيانات اجلغرافية واملحتوى الذي ينشئه املستخدم ومصادر البيانات عرب النطاقات

كمساحة معلومات عاملية واحدة غري بشكل كبري الطريقة التي نستخدم هبا املعلومات، وعطل نامذج    أن الويب قد نجحب

 .إىل تغري اجتامعي عميق ىألعامل، وأد ا

بطة،  ارتاملفهوم واملبادئ التقنية للبيانات امل  يف هذه املقالة  (Bizer, Heath, & Berners-Lee, 2011)يل    -ُيقدم بيزر وهيث و برينر

بطة عىل  ارتحرز حتى اآلن يف نرش البيانات املتقدم املُ للصف  مع و  ،يف إطار السياق األوسع للتطورات التكنولوجية ذات الصلة  ها ووضع

بطة ارتبحث ملجتمع البيانات املال، ووضع خريطة جلدول أعامل ويب البياناتالويب، ومراجعة التطبيقات التي تم تطويرها الستغالل 

اعتمدت  و  ،عىل الويب  هيكلةإىل جمموعة من أفضل املامرسات لنرش وربط البيانات امل  "بطةارتالبيانات امل"صطلح  شري ميُ ، وأثناء تقدمه

أفضل املامرسات هذه من قبل عدد متزايد من مزودي البيانات عىل مدى السنوات الثالث املاضية، مما أدى إىل إنشاء مساحة بيانات  

  .عرب ويب البيانات عاملية حتتوي عىل باليني من التأكيدات

املحارض  فنية مفصلة  (Heath & Bizer, 2011)القراء  بيزرو  هيثيقدم    التجميعية  اتيف هذه  ا  بمقدمة  املعن   بطةارتلبيانات 

املتبقي من النص حول موضوعني رئيسيني  ومبادئها األساسية، و امل  -يستند اجلزء  البيانات  م  يقد، فضال عن تبطةارتنرش واستهالك 

 ا. حوهل والتطبيقات احلالية  التوجيه وأفضل املامرسات

ويب البيانات، ويبدأ بمناقشة البيانات املفتوحة، وفصله عن الويب الداليل، فقد   رفعي (Stuart, 2011)ديفيد ستيوارتكتاب 

املصادر ) تقديم إطار وصف  البسيط )RDFتم  وقدم مناقشة حول   SPARQL( ولغة االستعالم  Simple Protocol( والربوتوكول 

 (. APIsواجهات التفاعل للتطبيقات )األنطولوجيات واملفردات اجلديدة التي يتم تطويرها للويب الداليل، فضال عن 

يف هذا البحث طريقة إلثراء جمموعة البيانات الببليوجرافية املحلية    (Zarrinkalam & Kahani, 2011)كاهاينيقدم زرينكوالم و 

املرتابطة البيانات  التجريبي  يوضحو  ،مع مصادر  نتائج    بالبحث  التقييم  فعال من حيث حتسني  املرتابطة  بالبيانات  املدفوع  اإلثراء  أن 

توجد حاليًا مكتبات رقمية خمتلفة توفر نظاًما يستند  و  ،هاًم يشارك فيه كل باحثميعد البحث الببليوجرايف نشاًطا  و  ،البحث الببليوجرافية

وبالتاىل    ،ا تعتمد عىل استخدام جمموعة بيانات واحدة حملية خاصةألهنكل هذه األنظمة لدهيا قيود  و   ،إىل الويب للبحث الببليوجرايف

 جمموعة بيانات واحدة مكتملة. ةال يمكن اعتبار أيف ،لبيانات عىل تقليل جودة نتائج البحثلتعمل طريقة العرض املغلقة هذه  

كويلقدمت   امل ل  حتديثات  (Coyle, 2012)كارين  تطوير  حول  مثل  صادرلقراء  وقوائم   :األساسية  البيانات  وعنارص  املعايري 

مًعا  مالءمتها  كيفية  توضيح  مع  تقدم مصطلحات  ،املصطلحات،  للويب   وخمترصات  فإهنا  مثلالدالىل  مشرتكة   ،:  –RDF)  Triple-  

OWL)رايفجالببليو  ضبطمستقبل ال، فضال عن موضوعات  عىل الويبالوصفية    كيفية حتديد عنارص البياناتوضح  تو ،  ... وغريها  

 . بطةارتللبيانات امل  بعةوالقواعد األر
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 ملى عا رايف الجالببليو  ضبطمستقبل ال  (Dunsire, Hillmann, & Phipps, 2012)فيبس  و  هيلامنو  دانسريالباحثني    يناقش مقال

  القواعد واملعايري الدولية  ، باإلضافة إىلأساس الويب الداليل  RDF صادرامل  وصف  ، تطرق املقال إىل نموذج إطاريف سياق الويب الداليل

 . العاملية األخرىو

،  وكيف تعمل؟البيانات املرتابطة؟  ما  "السؤالني التاليني:    لإلجابة عىل  (Evan Schreur, 2012)يفانإل  البحثية  هتدف هذه الورقة

 التى تواجه استخدامها وتطبيقها   ، ومناقشة املشاكلواملبادئ األربعة األساسية لتطبيقها   بطةارتلبيانات املل  تقديم تعريف   من خالل وذلك  

الببليو التسجيالت  عىل  املكتبات  تركيز  املجمع  البيانات  إمكانات  واستكشاف  اارترافية،  بيئة  يف  كحل  عاملية رسيعة ال  الكتشافبطة 

، وعىل  بطةارتكخدمة تستفيد من إمكانات البيانات املالوطنية الفرنسية    كتبةاملتقديم هنج اكتشاف جديد طورته  باإلضافة إىل    ، التطور

 إال أن تلك الدراسة غاية ىف األمهية.  بطة وعالقاهتا بالشبكة الداللية وتطبيقاهتا للمكتباتارتالكثري عن البيانات امل  الرغم من قول

االنتشار احلايل ملستودعات املواد  إىل تاريخ أول فهارس توثق املجموعات اخلاصة وصوال إىل    ( Howarth, 2012)يشري هوارث  

 تطلباتاملرض لنموذج  كتجميع من اخلصائص املنطقية واملادية ملصدر ما، مع ع  ةرافيجالببليو  ةليسجتالسادت    فقد  الرقمية،الكيانات  و

ككل إىل أجزاء البيانات املكونة )أو   لتسجيلةحتواًل يف الرتكيز بعيًدا عن ا  والذى أحدث  (FRBRرافية )جالت الببليويسجتالوظيفية لل

، وقد تناول مفهوم  طرق جديدةبوحتى    يكون لتلك العنارص إمكانية تقاسمها واستخدامها يف جماالت متنوعة، و(لتفصيليةالبيانات ا

البيانات املرتابطة املفتوحة ومدى توافقها   مرشوع ىل التى يرتكز عليها    - الويب الدالىل والبيانات املرتابطة، مع عرض لقواعد تيم برينرز

الببليوجرافية   للتسجيالت  الوظيفية  املتطلبات  نموذج  الببلبوجرافية    (FRBR)مع  البيانات  للوجودة  تتعرض  أن  يمكن  كون  والتي 

   ، مع استكشاف اإلمكانات املحتملة ومزايا البيانات املرتابطة ىف هذا الصدد.الرقمي عرب الويب الداليل

املقالةىف    ( Krier, 2012)كرييرتقرتح   بعنوان:    هذه  للت  ،تاملسلسال"البحثية  الوظيفية  الببليوجرافية واملتطلبات    سجيالت 

FRBR بطة وإطار وصف  ارتطريقة جديدة لفهرسة املسلسالت باستخدام البيانات امل  "بطة باملكتبة: طريق إىل األمامارت، والبيانات امل

  ( لتطبيقها عىل حمتوى FRBRرافية )جالت الببليويسجتاملتطلبات الوظيفية لل  نموذج  (، وكذلك كيفية توسيع مفاهيمRDF)  صادرامل

 و مستوى املقالة، مع الرتكيز عىل سهولة الوصول وفهم املستخدمني.  دوريةعىل مستوى السواء   دورياتال

املرتابطة ىف   من جمموعات البيانات  ا أنواع  (Neubert & Tochtermann, 2012)  قدمت الورقة البحثية لبنيوبرت وتوخرتمان

 .التى استخدمت البيانات املرتابطةواخلدمات املبنية عليها، فضال عن عرض بعض األمثلة ب الدالىل الوي

بيانات السرتاتيجيات الرتميز املناسبة إلنتاج  إإىل دعم اختيار    ( (Subirats, 2012وتسنج    سوبرياتسهتدف التوصيات التى قدمها  

التي   هيكلةتوصيات عىل البيانات املتلك ال  تنطبقو  ،بشكل مبارش أو غري مبارش()  LODE - BDة  مفتوح  بطةارتمكبيانات  ببليوجرافية  ال

املؤمترات ومواد العروض التقديمية    وأعامل  أو الرسائل اجلامعية  واألطروحات  املقاالت والدراسات  : رافية مثلجالببليو  صادر تصف امل

  هلذه التوصيات   حيتوي املكون األسايسو  ى،مطبوع أو إلكرتون  سواء ىف ىف شكل  –والتقارير البحثية واألشياء التعليمية وما إىل ذلك  

تم تسليم كل شجرة ي، ورافيةج الببليو  صادر القرار املوىص هبا للخصائص الشائعة املستخدمة يف وصف نسخة امل  أشجار   عىل جمموعة من 

توصيات إنتاج   املجموعة الكاملة من اخليارات املقدمة من  باإلضافة إىل إتاحة  ،املتطابقة  ميزقرار بمختلف نقاط التمثيل واقرتاحات الرت

يانات الداخلية،  اختاذ خياراهتم وفًقا ملراحل تطورهم، وهياكل الب  هبدف  ملقدمي البيانات  البيانات الببليوجرافية كبيانات مرتابطة مفتوحة

 وواقع ممارساهتم. 

فيالزون الباحثون  وفيال- قدم  وفيليش-تريازاس  وجارجيو  وجوميز  - سويرو  وكورشو  ومورا  فياللون  وبوفيدا  بالزكويز 

يف هذه الورقة طريقة عامة لنرش البيانات املرتابطة وتطبيقها هبدف تغطية املصادر املختلفة من    (Villazon-Terrazas et al., 2012)برييز



 إعداد وعرض الببليوجرافيات الوطنية:  مراجعة علمية... استخدام البيانات املرتابطة ف  242

 

 

املختلفة ناملجاالت  فعملية  امل،  البيانات  والتقنيات  بطةارترش  التصميم  قرارات  من  العديد  عىل  بعض و  ،تنطوي  أن  من  الرغم  عىل 

بطة، إال أهنا ال تزال بعيدة عن تغطية مجيع  ارتقد تم توفريها بالفعل من قبل نارشي البيانات امل  جيهيةأو املبادئ التو  اإلرشادات األولية

واملنتجات  والتقنيات  اخلطوات  هذه  كافية حول كل  تفاصيل  إعطاء  أو  النرش(  إىل  البيانات  اختيار مصدر  )من  الرضورية  اخلطوات 

بطة هبا، فإننا نعتقد  ارتنظًرا لتنوع مصادر البيانات التي يمكن إنشاء البيانات املو ه،وهو ما تسعى هذه الدراسة لتحقيق  الوسيطة وغريها 

 كنولوجياتوت  خمتلفة  بطة، ولكن جيب أن نعتمد عىل تقنياتارتأنه من املمكن احلصول عىل طريقة واحدة وغري موحدة لنرش البيانات امل

   نطاق معني. لوأدوات ملجموعات بيانات معينة 

للباحث هاتوب املقالة  البحث ملحرك بحث  (Hatop, 2013)  تقدم هذه  بناء فهرس  اكتشاف  Solr  وتوثق عملية  لنظام  التابع 

الببليوجرافية املنشورة كبيانات مرتابطة مفتوحة  VuFind Discoveryسما املعروف باملصادر مفتوحة املصدر   عىل  ، فمن التسجيالت 

الق الرغم من أن نموذج البيانات املرتابطة قد تطور من فكرة بحثية إىل منهج عميل لنرش البيانات املهيكلة عىل الويب، إال أنه ال يمكن إغ

القديمة إىل حد ما   RDF وصف املصادر  إطار  فجوة األداء بني خمازن بيانات مكن أن يساعد  يُ لذلك    ،املتاحة حاليًا وتقنيات البحث 

 .خصص حمرك البحث يف حتسني االسرتجاع املُ  اجلمع بني البيانات املرتابطة مع

ىف ورقتهم البحثية عن   (Marden, Li-Madeo, Whysel, & Edelstein, 2013) إدلشتاينو  ويسل و مايدو -يلماردن ويبحث 

املفتوحة املرتابطة  البيانات  حل  ودور  كيفية  املكتبات  ومساعدة  الثقاىف  الرتاث  مؤسسات  تواجه  التي  االتصاالت  تصميم  مشاكل 

واملتاحف الثقايف األرشيفات  الرتاث  يف  جديدة  معاين  إجياد  تنظيم  ،  يف  كيفية  االتصاالت  تصميم  يشمل  خلف  حيث  املعلومات 

   ويمكن ملعامرية املعلومات أن تغرّي بعمق تصوراتنا عن املجتمع والثقافة.، الكواليس، بقدر ما يتم تقاسم املعلومات عرب الشبكات

ببيانات امليتاداتا للمكتبات ومؤسسات الرتاث الثقاىف األخرى،   عىل البحث واملامرسة املتعلقة  (Mitchell, 2013)ميتشل  يركز  

املرتابطة املفتوحة واملفرادات املرتابطة املفتوحة، باإل البيانات  بيانات امليتاداتا  فضاًل عن استكشاف عامل  ضافة إىل املامرسات ىف جمتمع 

 باملكتبة. 

فحصا وحتليال عايل املستوى ملفاهيم الويب الداليل والبيانات املرتابطة مع الرتكيز بشكل   (Kim. Tallerås, 2013)قدم تالرياس  

 ت امليتاداتا. خاص عىل التحديات التي تنطوي عليها املكتبات وممارسا 

إىل مناقشة كيف أدى ظهور    ( Ujjal, Kumar, Arup, & Madaiah, 2013)وكومار وأروب ومداية   الباحثني أوجال  هتدف مقالة

، فقد قام املؤلفون بمسح  إىل شكل قابل للتنفيذ ويمكن فهمه  بواسطة اآللة  تكنولوجيا الويب الداليل املتقدمة إىل حتويل الويب التقليدي

  األعامل البحثية احلالية واألدوات والتطبيقات اخلاصة بنرش البيانات القديمة كبيانات مرتابطة مع التطلع إىل منح فهم أكثر صحة ملجال

غري إطار وصف املصادر    العمل لعامل البيانات املرتابطة، وقد توصلت النتائج إىل ختزين كمية هائلة من البيانات يف تنسيقات ملفات خمتلفة

RDF  والتي تسمى بالبيانات القديمة، ومن أجل نرشها كبيانات مرتابطة، جيب استخراجها وحتويلها إىل نموذج إطار وصف املصادر ،

RDF  ثائق أو بيانات مرتابطة دون تغيري خمطط البيانات األصيل أو فقدان املعلومات، فتقنية البيانات املرتابطة تؤسس لتحويل ويب الو

 إىل ويب من البيانات املرتابطة املمكنة.

يف ذلك بعض ، بام  LOD  البيانات املرتابطة املفتوحة  بمقدمة أساسية عن  اممقاهل   (Yoose & Perkins, 2013)بريكنزو  يووس  بدأي

وال املستخدمة،  املعنية  تنسيقاتاملعايري  الثاين و  أو  النصف  املفتوحة   بعض مشاريع  منه نامذج  يصف  املرتابطة  ة يالرئيس  LOD  البيانات 

و املكتبات  ذلك  يف  بام  املجاالت،  عن  واملتاحف،  األرشيفاتوجهودها يف خمتلف  مل   فضال  روابط  الذين   صادرتوفري  خمتارة ألولئك 
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، عبارة شائعة وغامضةة  املفتوح  املرتابطة  ، تعترب البياناتاتالنسبة للكثريين يف جمال املكتبحول املوضوع، فب   معرفة املزيديرغبون يف

السنوات األخريةو العمل يف  املؤمترات وورش  املقاالت والكتب وعروض  للعديد من  يزال    ،موضوًعا  املوضوع ال  فإن  ومع ذلك، 

ألولئك الذين هم    بيانات املرتابطة املفتوحةللـ  احلاىل  للوضع  ا ومسح  ا أولي  امتهيدبالتاىل يعترب هذا املقال  و  ،الكثريون يعملون عىل فهمه

 .يهأو يرغبون يف إعادة التعرف علدراسته  إما جدد يف

إىل تطوير مستودع بيانات امليتاداتا االجتامعية الذي سيكون له تأثري مهم جلعل البيانات االجتامعية   ( Choi, 2014)هيدف تشوي

واالسرتجا  للبحث  االستخدام  إلعادة  وقابلة  قيمة  الببليوجرافية  أكثر  للتسجيالت  الوظيفية  املتطلبات  نموذج  ووصف   FRBRع، 

( عىل العالقات الببليوجرافية، ووضح كيف يتم ترميز امليتاداتا االجتامعية يف قواعد وصف املصادر  ERالنظرية اخلاصة بعالقة الكيان )

اال  RDAوإتاحتها   للبيانات  الضمنية  الببليوجرافية  العالقات  متثيل  يتم  املصادروكيف  إطار وصف  ىف  بشكل رصيح   RDFجتامعية 

 الثالثي مع روابط ملصادر خارجية.  

مارك    (Gonzales, 2014)  جونزاليسيقدم   نموذج  فرضها  التى  استخدام    21القيود  نحو  االجتاه  إىل رضورة  دفعت  والتى 

كانية البيانات املرتابطة ىف إنشاء قاعدة بيانات البيانات املرتابطة، مع التعريف بمبادئ البيانات املرتابطة والويب الدالىل، فضال عن إم

 ضخمة والتحديات.

الضوء عىل كيفية إثراء وتبسيط البيانات    (Hooland & Verborgh, 2014)  وفريبورج   هلوالند  للغاية  العمىل  ُيلقي هذا الكتاب

ثنا الثقايف الثمني أكثر تعرًضا ملا يتجاوز ، واملساعدة يف ضامن أن يكون تراكالبيانات املرتابطة  قوم بإنشائها نالتي    عالية اجلودة  الوصفية

 .جدران مؤسساتنا 

ىف هذه الورقة البحثية استخدام البيانات املرتابطة لتحسني وضبط    (Johnson & Estlund, 2014)  ستلوند إيصف جونسون و

مع تقديم وصفات عملية لتحويل القيم النصية غري املضبوطة إىل بيانات داللية    ،انات الوصفية احلالية للمجموعات الرقميةجودة البي

كتشاف معلومات جديدة من الروابط بني البيانات الوصفية القديمة  اغنية، وإجراء تنظيف تلقائي يف احلقول التي يتم إدخاهلا يدوًيا، و

اخل البيانات  القياسية  ،ارجيةوجمموعات  من  أقل  الرقمية  املكتبة  املعايري يف جمموعات  إىل  املستندة  الوصفية  البيانات  تكون  ما    ، فعادة 

وتؤدي القيود النامجة عن أخطاء الفهرسة الروتينية واالستخدام املتقطع للمصطلحات املضبوطة واالستنادية واألنظمة التي ال يمكنها 

 إىل مشكالت جودة منترشة. التعامل مع ترميز النص بفاعلية 

إنشاء    يتم  كيف  الورقة  هذه  يف  (Konstantinou, Houssos, & Manta, 2014)وهوسس ومانتا    كونستانتينووصف كل من  

ويعرضون    الدولية،  بيانات ببليوجرافية واملعتمدة عىل املعايري  عىل  حتتوي  التي  الرقمية  املستودعات  البيانات املرتابطة املفتوحة ىف حالة

   يف طريق التطبيق... إلخ.  األنظمة واخليارات املتاحة للبيانات املرتابطة املفتوحة والصعوباتعىل 

االجتاهات احلديثة ىف تنظيم  "  :املجلد السابع بعنوان دراسات  ضمن    (Park & Kim, 2014) هيدف هذا الفصل لبارك وكيم

املرت  إىل  "New Directions in Information Organizationاملعلومات للبيانات  األساسية  واملبادئ  املفاهيم  ومناقشة تقديم  ابطة، 

ات، ويستند الفصل إىل مراجعة تطوير البيانات املرتابطة باملكتب  حول   مع مقدمة تارخيية خمترصةيف بيئات املكتبات،  ا  الفوائد التي توفره

ائج بأن أدبيات اإلنتاج الفكرى الذى يتناول موضوع البيانات املرتابطة، مع الرتكيز عىل جمال املكتبات بصفة خاصة، وقد توصلت النت

الببليوجرافية والبيانات االستنادية، وعىل الرغم من أنه يتم   البيانات  البيانات املرتابطة مفيدة بشكل خاص ىف جمال املكتبات لتوسيع 

م  إنتاج بيانات منظمة متنوعة بواسطة جمال املكتبات، إال أن عدم التوافق مع البيانات من املجاالت األخرى حيد حاليًا من توسيع وتقاس

تبات  أو مشاركة البيانات املرتابطة، وباإلضافة إىل القيمة التى يقدمها هذا الفصل ىف االستخدام املحتمل للبيانات املرتابطة يف جمال املك
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من أجل حتسني البيانات الببليوجرافية واالستنادية، فهو مفيد بشكل خاص أيضا للمهنيني أو أخصائى املكتبات الذين لدهيم اهتاممات  

 بيانات املرتابطة وبتطبيقاهتا يف إعداد املكتبة. بال

  يف العامل الرقمي  صادرمع ازدياد تعقيد املىف دراستهام أنه    ( van Ballegooie & Borie, 2014)   بوري   و   فان باليجويؤكد الباحثان  

مبادئ  ومن هنا تعملالتي نستخدمها لتوجيه هذه املامرسات أصبحت أكثر تقييًدا.    يتاداتا ممارسات الفهرسة ومعايري املمن الواضح أن  

 عرضها عىل مستخدمينا.  والتى يتم  والعالقات بينها  صادراملىف عىل حتويل الطريقة  بطةارتالبيانات امل

مان وروث وهوسنبالس   الباحثون وود وزيد  البيانات   (Wood, Zaidman, Ruth, & Hausenblas, 2014)يقدم  نموذج 

يز عىل كيفية إنشاء ، باإلضافة إىل موضع البحث عن استهالك البيانات املرتابطة، والرتكRDF، ونموذج إطار وصف املصادر  بطةارتامل

 ، فضال عن تطبيقات البيانات املرتابطة. SPARQLالبيانات املرتابطة واالستعالم عنها بلغة 

معلومات شاملة عن نرش    (Cervone & Svenssont, 2015)لسريفوين وسفينسون    تقدم هذه املجموعة من األوراق البحثية

مع الرتكيز بشكل ،  بطة املفتوحة من املكتبات ومؤسسات الرتاث الثقايف األخرىارتالستخدام البيانات امل  ناهجاخلدمات واملفاهيم وامل

 املرتابطة  فعالة للمستخدم النهائي باستخدام البياناتنشاء واجهات  إخاص عىل كيفية قيام املكتبات ومؤسسات الرتاث الثقايف األخرى ب

تصميم واجهة املستخدم أو ب مهتم األوراق هي القراءة األساسية ألي واحد حيث ُتعد تلكأو غريها من جمموعات البيانات.  املفتوحة

 . الويب الداليل

عىل التحديات املفاهيمية والتقنية التي   (Godby, Wang, & Mixter, 2015)ج وميكرس  وانللباحثني جوديب و  هذا الكتابيركز  

  الواسعة   بيانات يف نموذج تفهمه الويب، ونمذجة الللمكتبة  التقليدية  البيانات الوصفية   بطة املستمدة منارتينطوي عليها نرش البيانات امل

 .عرص الرقميال عرض قيمة املكتبات يف سوف ي

 : بطة بأهنا ارتالبيانات امل  تصففقد و  ،بطة يف املكتباتارتالتطبيق املحتمل للبيانات امل  ( Hastings, 2015)هاستنجز  تدرس مقالة

البياناتجمموعة من أفضل املامرسات لنرش وتوصي   ،بطريقة هيكلية جلعل املعلومات أكثر قابلية للقراءة ألجهزة الكمبيوتر والبرش  ل 

وتقنيات الويب الداليل كوسيلة إلنشاء روابط  للفهرسة  (  RDA)   إليها   والوصول   صادروصف امل  معايري  صف الغرض من و  باإلضافة إىل

 .ملكتباتبا  ةاملخاطر  العزوف عن إىل تعقيد التكنولوجيا و يرجع بطةارتاالستخدام املحدود للبيانات امل يوضح أنو ،بني البيانات

دراسة   منعىل    (Isaac & Baker, 2015)بيكروإسحاق  ُتركز  الرسمية  املصادر  الطبقات  إطار وصف  لغة و RDFS نامذج 

 .واملتاحف عىل املخططات اهليكلية واملفردات دور األرشيفاتاملكتبات والتي أشارت إىل اعتامد  OWL أنطولوجيا الويب

بطة يف املكتبات واملؤسسات ذات الصلة يف  ارتالبيانات املكيفية استخدام    (Neish, 2015)  البحثية لنيش  تستكشف هذه الورقة

امل  تقديمتم  و  بصفة عامة،  أسرتاليا والعامل البيانات  يتم تطبيقها بطة  ارتأمثلة من  التى  والتى  أكثر    تجعل  مع األسباب  املشاريع  بعض 

املرتنجاًحا من غريها  الدالىل والبيانات  الويب  تلعبه تقنيات  الذى  الدور  الويب،  ، فمن منطلق  املعلومات ودجمها عىل  تنظيم  ابطة ىف 

يف هذا   االستناديةرافية، فإن املكتبات يف وضع مثايل للقيام بدور رائد من خالل توفري املعلومات  ج عىل املعلومات الببليو  كأوصياءو

من   لبيانات القديمة وحتسني البحثبطة كحل لكل يشء من دمج جمموعات اارتتم الرتويج للويب الداليل والبيانات امل، وبالتاىل  املجال

الكبرية  خالل البيانات  الرغم منو،  العمل مع مشاكل  املعوقات حتول دون حتقيق  ذلك  عىل  ا  إال أن هناك بعض    الداليل  لويبرؤية 

 والبيانات املرتابطة.
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لبيانات  يف فهم التوظيف وخرائط تدفق العمل لتداعيات أو أسباب استخدام ا  (O’Dell, 2015)ُيساعدنا هذا الفصل ألوديل  

ح لنا  املرتابطة، ويتيح لنا استقصاء للحالة الراهنة للميتاداتا مقارنة بإمكانيات ونوايا نموذج وتكنولوجيا البيانات املرتابطة، والذى يسم

تاج جنبًا إىل بإجراء تقييم لالحتياجات للتخطيط املستقبيل، وتشري النتائج إىل االجتاهات احلالية يف امليتاداتا التي تعمل عىل توزيع اإلن

جنب مع اإلدارة املركزية، ووصف املصدر التكراري والتعاوين مناسب يف بيئة البيانات املرتابطة، وجيب زيادة التشجيع عليها، وكام تم  

للبيانا  التنظيمي  التخطيط  لبدء  انطالق  منصة  توفري  مًع  املرتابطة،  للبيانات  املفاهيمية  النمذجة  عىل  املوظفني  لتدريب  ت وضع خطة 

 املرتابطة. 

اجلمعية املهنية   يف مؤمتر  والذى قدمه  (Wallis & Walters, 2015)  ديفيد والرتزىف بحثه املشرتك مع    ريتشارد واليسوصف  

كيف يمكن   س، وصفتكسا بيف فورت ورث،  واملنعقد    2014عام    NASIGكتبات وأخصائيي النرش األكاديمي  التى تضم أمناء امل

كيف يمكننا    -أحد املبتكرين للتكنولوجيا   -رشح ريتشاردو  ،بطة أن جتعل اكتشاف املكتبات عىل الويب فورًيا وشاماًل ارتللبيانات امل

إعادة تعريف سري العمل احلايل    ، مع التأكيد عىل رضورةتفادة بشكل أفضل من بياناتنا لالس  البيانات املرتابطة ومبادئها   استخدام أفكار

التي يمكن التعرف عليها واستهالكها   -"إنرتنت األشياء ب"  ما يعرف  إىل  وصوال  التيسجتمن أجل االبتعاد عن إدارة ال  -يف الفهرسة

 عرب الويب. 

  مجموعات واخلدماتاملكتبات لل  من قبل مجعية  الصادر  (Jones & Seikel, 2016)  وسيكيل  جونزيوحى عنوان الكتاب ملؤلفيه  

كالمها ، فحفا وجمموعات املت  تبات واألرشيفاتيف املك  طبيقة واملامرسة والتبطارتبمثابة دليل ملفاهيم البيانات املأنه    (ALCTSالفنية )

ب من مسامهات من جمموعة من اخلرباء يف  ا تتكون فصول الكت،  بطة وجلان معايري املكتباتارتلديه خربة واسعة يف العمل مع البيانات امل

النظر مثل دراسات احلالة من املامرسني واملشاركة يف تطوير  أمريكا الشاملية، الذين يصفون املوضوع من جمموعة متنوعة من وجهات  

ثم    ، يف هذا املوضوعاجلديد  ملخص للمعايري املرتبطة ب مع تقديم    ؟، وكيف تعمل؟ما هي  -بطةارتقدمة البيانات امل املصف  ، وتاملعايري

بطة من مجيع أنحاء العامل،  ارتملشاريع البيانات امل بطة بدًء من مسح الفصل األول  ارتتفحص الفصول الستة املتبقية جوانب من البيانات امل

وو  املكتبات  :مثل )  املرتابطة  البيانات  متاحفاألرشيفات  يف    Europeanaومرشوع    ،(LODLAMاملفتوحة  العامة  الرقمية  واملكتبة 

الفصل عىل دراسة حالة مفصلة ملرشوع  كام    ،( وغريها DPLAأمريكا ) بام يف ذلك مراحل the Linked Jazz projectحيتوي هذا   ،

  .منه املرشوع والدروس املستفادة

قراءة رائعة للمهنيني ىف جمال املكتبات املهتمني بمعرفة كيف ُتغري البيانات املرتابطة    ( Mitchell, 2016)ُيعد هذا الكتاب مليتشل  

يف   وتنفيذها  املرتابطة  بالبيانات  اخلاصة  من مرشوعاهتم  االقرتاب  يمكنهم  كيف  املكتبات  مديري  وُتعلم  الفنية،  اخلدمات  طبيعة  من 

 مكتباهتم. 

رافية القابلة للتشغيل اآليل والتي  جإىل املسامهة يف جمال البيانات الببليو  ( Peponakis, 2016)  بيبوناكيسلهتدف هذه الدراسة  

  إطار وصف املصادر   وتوثق كيف يمكن أن يؤثر كل من  RDf  إطار وصف املصادر  تعتمد عىل إمكاناتوهي    ، تناسب الويب الداليل

RDF رافية.جالبيانات الببليو ىف نمذجة نتبعها بطة عىل الطريقة التي ارتالبيانات املمنطق و   

فذهتا بالفعل أو ىف التي ناملكتبات    ؤسساتمل  ةنظرة عامة عىل مرشوعات البيانات املرتابط  (Yoshimura, 2016)ُيقدم يوشيمورا  

   .طور التنفيذ، وما البيانات التي تنرشها وتستهلكها 
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تقريرا عن    (Nogales, Angel Sicilia-Urban, & García-Barriocanal, 2017)وآخرون    نوجاليسالبحثية ل  تقدم هذه الورقة

  بنية لالغرض من هذه الورقة احلصول عىل نظرة ثاقبة  ف  ،(LOV)   املفتوحة  ملرتابطةا  فرداتامل  فهرسدراسة كمية للبيانات املجمعة من  

  .ويب البيانات واستخدام املفردات يف املفردات املرتابطة املفتوحة

بطة، باإلضافة ارتإىل حتديد ورشح املفاهيم األساسية املتعلقة بالبيانات امل  ( Roman Amigo, 2017)  رومان أميجو   دراسة  هتدف

وخلق رسد  اإلنتاج الفكرى،  عىل مراجعة لدراسةاشتمل املكون النظري لفقد  ألرشيفات،بات واكتباملاملمكنة  ا إىل استكشاف تطبيقاهت

امل للبيانات  الرئيسية  واألطر  املفاهيم  الفعلية  بطةارتلتعريف  النامذج  أو  احلالة  دراسات  عن  فضال  باملكتبات،  تطبيقها  من  والفوائد   ،

للبيانات    النامذج األولية واختبار تطبيقات الويبللدراسة فشمل    املكون العميلة، أما  باملكتبات التى قامت بنرش بياناهتا كبيانات مرتابط

بطة هي مصطلح  ارتالبيانات املف  .UBCملكتبة جامعة كولومبيا الربيطانية    للمجموعات املفتوحة  باستخدام البيانات الوصفيةاملرتابطة  

التقنيات املامرسا   ،يستخدم لإلشارة إىل جمموعة من  البيانات بطريقة يمكن أن تكون مرتابطة  وأفضل  التي هتدف إىل إعداد ونرش  ت 

ستكون اآلالت  والويب الداليل هو املستوى التايل من تطور اإلنرتنت كام نستخدمه اليوم،  و  ،عىل الويب الداليل  إمكانية مشاركتها و

، إال أن اتملكتبات واألرشيفبا طبيقاته املحتملة املتعددة  عىل الرغم من ت  ،قادرة عىل فهم املعنى الداليل للمعلومات التي يقدمها البرش 

 .  واإلعداد بطة ال يزال قيد التشغيلارتتنفيذ البيانات امل

شيلبي )إطار    ( Shelby, 2017)بدأ  من  املرتابطة  البيانات  تقنيات  عىل  نظرة  ألقى  ثم  املرتابطة،  البيانات  ملفاهيم  بمقدمة  مقالة 

امل املصادر    -Ontologiesاألنطولوجيات    -RDAصادر  وصف  وصف  إطار  الببليوجراىف    -RDF-Schemaخمطط  اإلطار 

BIBFRAME-    نظم تنظيم املعرفة البسيطSKOS ،وغريها( من التقنيات فضاًل عن استعراض إسرتاتيجيات نرش البيانات املرتابطة...

واحلقيق املحتملة  للتطبيقات  بمناقشة  املقالة  انتهت  املميزات وقد  أو  والفوائد  باملكتبات  الفنية  اخلدمات  بيئة  يف  املرتابطة  للبيانات  ية 

نات  والتحديات املتعلقة بالبيانات املرتابطة، واألفكار حول كيفية مسامهة جمتمع املكتبات يف جهود البيانات املرتابطة، فقد اجتاحت البيا 

 عات اخلاصة وبيانات الفهرس.املرتابطة جمتمع املكتبات مما جيعل طريقها إىل املجمو

ار وصف  إلط"عىل حتليل املفاهيم واملكونات الرئيسية للبنية اهليكلية  (2017متوىل,  &أمحد ) الباحثني فرج واملتوىل  ركز دراسةتُ 

 .وبيان دوره ىف تطوير أليات توصيف املحتوى الرقمى ،"RDF Schema" "املصدر وخمططاته

عرض أبرز جتارب الفهارس العاملية التى تطبق البيانات املرتابطة، فضاًل عن    (2017عبداحلى,  )تناولت دراسة نعمة عبد احلى

ة آليات تطبيق تلك التقنية بالفهارس، باإلضافة إىل تناول أثر البيانات املرتابطة عىل االسرتجاعية والوصول إىل البيانات الببليوجرافي

 تطبيق البيانات املرتابطة ىف فهارس املكتبات العربية.واالستنادية، مع الرتكيز عىل متطلبات 

عات النتائج املبكرة ملبادرة  ملحة عامة عن تقنيات البيانات املرتابطة، واستطال   (Manriquez, 2018)تقدم هذه املقالة ملانريكيز

فعىل الرغم من ظهور صيغة مارك يف عرص ميكنة املكتبات والزال   ،البيانات املرتابطة، وتدعو إىل اعتامد هذه التقنية يف مكتبات القانون

واألنطولوجيا، منذ    ، البيانات املرتابطةBIBFRAMEطار الببليوجراىف  ، إال أن مكتبة الكونجرس بدأت يف تطوير اإلا املعيار مستخدم

املتقادم الببليوجراىف  ونموذج اإل  ،مخس سنوات، ليحلوا حمل معيار مارك  بديل ملارك لكنه فجر عرص    BIBFRAMEطار  ليس جمرد 

وإىل جانب حمركات البحث املطورة وحركة الوصول احلر املفتوح، يمكن للبيانات املرتابطة أيًضا أن حتدث    ،جديد من ميكنة املكتبات

 يف طريقة عمل مجيع املكتبات. ثورة 
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  ( Radulovic, Mihindukulasooriya, García-Castro, & Gómez-Pérez, 2018)وآخرون    رادولوفيتشيستعرض املؤلف  

 بطة.  ارتمصطلحات فريدة ومرجًعا ملواصفات وتقييم جودة البيانات املوُيقدمون  بطة،ارتلبيانات املانموذًجا جلودة 

 تطبيق البيانات املرتابطة فى فهارس وببليوجرافيات املكتبات الوطنية:  4/2
  خدمة البيانات املرتابطة املفتوحة باملكتبة الوطنية األملانية ىف بداية مقاهلام    ( Hannemann & Kett, 2010وكيت ) تناول هانيامن

 قالةناقش امل، تُ هذه التجربة  واستنباًطا من  ،باملكتبة  عىل التحديات التي متت مواجهتها عند بدء هذه اخلدمةبشكل مفصل، مع الرتكيز  

كيف  مع حتديد    ،أيًضا منظور املكتبة الوطنية األملانية حول مستقبل تبادل بيانات املكتبة وإمكانات إنشاء بيانات املكتبة املرتابطة عامليًا 

ُتشجع  و  ة أو امليتاداتا املتنامية للمجموعاتيمكن تسهيل هذه العملية وكيف يمكن تقديم خدمات جديدة بناًء عىل هذه البيانات الوصفي

  ،ومبادرة ربط البيانات املفتوحة بشكل خاص املؤسسات عىل نرش بياناهتا ومشاركتها وربطها ببعضها البعض   ،الويب الداليل بشكل عام

 البيانات اخلارجية األخرى. هذا له إمكانات كبرية للمكتبات، والتي يمكن أن تكمل بياناهتا من خالل ربطها بمصادر و

البيانات اخلاصة هبم باستخدام تقنيات الويب الداليل وبخاصة   يف تلك األيام حتاول املؤسسات النرش واملشاركة والربط بني 

خلاصة  هذه التكنولوجيا إمكانات كبرية للمكتبات واملؤسسات الثقافية، وتساعدهم عىل استكامل البيانات ا البيانات املرتابطة، ومتتلك

هبم من خالل ربطها بمصادر البيانات اخلارجية األخرى، وُتستمد البيانات املرتابطة للمكتبة من التسجيالت الببليوجرافية التي تستند  

خيططوا لتحويل   (NLAI) وهكذا، فاملكتبة الوطنية واألرشيف اإليرانى عىل املعايري الدولية، مما جيعلها ذات مستوى عال من الوصف،

الورقة البحثية    وفقا ملبادئ البيانات املرتابطة املقرتحة من قبل تيم برينرز يل، ومن هنا ُتعد تلك  RDFم لنموذج إطار وصف املصادربياناهت

زادة   وفاجز  الوطنية    ( Eslami & Vaghefzadeh, 2013)لإلسالمى  املكتبة  يف  املرتابطة  البيانات  نرش  جمال  يف  األوىل  التجربة  هي 

وذلك باستخدام نامذج املتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوجرافية الصادرة عن اإلفال )االحتاد الدوىل  .NLAIواألرشيف اإليرانى 

املكتبات ومؤسساهت للمكتبة    ا(،جلمعيات  االستنادية  امللفات  من  املرتابطة  البيانات  لتوليد إصدار  نموذج  التجربة عىل حتديد  وتنص 

مع مناقشة للتحديات التى قابلتهم خالل جتربة   .IRANMARCالذي يقوم عىل أساس معيار مارك    NLAIالوطنية واألرشيف اإليرانى

 .اخلطوط العريضة لكيفية تسهيل هذه العمليةمشاكل اللغة الفارسية بشكل خاص، باإلضافة إىل رسم 

إمكانية الوصول إىل املواد البحثية من جمموعات املكتبات  نموذج املكتبة األوربية، والتى توفر    (Freire, 2013)يعرض فريري  

الوضع احلايل والعمل اجلاري واخلطط املستقبلية خلدمات نرش   ، ويتناولدولة  46، والتي متثل أعضاء من  الوطنية والبحثية يف أوربا 

رافيات الوطنية واملجموعات الرقمية وجمموعات النصوص  جمثل الببليو   صادرالتي توفرها املكتبة األوربية، والتي تغطي امل  صادرامل

 Theهلا    وواجهة برجمة التطبيقات  The European Library portalللمكتبة األوربية    اخلاصةبوابة الوصول  ، مع استعراض لالكاملة

European Library APIفي السنوات  ف  ،املفتوحة والتكامل يف البنى التحتية اإلنسانية الرقمية  املرتابطة  منشورات البياناتنموذج  ، و

العلوم اإلنسانية الرقمية الستخدام مواد البحث بسهولة    جمال  األدوات للباحثني يفالقادمة، ستعمل املكتبة األوربية عىل توفري الوسائل و

 من املكتبات يف أنشطتهم البحثية.

تنفيذ    مرشوع   ( Simon, Wenz, Michel, & Di Mascio, 2013)استعرض الباحثون سيمون ووينز وميشيل ودي ماسكسيو

أكثر فائدة عىل   BnF هيدف إىل جعل بيانات املكتبة الوطنية الفرنسية  والذى  data.bnf.fr  رتابطة املفتوحة من خاللأدوات البيانات امل

وتم   ،البيانات تلقائيًا من قواعد بيانات خمتلفة عىل صفحات حول املؤلفني واألعامل واملوضوعات data.bnf.fr مرشوع جيمع ، والويب

  ، وتركز املقالة عىل بالفعلمستخدمني    ال يزال قيد التطوير ولديه ردود فعل من عدةو،  2011وليو  اإلنرتنت منذ ي   شبكة  عىل إطالقه  
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كام تناقش احللول واملنهجيات    ، وتؤكد عىل أمهية الروابط املفيدة والثبات فيام يتعلق بأغراض األرشفة  يانات املكتبةاملشكالت املرتبطة بب

إلحدى   تقديم نظرة ثاقبة حول األنطولوجيا واملفردات، مع عرض  ، معخدمات جديدة للمكتبةإلنشاء  ف  ضعالو  ةقوالنقاط  وتبني  

وىف  schema.org  املضمنة اخلفيفة مثل HTML الغنية وبيانات  rdf  إطار وصف املصادر  للتفاعل بني أنطولوجيات  األعامل أو املخططات

 .ملساعدة يف حتديد مشاريع مماثلةا وذلك هبدف لداليلاملكتبات عىل الويب ا وضع حول ل األوسعؤسا تال النهاية طرحوا

  أداة طريقة مفصلة و  قديم إىل ت ( Vila-Suero & Gómez-Pérez, 2013)برييز  -سويرو وجوميز  - البحثية لفيال  الورقة   هتدف

MARIMbA  املكتبة الوطنية  فهارس، جنبا إىل جنب مع تطبيقها عىل  21يف شكل مارك  املتاحة  املكتبة    لفهارسبطة  ارتلنرش البيانات امل

كبرية يف جمال الرتاث الثقايف كطريقة جديدة لنرش بطة أمهية  ارتالبيانات امل  . وذلك من منطلق اكتسابdatos.bne.esاإلسبانية يف مرشوع  

للمكتبة    تقديم خلفيةأو استخدامها، وتعتمد الدراسة عىل منهجية متمثلة ىف ثالثة أجزاء هى: أوال: تم    البيانات ومشاركتها واستهالكها 

تم حتديد كل نشاط من األنشطة  ثالثا:  ، وMARIMbAتم وصف الطريقة وعملية التطبيق ألداة    الوطنية اإلسبانية كدراسة حالة، ثانيا:

الببليوجرافية واملهام يتم تقديم مناقشة لتطبيقها عىل دراسة احلالة الباحثون إىل نموذج املتطلبات الوظيفية للتسجيالت    ، وقد توصل 

FRBR    تطبيقه عىل  الذي ماركيمكن  أل  MARC 21  تسجيالت  املوفقا  البيانات  ممارسات  املكتبات يمكن ألمكام    بطة،ارتفضل  ناء 

امل البيانات  إنشاء  بنجاح يف عملية  هل ارتاملشاركة  كنتيجة  البيانات  منهجية، ويمكن حتسني جودة مصادر  لطريقة  وفًقا  ابطة  ،  لعمليةذه 

ة ي، وتقدم أمثلة عملية، وتناقش القضايا الرئيس21الت مارك  يسجتبطة من  ارتالورقة طريقة تفصيلية لنرش وربط البيانات املوتقرتح  

 بطة. ارتقرتح دمج نشاط تنظيم البيانات ومشاركة أمناء املكتبات يف عملية إنشاء البيانات املت  أيًضا و  ،املوجودة يف التطبيق إىل حالة حقيقية 

  ( Vila-Suero, Villazón-Terrazas, & Gómez-Pérez, 2013)برييز  -جوميز، وتريازاس وسويرو  - لفيال  وصف املؤلفون 

املتمثلة ىف الفهارس االستنادية    جمموعة البيانات  املكتبة  تتيح. حيث  datos.bne.es  لمكتبة الوطنية اإلسبانيةل  املرتابطة  بياناتالجمموعة  

الت  يسجالتتم حتويل  وقد    ، رافيةجببليوتسجيلة استنادية ومليون    7عىل حوايل    فهرسحيتوي الو  رتابطة، كبيانات م والببليوجرافية هلا 

الراسخة مثل قواعد وصف    األنطولوجيات واملفردات األخرى  نمذجة باستخدامالو RDF إطار وصف املصادر إىل  21يف شكل مارك  

 يف  بيانات امليتاداتا   أو جمموعة عنارص  املكتبات(  االحتاد الدويل جلمعيات) IFLA الصادرة عن اإلفال  RDAاملصادر والوصول إليها  

  صادروغريها من م  DBpedia بـالبيانات    ربطو  RDF عملية توليد  آليةىف    MARiMbA أداة تسمىواستخدمت    كور،  دبلن  معيار

املالبيا  مثلارتنات  باملكتبة  االفرتاىضبطة  االستنادى  امللف   : VIAF(Virtual International Authority File)  البيانات    أو جمموعة 

 . GND (Gemeinsame Normdatei) االستنادية ألسامء املؤلفني من املكتبة الوطنية األملانية

 أى: تسجيالت مارك  مرشوع املكتبة الوطنية الفرنسية اجلديد الذى جيمع البيانات من الفهارس  (Wenz, 2013)يستعرض وينز

(MARC) واألرشيفات (EAD) رب الرابطع  وإتاحتها  الروابط وتنرش صفحات الويب  وُتنشأ  ،واملصادر الرقمية  http://data.bnf.fr   ،

 RDF إطار وصف املصادر  عرض مجيع البيانات اخلام أيًضا يف نموذج  مع  Kبطة بالفعلارتمن املصادر املألف    750،000مع حوايل  

ستنادية واملعرفات لبناء هذا النوع من اخلدمة، وإعطاء  أمهية امللفات اال  للمؤلف   يرشح العرض التقديميو  ،ومتاحة برتخيص مفتوح

 . أي نوع من املحتوى قيد االستخدام وحتديد  مالحظات أولية حول كيفية تفاعل املستخدمني معها 

الربيطانية   الوطنية  رافيا جبطة من الببليوارتاملبيانات  ال  أو إصدارة  تطوير نسخة  تها البحثيةورقىف    (Deliot, 2014)ديليوت  تصف

(BNBمن قبل املكتبة )  إطار وصف املصادر(نصب الرتكيز عىل تطوير نموذج بياناتا  ، فقدالربيطانية  الوطنية)  RDF   والعملية التقنية

 طنية الربيطانيةالببليوجرافيا الو  تم إطالقو ،املوجودة صادربطة باستخدام املارتإىل البيانات امل 21ارك مل الببليوجرافية بياناتاللتحويل 

http://data.bnf.fr/
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BNB  عىل منصة    2011مفتوحة يف عام    مرتابطة  كبياناتTalis  .استضافها    ، تم نقلها إىل منصة جديدة2013يف عام  وTSO  .  وكام

امل البيانات  وتشغيل خدمة  وتنفيذ  تطوير  عن  الناشئة  القضايا  البطةارتتناقش  مع  املستقبلية،  للتطورات  إىل خطط  للببلوجرافيا   تطلع 

 .الوطنية الربيطانية

املكتبة الوطنية    يف  لبيانات االستناديةل   ةموجز  ية تارخي  ىف بداية املقال مقدمة  ( Oshiba & Takehana, 2014)وتاكيانا   أوشيبا   قدميُ 

  وفري ، وهو نظام قادر عىل ت البيانات االستنادية هلا عرب شبكة الويب  2012لقت املكتبة الوطنية اليابانية ىف يناير  . فقد أطNDL  اليابانية

منذ عام قائمة برؤوس املوضوعات    كتاب  شكل  يف  الوطنية اليابانية  وقد نرشت املكتبة  ،بطةارتكبيانات م  االستنادية اليابانية  بياناتال

عام  ن  كام بدأت يف تقديم هذا األخري يف صيغة مارك بداية م  ،1979اخلاصة هبا منذ عام  ستنادية للمؤلفني  قائمة باألسامء االو  1964

ألول مرة يف عام    يف سياق الويب الداليل  Web NDLSH رؤوس املوضوعات للمكتبة الوطنية اليابانيةويب من  النسخة  نرش  ، و1997

قامت  ،2010 ذلك  اليابانية    بعد  الوطنية  املوضوعات  بتوسيعاملكتبة  لرؤوس  الويب  نسخة  من    قدملت  Web NDLSH  وتطوير  كل 

لألسامء    بياناتال االواالستنادية  م  الستناديةبيانات  كبيانات  باسم ارتاملوضوعية  اجلديد  النظام  هذا  ويعرف  االستنادية   بطة،  البيانات 

بتبادل للمكتبة الوطنية اليابانية عرب الويب    البيانات االستنادية  تقومو.  Web NDL Authorities  للمكتبة الوطنية اليابانية عرب الويب 

 . 2012 عام أكتوبر ىف VIAFيف  املكتبة الوطنية اليابانية ( منذ بدء مشاركةVIAF)االستناد االفرتاىض الدوىل  الروابط مع ملف 

يُ  االسبب وكيفية تقديم  الباحثان    لخص ثم  اليابانية  الستناديةبيانات  الوطنية  م  للمكتبة  أو نسخة    بطة عربارتكبيانات  إصداره 

لل وصف  مع  الويب،  عرب  اليابانية  الوطنية  للمكتبة  االستنادية  من البيانات  عرب    روابط  اليابانية  الوطنية  للمكتبة  االستنادية  البيانات 

رؤوس موضوعات  و  VIAFتناد االفرتاىض الدوىل  : ملف االسخرى مثلاأل  االستناديةبيانات  الإىل    Web NDL Authoritiesالويب

 .  LCSHمكتبة الكونجرس 

هم  تعترب حركة البيانات املرتابطة اجتاًها جديًدا نسبيًا عىل الويب، مما يتيح من بني أمور أخرى، ملوفري البيانات املتنوعني نرش حمتوا

ويبدو أن املكتبات يف مجيع أنحاء العامل تتبنى تقنيات البيانات املرتابطة التي جتعل    ،بطريقة قابلة للتشغيل البيني ويمكن فهمها بشكل آيل

الكمبيوتر وأجهزة  البرش  من  كل  متناول  يف  هبا  اخلاص  ركز  ،املحتوى  املنطلق  هذا  وكربيانوس   تومن  لباباداكيس  البحثية  الورقة 

التي تشري   ةابطلبيانات املرتل  URIsاملصادر املوحدة    عىل معرفات  (Papadakis, Kyprianos, & Stefanidakis, 2015)وستيفانيداكيس

اال البيانات  حماولة   ،ستناديةإىل  حقول  مع  عىل  املرتابطة MARC مارك  التعرف  البيانات  معلومات  استضافة  عىل  القادرة   ،املحددة 

رئيسية مكتبات وطنية  تم فحص سبع  ذلك،  إىل  األمريكية  باإلضافة  الكونجرس  )مكتبة  الربيطانية  -وهى:  الوطنية  املكتبة   -املكتبة 

لتحديد درجة    (املكتبة الوطنية املجرية  - املكتبة الوطنية السويدية  -املكتبة الوطنية اإلسبانية  -املكتبة الوطنية اإلملانية  -الفرنسية  الوطنية

 .اعتامدها للمبادئ األساسية للبيانات املرتابطة

األهداف واألساسيات    ( Santos, Manchado, & Vila-Suero, 2015)الورقة البحثية لسانتوس ومانشادو وفيال سويرو ترشح

تم  اجلاري والذ  Datos.bne.esوراء مرشوع   الوطنية اإلسبانية، وسري    2011طالقه ألول مرة يف عام  إى  املكتبة  بيانات من  كخدمة 

املُتخذ والقرارات  هذه    ةالعمل  مجيع  تدعم  التي  األساسية  والتكنولوجيا  تطويرها  تم  التي  البيانات  وخدمات  املفاهيم،  وضع  يف 

والبناء، عىل غرار نموذج البيانات   البيانات الغنية  وسيع النطاق ودمجتم إنشاء نسخة جتريبية جديدة لت  2014وىف نوفمرب عام    ،العمليات

املشرتك املستخدم  تستهدف  مبتكرة  وعرض  بحث  كأداة  الكيان،  عىل  للتسجيالت   ،القائم  الوظيفية  املتطلبات  نموذج  كان  وقد 

تم    FRBR الببليوجرافية التي  البيانات  وعرض  والرتتيب  والفرز  للتحويل  املفضل  تسجيالت هو  من    MARC 21  استخراجها 

واال فوائد    ،ستناديةالببليوجرافية  حول  التقييامت  بعض  وإجراء  املستخدمني،  من  الواردة  التعليقات  االعتبار  يف  األخذ  تم  وأخرًيا، 
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من املستوحاة  املرئية  التجربة  هذه  املفتوحة FRBR وسلبيات  املرتابطة  البيانات  االستLOD  وجتربة  بعض  استخالص  مع  نتاجات ، 

 .واخلطوات املمكنة للمستقبل

دراسة حول    ( Hallo, Luján-Mora, Maté, & Trujillo, 2016)قدم كل من: هالو، ومورا، وماتيو، وتروجيلو  يف هذا البحث،

للبيانات امل التطبيقاتارتاالستخدامات احلالية  الرقمية، بام يف ذلك أهم  العامل  هلا   بطة يف املكتبات  يُ   ، يف مجيع أنحاء  الو  عىل    بحث ركز 

م اقرتاحات ي قد، مع تبطةارتالبيانات امل  طبيقيف ت   املكتبات الرقمية  لتي واجهتها واملزايا واملشاكل ا  األنطولوجياتاملفردات املختارة و

وذلك  ،  اإلنتاج الفكرىمراجعة    منهجية  عىل   الدراسة  عتمد ت  ،يف الويب الداليل  الرقمية  حول الطرق التي يمكن أن تساهم هبا املكتبات

والتي   اتتستند إىل املعلومات املوجودة يف مواقع الويب اخلاصة باملكتب، والبحث  ئلةلعثور عىل البيانات املتاحة لإلجابة عىل أسهبدف ا

،  2011يف عام  W3C Library Linked Data Incubator Groupرابطة الويب العامليةبطة بارتالبيانات املب االهتامم أوصت هبا جمموعة

السنوات    خالل  ( Scopus-  ACM-  Springer)  واعد بياناتق   ، و Google Scholar  ىف الباحث العلمى جلوجل  العلمية  اتواملنشور

املاضية املختارة    ،اخلمس  البحثواملكتبات  عليها  ركز  الوطنية  التى  املكتبة  املكتبات  ،الفرنسية  هي  لبيانات  األوربى   والنموذج 

Europeana Libraryأفضل  ، وذلك هبدف حتديد  ة اإلسبانيةالربيطانية واملكتبة الوطني  الوطنية  ، واملكتبةاألمريكية  رسج، ومكتبة الكون

 . هلا  والفجوات واالجتاهات املستقبلية هلذه املكتبات املامرسات املوجودة يف كل جتربة

 البيانات تقنية  باستخدام تطويرها  ومبادرة الربيطانية الوطنية الببليوجرافية مهيةأ  (2016حسن,  )الباحثة خلود حسن    ستعرضت

 قاعدة الربيطانية الوطنية الببليوجرافية عترب تُ ، ولببليوجرافيةت لومميزا  خصائص  من املبادرة هذه أضافته وما  وأمهية التطويرK املرتابطة

 تسجيلة  مليون  3.5 من أكثر وتضم  ،م 1950 عام منذ وأيرلندا بريطانيا  يف  املوزعة أو املنشورة املعلومات مصادر جلميع املةش بيانات

  الوطنية الربيطانية  الببليوجرافية من  إصدارة بتطوير الربيطانية الوطنية املكتبة قامت تلك األمهية  من  وانطالًقا  ،هذه املصادر تصف

  .الببليوجرافية ا بياناهت إىل قيمة إلضافة Linked dataونرشها وإتاحتها كبيانات مرتابطة 

  الربيطانية   الوطنية  رافيا ج( من الببليوLOD)  املفتوحة  املرتابطة  من البيانات  أو إصدارة  بدأت املكتبة الربيطانية بنرش نسخةلقد  

(BNB  عام من    2011( يف  الو   ،ملفتوحةا  امليتاداتا سرتاتيجية  إكجزء  من  الرغم  اكتساهبا   التيالتنظيمية    فوائدعىل  من    تم  كان  أنه  إال 

معدالت    ويتم استالم  ،تقوم سجالت النظام بتجميع املعلومات األساسيةو  ،الصعب حتديد كيفية استخدام البيانات ومن يستخدمها 

التحليل جعل من    االستخدام املستخدمني، ولكن نقص أدوات  دعم    هبدف  اخلدمة  هذه  الصعب فهم استخداممن خالل تعليقات 

 & ,Deliot, Wilson, Costabello)الباحثون ديليوت وويلسون وكوستابيليو وفاندنبوش    صفي  ، ومن هذا املنطلق االستثامر املستدام

Vandenbussche, 2017 )  ية  يرلندألابني املكتبة الربيطانية وفوجيتسو    القائم  رشوع املFujits Ireland    فحص الرؤى املكتسبة من  يالذي

امل البيانات  وتطبيق حتليالت  أشارت  بطةارتتطوير  فقد  الفوائد، وأمهها بالنتائج  ،  من  الكثري  للنارشين  تقدم  التحليالت  هذه    :أن مثل 

مكن للنارشين البدء يف  يُ بتلك التحليالت القيام بو ،املحدودة بشكل أكثر فعالية صادر القدرة عىل تقييم تأثري اخلدمة بدقة واستهداف امل

 بطة.ارتهم عىل الويب واالستمرار يف حتقيق إمكانات البيانات املرئا بنفس كفاءة نظ البيانات املرتابطة املفتوحة إدارة خدمات

للفحص  اجلهد  من  القليل  تكريس  امل  املنهجى  تم  املكتباتارتللبيانات  جمتمع  يف  املنشورة   Kim)تالريوس    تبحثلذا    ،بطة 

Tallerås, 2017)  يف إسبانيا وفرنسا واململكة املتحدة وأملانيا بطة التي تنرشها املكتبات الوطنية  ارترافية املجيف جودة البيانات الببليو، 

وجدت فقد    ،يعتمد الفحص بشكل أسايس عىل دراسة إحصائية الستخدام املفردات وممارسات الرتابط يف جمموعات البيانات املنشورةو

البيانات امل البيانات   حولا  القضاي  هناك بعض   ، لكنالراسخة  بطةارتالدراسة أن املكتبات الوطنية نجحت يف تكييف مبادئ  مستوى 
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 األربع قد اختارت حلوال   الوطنية  املكتباتذه  كشفت الدراسة أن ه  باإلضافة إىل ذلكو  البيانات املرتابطة،  ستخداما  مكن أن حتد منيُ 

 خمتلفة عىل نطاق واسع جلميع اجلوانب التي تم فحصها. 

  انات حول عمل مبادرة البي   ا متهيدي  اتقرير  (van Ballegooie, Borie, & Senior, 2017)فان باليجوي و بوري وسينيور  ُيقدم

)  املرتابطة مكتبة CLDIالكندية  و  كندا،  وأرشيف  ومكتبة  كندا،  يف  البحثية  املكتبات  أكرب  من  مخس  بني  تعاون  عن  عبارة  وهي   ،)

( واملستودع الرقمى CRKNوشبكة املعرفة البحثية الكندية ) ، Bibliothèque et Archives nationales du Québec كيبيك وأرشيف

تعمل مًعا عىل تطوير أقسام اخلدمات    لكنها   املؤسسات املشاركة ال تزال يف مرحلتها األوىل،  أن  الرغم من  عىلو.  Canadiana.orgلـ  

امل البيانات  جمال  يف  مكتباتنا  يف  وبطةارتالفنية  رئيس،  جماالت  يف مخس  تقدًما  املرشوع  يف  العمل  جمموعات  املنح،  هى  ةيحتقق  متويل   :

الرقمية، والتعليم والتدر الواملجموعات  البيانات  التحول نحو  والتكيف  تقييمالالقديمة، ويف  وصفية  يب، وتعزيز  مبادرة    ىف  أدوات 

إىل رسم مسار هتدف    تبني أن مبادرة البيانات املرتابطة الكنديةومن خالل العمل عرب احلدود اجلغرافية واملؤسسية،    ،رايفجالببليو  اإلطار

 املفتوحة.  املرتابطة اتلعرص جديد من اخلدمات الفنية يعتمد عىل البيان
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يف    (Alexander, Cyganiak, Hausenblas, & Zhao, 2009)و هاوسنبالس و تشاو    سيجانياكو  لكسندرأ  ناقش الباحثون

ملجموعات البيانات املرتابطة، وهي املفردات   أو الواصفات أو وصف  املفردات  لتوليد  voiD  برنامج  تصميم وتنفيذ  البحثية  هذه الورقة

بياناتالتي ت التي  بطةارتامل  RDF  إطار وصف املصادر  سمح بشكل رسمي بوصف جمموعات  ، مع تقديم بعض حاالت االستخدام 

الدوافع الستخدام   لـ    voiDتقدم  املفردات األساسية  تقرير عن تصميم  الثالث  الدراسة. ويتناول القسم  الثانى من  القسم   voiDىف 

ىف القسم الرابع. مع   voiD. فضال عن وصف لنرش واستهالك واصفات  Dublin Coreواستخدامها باإلضافة إىل مفردات أخرى مثل

 وتقديم تقرير عن األعامل ذات الصلة يف القسم اخلامس. وخُتتتم الدراسة باخلطط املستقبلية.   voiDعرض التطبيقات احلالية واملحتملة لـ  

وتوربا  ميسيك  وتوثتناول  وحمررا    (Micsik, Turbucz, & Tóth, 2014) كس  دعم  LODmillaمتصفحا  حاولوا  فقد   ،

التعلم من   البيانات املرتابطة بطريقة عامة من خالل  الباحثني الذين   20استكشاف  عاًما من تطور متصفح الويب، وكذلك من آراء 

(، وكام LODستكشاف األبحاث، باإلضافة إىل عرض الوظائف العامة لتصفح البيانات املرتابطة املفتوحة )حياولون استخدامه كأداة ال

يتم رشح أي نوع من أساليب البحث عن املعلومات التي يتم اتباعها مع البيانات املرتابطة التي تصف املنشورات، عالوة عىل ذلك،  

 أثناء التصفح. LODرض الرسم البياين وتصحيح للبيانات املرتابطة املفتوحة أيًضا مشاركة طرق ع LODmillaيدعم متصفح وحمرر 

  ، html  وثائق الـقاعدة بيانات من  كان بطةارتالويب قبل البيانات املىف دراسته للامجستري بأن  (Nadipally, 2014)يؤكد نديباىل

ـ صصة لالستهالك البرشي وكان من الصعب عىل اآلالت فهم البيانات يف  الوثائق خُم   تلكو بطة  ارتتقديم البيانات املوتم    ،html  وثائق ال

بحيث   هيكلةبطة طريقة لنرش البيانات املارتتصف البيانات املو  ،هبدف جعل الويب قاعدة بيانات عاملية للبيانات التي يمكن معاجلتها آليًا

البعض  ببعضها  ربطها  فائدةو   يمكن  أكثر  املو  ،لتصبح  البيانات  وعد  حتقيق  البيانات  ارتبعد  نرش  يف  األشخاص  من  الكثري  بدأ  بطة، 

عىل دراية كافية للقيام يكون  لكن عملية نرش الكمية اهلائلة من البيانات املوجودة مرهق، وعادة ما يتطلب ذلك من شخص    ،بطةارتامل

من الصعب العثور عىل  و  ،العثور عىل مفردات مناسبة تصف دالالت البيانات  ، بطة عىل الويبارتلب نرش البيانات امليتطلذا    ،بذلك

جديد ملستخدم  املفردات  هذه  خالل  مثل  من  الدراسة  تسعى  هنا  ومن  املقرتح،  اداة    النظام  مفردات    لتقديم  VOCAB4MEأو 
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نرش   ما  حياول شخص  عندما  باستخدامو  ، بطةارتاملبيانات  الالستخدامها  بذلك  النظام  سامء  أملطابقة  ة  تشاهبممقاييس    سلسلة   يقوم 

 احلالية.  RDFيف مفردات  خصائص األسامءالفئات و األسامء يف جمموعة البيانات اخلاصة بنا إىلخصائص الكيانات و

 مميزات استخدام البيانات املرتابطة:  4/4
بطة ارتالتي يمكن أن توفرها البيانات امل  واملزايا   بعض الفوائد  (Goddard & Byrne, 2010) وبرين  وداردجل  توضح هذه املقالة

اقرتاحات للطرق العملية التي    مع تقديم،  نحو استخدامها   العقبات غري الفنية التي نواجهها يف امليض قدًما   للمكتبات، وتناقش بعض 

عىل جمموعة من    W3C  رابطة الويب العاملية  ، تعمل1999منذ عام  ىف هنايتها، ف  الداليل  الويب  يمكن أن تشارك هبا املكتبات يف تطوير

الدالىل الويب  ثورة يف  التي لدهيا إمك  معايري  باسمو  ،الويب  عرب  بحثالانية إحداث  أيًضا  امل"  : املعروفة  الويب  "أو    "بطةارتالبيانات 

آليًا  للبيانات"أو    "املقروء  التى تسمح ألجهزة    ،"3.0ويب  "أو    "ويب  العالية  البيانات الوصفية املهيكلة  ويعتمد الويب الداليل عىل 

الكيانات، العالقات بني  بفهم  الداللية معقدو  الكمبيوتر  الويب  الو  ة، تعترب معايري  تقدم حلواًل  هلا   صعب وضع مفاهيممن  ، ولكنها 

والتصنيف وإمكانية نقل البيانات ضبط االستنادى  يق عىل الويب والللعديد من املشكالت التي تصيب املكتبات، بام يف ذلك البحث الدق

 وإزالة الغموض.  

هايالند للباحث  الفصل  هذا  الالمركزي الضوء عىل خصائ  (Hyland, 2010)يسلط  النهج  هذا  لتبني  املستعدة  املؤسسة  ص 

 .موردو إدارة البيانات والتحليل يرّوج هلا  وفوائدها التى للبيانات املرتابطة

بريميس إىل    (Bermes, 2011)هيدف  البحثية  الورقة  والتقارب، هبذه  البيني  التشغيل  قابلية  يف  املتمثل  التحدي  عن  الكشف 

 واملنظور الذي تقدمه البيانات املرتابطة من مزايا ملعاجلة هذه القضية. 

الباحث   من    (Ross, Stevens, Chandler, & Alemu, 2012)وآخرون    روسهيدف  للتحول  احلاجة  إىل  الدراسة  هذه  ىف 

(، دون تعطيل عمليات امليتاداتا احلالية للمكتبة وذلك ملا تقدمه البيانات RDF( إىل إطار وصف املصادر )MARCالفهرسة املقروءة آليًا )

 املرتابطة من مميزات.  

إىل جمتمع املكتبات والذي كان يستخدم معيار  (Kumar, Ujjal, & Utpal, 2013)لقد أشار الباحثون كومار وأوجاال وأوتبال 

األدوات    21مارك   انتشار  وبسبب  ذلك  ومع  ناجحة،  معاجلتها  متت  التي  املعلومات  مجيع  أن  ويبدو  لعقود،  املكتبة  بيانات  لتبادل 

يف توقع أن تكون البيانات متاحة بسهولة الستخدامها، ولكن هذا ممكن فقط من خالل توحيد تنسيقات متثيل   والتقنيات بدأ الناس

إمكانية توزيع بيانات امليتاداتا للمكتبة خارج جمتمع املكتبة، إىل جانب   21البيانات ومشاركة البيانات عىل الويب، فال تتوفر ملعيار مارك  

 متثيل البيانات وختزينها، مما يؤدي إىل إخفاء دالالت البيانات عن األجهزة، ومن هنا تقدم هذه الورقة  ذلك تركز هذه املعايري فقط عىل

التمثيل الثالثي إلطار وصف املصادر    21البحثية طريقة حول نقل صيغة مارك   الببليوجرافية إىل  عىل أساس مبادئ    RDFللبيانات 

امل البيانات  املرتابطة، وتنص مبادئ  السري تيم برينرزالبيانات  اقرتحها  التي  البيانات وربطها مع بعضها -رتابطة  يل عىل كيفية مشاركة 

البعض بغض النظر عن الوثائق التي ترفق هبا وصياغتها كشبكة بيانات، عالوة عىل ذلك، يتم النظر يف التوليد التلقائي ملعلومات املصدر  

 اخلاصة ببيانات امليتاداتا للمكتبة.

إطاًرا    دمرة التى توفرنظرية كريستنسن للتكنولوجيات امل   عىل  ( Moulaison & Million, 2014)مولسون وَمليِون    ُيركز الباحثان

امل البيانات  املكتبةارتلتقييم  لتكنولوجيا  املستقبلية  املكتبات عن طريق أفضل  وذلك من منطلق    بطة والتفكري يف االستخدامات  بحث 
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بياناهتا  افتقارف  ،لرتميز ومشاركة  املرتابطة    بسبب  التالبيانات  فإإىل االستخدام والضعف  بعد لظهورها كإبداع    هنا قني،  ليست جاهزة 

ضة التي تكمل بيانات املكتبة  ياستكشافها أواًل يف األجزاء العرلذا تسعى الدراسة إىل    ،ومع ذلك، فمن املحتمل أن تصبح مدمرة  ،مدمر

تبقى من املهارات الذكية واملفتوحة  ركز أنظمة املكتبات قيد التطوير عىل ما  ينبغي أن تُ كام    ،أو توفر الوصول إىل حمتوى إلكرتوين آخر

 .للبيانات املرتابطة للتكنولوجيات واالستخدامات املستقبلية غري املتوقعة

ة ىف البحوث املختلفة:  دراسة بعنوان: البيانات املرتابطة املفتوحة والكبري  (Janssen & Kuk, 2016)يقدم الباحثان يانسن وكوك

تركز عىل   والتى  واملامرسة،  البياناتالسياسة  أنواع  بني  املستكشفة  العالقات غري  لفحص  املتنوعة  واملامرسات  التخصصات  ،  خمتلف 

ظريات من ن نرش النأل  ،(BOLDالكبرية )املرتابطة املفتوحة و  ختلفة لفهم البياناتامل  يةبحثالدورات  الستقصاء والأنظمة اباإلضافة إىل  

املختلفة و البحث  أنظمة  استخدام  والنظر يف  التخصصات،  الالخمتلف  منهجية   يقدمبحثية  دورات  وقوة  طريقة  انضباًطا  وهذا    ،أكثر 

التعرف عىل مميزات    من األدلة باالنتقال إىل األمام وإىل األمام يف استكشاف املجهول من خالل  لراجعيسمح باخرتاق حدود االستقراء ا

إىل تطوير جمموعة متنوعة من األساليب الصارمة ملوازنة    اندعوي   امعىل هذا النحو، فإهنو  ،(BOLD)  املرتابطة املفتوحة والكبريةالبيانات  

 . (BOLD) البيانات املرتابطة املفتوحة والكبرية املامرسات احلالية اخلالية من النظرية يف حتليل واستخدام

لساكسينا  البحثية  الورقة  امل  إىل  ( Saxena, 2017)وهتدف  للبيانات  املستقبلية  االجتاهات  والكبرية    بطة ارتتقدير  املفتوحة 

(BOLD)  مسارات أو مفاهيم بدء من مسار  3، وحتدد مسارات البيانات املرتابطة املفتوحة والكبرية من خاللBOLD 1.0    والذى يشري

 يشري إىل البيانات املرتابطة املفتوحة الشاملة واالختيارية وأخريا مسار  BOLD 2.0مساروإىل البيانات املرتابطة املفتوحة املعقدة واملجزأة  

BOLD 3.0    ويشهد    ،من حيث تعقيد وإدارة جمموعات البيانات من مصادر خمتلفةللبيانات املرتابطة املفتوحة املتكاملة واملوجهة وذلك

حتديات متنامية مع تنامي طبيعة ونطاق جمموعات البيانات، وتفرتض الورقة البحثية  BOLDمسار البيانات املرتابطة املفتوحة والكبرية 

مرحلة نضجها، ستكون هناك حاجة إىل تقنيات حديثة   BOLDأنه بحلول الوقت الذي ستحقق فيه البيانات املرتابطة املفتوحة والكبرية  

، إن أمكن، ومُتثل وجهة النظر هبذه الدراسة اجتاها  "املصدر املفتوح"بنية البيانات التي تكون بأسعار معقولة نسبيًا ومتاحة كـ  ومنصات

مستقبليا قد يكون أو ال يكون صحيحا، ومع ذلك، هناك آثار عملية مهمة لألكاديميني واملامرسني لتقدير التحديات املحتملة يف األوقات 

، وعىل الرغم من وجود عدد من الدراسات حول البيانات املرتابطة  BOLDن استدامة البيانات املرتابطة املفتوحة والكبرية القادمة لضام

، وتسعى هذه الورقة إىل سد هذه  BOLDفال توجد دراسات هتدف إىل اقرتاح االجتاهات املحتملة يف تقدم    BOLDاملفتوحة والكبرية  

 الفجوة. 

 يانات املرتابطة:حتديات تطبيق الب 4/5
مقدمة موجزة للويب  ، بدأها برايفجالببليو  لضبطحتمل لستقبل املُ امل  ىفالتفكري  البحثية عىل    ( M Yee, 2009)تركز ورقة أم. يى  

و الصلة،  ل  تعريفالداليل  ذات  مناقشةلمصطلحات  البيانات    قضايا لل  مع  وفهرسة  عرض  لكفاءة  املعايري  ونقص  واهليكلية  الدقيقة 

)أى:   ( لقواعد الفهرسةRDF) صادرجتربة يف بناء نموذج إطار وصف امل  -بالفعل أيًضا تقرير عن عمل قيد التنفيذ ىوه ،رافيةجالببليو

الببليوجرافية  RDA  أكثر من تلك التي عىل وشك تقديمها ملجتمع املكتباتو  (FRBRized  نموذج املتطلبات الوظيفية للتسجيالت 

طور حماولة  ىف  فالباحث أم. يى  ،للقواعد  RDF إطار وصف املصادر بيانات نموذج  نشاء( ويف إإليها  والوصول  صادروصف املقواعد )

الفهرسة اخلاصة ب املصادر  يف شكل نموذج  هصياغة قواعد  أيًضا  RDF  إطار وصف  الروابط  ، والذي يمكن فحصه  تلك  من خالل 

نموذج إطار   أنباكتشف عدًدا من املجاالت التي لست عىل يقني  يف عملية القيام بذلكو (،/http://myee. bol.ucla.eduاإللكرتونية )
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املصادر مع    فيها   RDFوصف  للتعامل  يكفي  بام  الدراسة    بياناتالمعقد  فهذه  املجاالت  الببليوجرافية،  هذه  بعض  لتحديد  حماولة 

للذوبان قابلة  غري  صادفتها  التي  املشكالت  كانت  إذا  ما  آخ  -واستكشاف  أو  ربمعنى  أمكن  سواء  تكون،  أن  يمكن  البيانات   ال 

الداليل  الببليوجرافية الويب  العيش عىل  الرتكيز عىل  قادرة عىل  إىل  باإلضافة  األسئلة حول مدى مال،  إطار وصف    مةءإثارة  نموذج 

 .العمل التي ظهرت أثناءو الببليوجرافية بياناتلل RDF املصادر

حول املستوى احلاىل من    يا جتريب  ا مسح  (Hogan et al., 2012)  يقدم هوجان وأومربيشا وهارث وسيجانياك وبولريس وديكر

كان هناك  ، فقد  املتوافقة معها التوافق فيام يتعلق بمختلف املبادئ التوجيهية للبيانات املرتابطة وإحصاء قوائم بأكثر مزودي البيانات غري  

تم نرشه عىل الويب وفًقا ملبادئ البيانات املرتابطة وأفضل املامرسات، وقد    RDF رإطار وصف املصاد  نموذج  نمو ملموس مؤخرا يف

للبيانات املرتابطة لتسهيل إعادة   يرشادإأو دليل  توجيهية تم تصميم مبادئو ، "Web of Data"أطلق عىل نتائجها اسم ويب البيانات

  بشكل   بعد  تظهر  مل  األنظمة  فإن  ذلك،  ومع  املستهلك؛  تطبيقات  حسب  -  الويب  عرب  –ودمج البيانات املهيكلة املتوافقة    ،االستخدام

ملبادئ بأربعة عرش من ا  بتجميع قائمة  وقد قام الباحثون  ،حاليًا   املتوفرة  املرتابطة   البيانات  الستهالك   املحتملة   التطبيقات  إلثبات  مقنع

لك  بعد ذو  ،"كيفية نرش البيانات املرتابطة عىل الويب"حول  رشادية حمددة كام هو موضح يف الربنامج التعليمي  أو األدلة اإل  التوجيهية

وقد    ، لتوجيهيةأو املبادئ ا  دلة اإلرشاديةاحلاليني فيام يتعلق هبذه األ RDF نموذج إطار وصف املصادر  موفري بيانات  توافق تقييم  تم  

   .تقييم عىل التحليالت التجريبية الكمية لعملية الزحفالعتمد ا

، يف حني   HTTP URIsمعرفات املصادر املوحدة  االلتزام باملبادئ التوجيهية عىل نطاق واسع ال سيام استخدام  التقييم   ظهروقد أ

بني نتائج   باإلضافة إىل املقارنة  ، تقديم الرتخيص والبيانات الوصفية التي يمكن قراءهتا بواسطة البرش  :عىل سبيل املثال  جتاهل  البعض قد 

للبيانات املرتابطة التوجيهية  البيانات ومطابقتها مع املبادئ  من العوامل السلبية    أن كال  أظهرت  والتي  تصنيف الصفحات لـمقدمي 

يف حني ترتبط بشكل إجيايب للحصول عىل    ،RDFنموذج إطار وصف املصادر  استخدام ميزاتد من  ترتبط مع املبادئ التوجيهية التي حُت 

لخًصا للتوافق مع املبادئ التوجيهية مُ   قدمت الدراسةوأخرًيا،    ،تشجيع الربط اخلارجي وإعادة استخدام املفردات التى  املبادئ التوجيهية  

 .البيانات املرتابطة مع توافقالنيف الصفحات املشرتكة ونقاط وتقديم مقدمي البيانات أعىل مرتبة من حيث تص، املختلفة

باتون وكريستودولو وفرنانديز وبارسيه وهيدلر دبليو  الباحثون   & ,Paton, Christodoulou, Fernandes, Parsia)يوضح 

Hedeler, 2012)  البيانات املرتابطة نرش واستهالككل من الأن العديد من جوانب LD  هبدف  ستستفيد من هنج الدفع عند االستخدام

 البحثية عىل حتديد اجلوانب التالية:، وتركز ورقتهم تكامل البيانات

 . LD البيانات املرتابطة الفرص لتطبيق تقنيات الدفع عند االستخدام عىل جمموعة -

 .LD البيانات املرتابطة بعض التجارب األولية التي تطبق نظام تكامل البيانات أثناء الدفع إىلوصف  -

 حتقيق الفوائد الكاملة للتكامل أثناء الدفع. عرض بعض القضايا املفتوحة التي حتتاج إىل معاجلة لتمكني  -

الويب يف توفري    البيانات املرتابطة  تتابعو  ،ناشئةال  ويب البيانات  بطة مبادئ لنرش البيانات التي تدعم تطويرارتتوفر البيانات املو

، ويمكن للمستهلكني  املعيارية  إتاحة بياناهتم باستخدام جمموعة صغرية من التقنيات  من  لنارشيناكن  ومتُ   ،حواجز منخفضة للدخول 

 الويب.  البحث عن البيانات املنشورة وتصفحها باستخدام أدوات عامة مثل

هذا سيكون مرضيًا يف بعض  و   ،الذي تم نرشه  شكلال  عىل نطاق واسع ىفالبيانات    يستهلكون   املستهلكون يف كثري من األحيان

العديد من املصادر املختلفة، ووصفها    يف  يمكن ختزينها والتى    همةامل   هذه  حلاالت، ولكن تنوع النارشين يعني أن البيانات املطلوبة لدعم ا
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يوفر لغة متجانسة من الناحية النحوية لوصف  RDF نموذج إطار وصف املصادربطرق عديدة وخمتلفة عىل هذا النحو، عىل الرغم من 

 املصادر عادة جمموعة واسعة من عدم التجانس، من حيث كيفية متثيل البيانات حول املفهوم. ظهرالبيانات، تُ 

 املصادر واملراجع:
 أوال: المراجع األجنبية:  

Alexander, Keith, Cyganiak, Richard, Hausenblas, Michael, & Zhao, Jun (2009). Describing linked 

datasets-on the design and usage of void, the’vocabulary of interlinked datasets. In Linked Data on 

the Web Workshop (LDOW 09), in conjunction with 18th International World Wide Web Conference. 

Retrieved January 7, 2014, from http://richard.cyganiak.de/2008/papers/void-ldow2009.pdf 

Bermes, Emmanuelle. (2011). Convergence and interoperability: a Linked Data perspective. IFLA 

WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS. Retrieved March 9, 2015, from 

https://www.ifla.org/past-wlic/2011/149-bermes-en.pdf 

Bizer, Christian. (2009). The Emerging Web of Linked Data. IEEE intelligent systems, 24(5), 87-92. 

doi: 10.1109/MIS.2009.102 

Bizer, Christian, Heath, Tom, & Berners-Lee, Tim. (2011). Linked data: The story so far. Semantic 

services, interoperability and web applications: emerging concepts. Retrieved March 7, 2015, from 

http://tomheath.com/papers/bizer-heath-berners-lee-ijswis-linked-data.pdf 

Cervone, H. Frank, & Svenssont, Lars G. (2015). Linked Data and User Interaction/H. Frank Cervone, 

Lars G. Svenssont. Berlin/Munich: DE GRUYTER SAUR. 

Choi, Yunseon. (2014). From siloed data to linked data: Developing a social metadata repository. 

Paper presented at the Proceedings of the American Society for Information Science and 

Technology, Washington. 

Coyle, Karen. (2012). Linked data tools: connecting on the Web: American Library Association. 

Deliot, Corine. (2014). Publishing the British national bibliography as linked open data. Catalogue & 

Index, 174, 13-18 Retrieved October 11, 2018, from 

http://www.bl.uk/bibliographic/pdfs/publishing_bnb_as_lod.pdf 

Deliot, Corine, Wilson, Neil, Costabello, Luca, & Vandenbussche, Pierre-Yves. (2017). The British 

national bibliography: who uses our linked data? International Conference on Dublin Core and 

Metadata Applications. Retrieved October 11, 2018, from 

https://dcpapers.dublincore.org/pubs/article/viewFile/3820/2005 

Dunsire, Gordon, Hillmann, Diane, & Phipps, Jon. (2012). Reconsidering Universal Bibliographic 

http://richard.cyganiak.de/2008/papers/void-ldow2009.pdf
http://www.ifla.org/past-wlic/2011/149-bermes-en.pdf
http://tomheath.com/papers/bizer-heath-berners-lee-ijswis-linked-data.pdf
http://www.bl.uk/bibliographic/pdfs/publishing_bnb_as_lod.pdf


 إعداد وعرض الببليوجرافيات الوطنية:  مراجعة علمية... استخدام البيانات املرتابطة ف  256

 

 

Control in Light of the Semantic Web. Journal of Library Metadata, 12(2-3), 164-176. doi: 

10.1080/19386389.2012.699831 

Eslami, Saeedeh, & Vaghefzadeh, Mohammad Hossein. (2013). Publishing Persian linked data of 

national library and archive of Iran. Proceedings of IFLA WLIC 2013. Retrieved October 11, 2018, 

from http://library.ifla.org/193/1/222-eslami-en.pdf 

Evan Schreur, Philip (2012). The Academy Unbound. Library Resources & Technical Services, 56(4), 

227-237. doi: 10.5860/lrts.56n4.227 

Freire, Nuno. (2013). Facilitating access and reuse of research materials: The case of The European 

Library. Information Services & Use, (33)2,173-181 Retrieved February 3, 2017, from 

https://pdfs.semanticscholar.org/4bb6/2728a8dc879c18037cb1bdc42de6970ae731.pdf 

Godby, Carol Jean, Wang, Shenghui, & Mixter, Jeffrey K. (2015). Library Linked Data in the Cloud: 

OCLC's Experiments with New Models of Resource Description. Synthesis Lectures on the Semantic 

Web: Theory and Technology, (5)2, 1-154 Retrieved February 3, 2017, from 

https://www.oclc.org/research/publications/books/library-linked-data-in-the-cloud/contents.html 

Goddard, Lisa, & Byrne, Gillian. (2010). The strongest link: Libraries and linked data. D-Lib Magazine, 

16(11/12) Retrieved October 11, 2018, from 

http://www.dlib.org/dlib/november10/byrne/11byrne.html 

Gonzales, Brighid M. (2014). Linking libraries to the web: linked data and the future of the 

bibliographic record. Information Technology and Libraries (Online), 33(4), 10 Retrieved October 

12, 2015, from https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/5631/pdf 

Hallo, María, Luján-Mora, Sergio, Maté, Alejandro, & Trujillo, Juan. (2016). Current state of Linked 

Data in digital libraries. Journal of Information Science, 42(2), 117-127. doi: 

10.1177/0165551515594729 

Hastings, Robin. (2015). Linked data in libraries: status and future direction. Computers in Libraries, 

35(9), 12-28. Retrieved February 16, 2017, from http://www.infotoday.com/cilmag/nov15/Hastings--

Linked-Data-in-Libraries.shtml 

Hatop, Götz. (2013). Integrating Linked Data into Discovery. Code4Lib journal, 21. Retrieved 

November 25, 2018, from https://journal.code4lib.org/articles/8526 

Heath, Tom, & Bizer, Christian. (2011). Linked data: Evolving the web into a global data space. 

Synthesis lectures on the semantic web: theory and technology, 1(1), 1-136. Retrieved April 26, 

2018, from http://info.slis.indiana.edu/~dingying/Teaching/S604/LODBook.pdf 

http://library.ifla.org/193/1/222-eslami-en.pdf
http://www.oclc.org/research/publications/books/library-linked-data-in-the-cloud/contents.html
http://www.dlib.org/dlib/november10/byrne/11byrne.html
http://www.infotoday.com/cilmag/nov15/Hastings--Linked-Data-in-Libraries.shtml
http://www.infotoday.com/cilmag/nov15/Hastings--Linked-Data-in-Libraries.shtml
http://info.slis.indiana.edu/~dingying/Teaching/S604/LODBook.pdf


 257 أ. مها نبوي حممود 

 

Hogan, Aidan, Umbrich, Jürgen, Harth, Andreas, Cyganiak, Richard, Polleres, Axel, & Decker, Stefan. 

(2012). An empirical survey of Linked Data conformance. Journal of Web Semantics, 14, 14-44. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.websem.2012.02.001 

Hooland, Seth van, & Verborgh, Ruben (2014). Linked data for libraries, archives and museums: how to 

clean, link and publish your metadata. Archives and Records, 36(1), 96-99. doi: 

10.1080/23257962.2015.1009883 

Howarth, Lynne C. (2012). FRBR and linked data: connecting FRBR and linked data. Cataloging & 

Classification Quarterly, 50(5-7), 763-776 doi:https://doi.org/10.1080/01639374.2012.680835 

Hyland, Bernadette. (2010). Preparing for a linked data enterprise. Linking enterprise data. Retrieved 

November 25, 2018, from http://linkeddatadeveloper.com/Projects/Linking-Enterprise-

Data/Manuscript/led-hyland.html 

Isaac, Antoine, & Baker, Thomas. (2015). Linked data practice at different levels of semantic precision: 

The perspective of libraries, archives and museums. Bulletin of the Association for Information 

Science and Technology, 41(4), 34-39. doi: https://doi.org/10.1002/bult.2015.1720410411 

Janssen, Marijn, & Kuk, George. (2016). Big and Open Linked Data (BOLD) in research, policy, and 

practice. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 26(1-2), 3-13. doi: 

10.1080/10919392.2015.1124005 

Johnson, Thomas, & Estlund, Karen. (2014). Recipes for Enhancing Digital Collections with Linked 

Data. Code4Lib Journal, 23. Retrieved November 25, 2018, from 

https://journal.code4lib.org/articles/9214 

Jones, Ed , & Seikel, Michele (2016). Linked Data for Cultural Heritage. Journal of Web Librarianship, 

11(1), 81-82. doi: 10.1080/19322909.2017.1268513 

Konstantinou, Nikolaos, Houssos, Nikos, & Manta, Anastasia. (2014). Exposing bibliographic 

information as linked open data using standards-based mappings: methodology and results. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 147, 260-267. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.169 

Krier, Laura. (2012). Serials, FRBR, and Library Linked Data: A Way Forward. Journal of Library 

Metadata, 12(2-3), 177-187. doi: 10.1080/19386389.2012.699834 

Kumar, Sharma, Ujjal, Marjit, & Utpal, Biswas. (2013). Exposing MARC 21 Format for Bibliographic 

Data As Linked Data With Provenance. Journal of Library Metadata, 13(2-3), 212-229. doi: 

10.1080/19386389.2013.826076 

http://linkeddatadeveloper.com/Projects/Linking-Enterprise-Data/Manuscript/led-hyland.html
http://linkeddatadeveloper.com/Projects/Linking-Enterprise-Data/Manuscript/led-hyland.html


 إعداد وعرض الببليوجرافيات الوطنية:  مراجعة علمية... استخدام البيانات املرتابطة ف  258

 

 

M Yee, Martha (2009). Can bibliographic data be put directly onto the Semantic Web? Information 

Technology and libraries, 28(2), 55-80. doi: DOI: 10.6017/ital.v28i2.3175 

Manriquez, Elizabeth. (2018). Stronger Together: Embracing Google and Linked Data in Law Libraries. 

Legal Reference Services Quarterly, 36(3-4), 190-215. doi: 10.1080/0270319X.2017.1413282 

Marden, Julia, Li-Madeo, Carolyn, Whysel, Noreen, & Edelstein, Jeffrey. (2013). Linked open data for 

cultural heritage: evolution of an information technology. Proceedings of the 31st ACM international 

conference on Design of communication, 107-112. doi: DOI: 10.1145/2507065.2507103 

Micsik, András, Turbucz, Sándor, & Tóth, Zoltán. (2014). Exploring publication metadata graphs with 

the LODmilla browser and editor. International Journal on Digital Libraries, 16(1), 15-24. doi: 

10.1007/s00799-014-0130-2 

Mitchell, Erik T. (2013). Library linked data: Research and adoption: American Library Association. 

Mitchell, Erik T. (2016). Library Linked Data: Early Activity & Development. Retrieved August 2, 

2017, from https://journals.ala.org/ltr/issue/download/534/290 

Moulaison, Heather Lea, & Million, Anthony J. (2014). The Disruptive Qualities of Linked Data in the 

Library Environment: Analysis and Recommendations. Cataloging & Classification Quarterly, 

52(4), 367-387. doi: 10.1080/01639374.2014.880981 

Nadipally, Srikar. (2014). VOCAB4ME: A TOOL THAT PROVIDES VOCABULARY 

RECOMMENDATIONS FOR PUBLISHING LINKED DATA. Master of Science in Computer 

Science & Engineering College of Engineering & Computing, University of South Carolina. 

Retrieved September 16, 2018, from 

https://www.mobt3ath.com/pdf.php?ext=pdf&id=25287&tit=VOCAB4ME_A_TOOL_THAT_PRO

VIDES_VOCABULARY_RECOMMENDATIONS_FOR_PUBLISHING_LINKED_DATA_%D8

%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%

D9%8A%D8%B1 

Neish, Peter. (2015). Linked data: what is it and why should you care? The Australian Library Journal, 

64(1), 3-10. doi: 10.1080/00049670.2014.974004 

Neubert, Joachim, & Tochtermann, Klaus. (2012). Linked Library Data: Offering a Backbone for the 

Semantic Web. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 37-45. doi: 10.1007/978-3-642-

32826-8_4 

Nogales, Alberto, Angel Sicilia-Urban, Miguel, & García-Barriocanal, Elena. (2017). Measuring 

vocabulary use in the Linked Data Cloud. Online Information Review, 41(2), 252-271. doi: 

http://www.mobt3ath.com/pdf.php?ext=pdf&id=25287&tit=VOCAB4ME_A_TOOL_THAT_PROVIDES_VOCABULARY_RECOMMENDATIONS_FOR_PUBLISHING_LINKED_DATA_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://www.mobt3ath.com/pdf.php?ext=pdf&id=25287&tit=VOCAB4ME_A_TOOL_THAT_PROVIDES_VOCABULARY_RECOMMENDATIONS_FOR_PUBLISHING_LINKED_DATA_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://www.mobt3ath.com/pdf.php?ext=pdf&id=25287&tit=VOCAB4ME_A_TOOL_THAT_PROVIDES_VOCABULARY_RECOMMENDATIONS_FOR_PUBLISHING_LINKED_DATA_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://www.mobt3ath.com/pdf.php?ext=pdf&id=25287&tit=VOCAB4ME_A_TOOL_THAT_PROVIDES_VOCABULARY_RECOMMENDATIONS_FOR_PUBLISHING_LINKED_DATA_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1


 259 أ. مها نبوي حممود 

 

10.1108/OIR-06-2015-0183 

O’Dell, Allison Jai. (2015). Planning for Linked Data: Recruitment, Training, and Workflow Design for 

Resource Description and Metadata Management: Library Staffing for the Future. 245-261, Emerald 

Group Publishing Limited. doi: 10.1108/S0732-067120150000034011 

Oshiba, Tadahiko, & Takehana, Kazuo (2014, December 2014). Web NDL Authorities: Authority Data 

of the National Diet Library, Japan, as Linked Data/ Tadahiko Oshiba, Kazuo Takehana Ifla 2014 

Satellite meeting "Linked Data in Libraries: Let's make it happen!". Paris: National Diet Library 

Newsletter, no.197. Retrieved March 27, 2017, from http://ifla2014-

satdata.bnf.fr/pdf/3_iflalld2014_ppt_oshiba.pdf 

Papadakis, Ioannis, Kyprianos, Konstantinos, & Stefanidakis, Michalis. (2015). Linked data URIs and 

libraries: the story so far. D-Lib Magazine, 21(5/6). doi: 10.1045/may2015-papadakis 

Park, Ziyoung, & Kim, Heejung. (2014). Organizing and Sharing Information Using Linked Data: New 

Directions in Information Organization. Emerald Group Publishing Limited, pp61-87. doi: 

10.1108/S1876-0562(2013)0000007008 

Paton, Norman W, Christodoulou, Klitos, Fernandes, Alvaro AA, Parsia, Bijan, & Hedeler, Cornelia. 

(2012). Pay-as-you-go data integration for linked data: opportunities, challenges and architectures. 

Proceedings of the 4th International Workshop on Semantic Web Information Management. ACM. 

doi: 10.1145/2237867.2237870 

Peponakis, Manolis. (2016). In the Name of the Name: RDF literals, ER attributes and the potential to 

rethink the structures and visualizations of catalogs. Information Technology and Libraries, 35(June, 

2016), 19–38. doi: https://doi.org/10.6017/ital.v35i2.8749 

Radulovic, Filip, Mihindukulasooriya, Nandana, García-Castro, Raúl, & Gómez-Pérez, Asunción. 

(2018). A comprehensive quality model for linked data. Semantic Web, 9(1), 3-24 November 25, 

2019, from http://www.semantic-web-journal.net/system/files/swj1247.pdf 

Roman Amigo, Carolina. (2017). Linked Data in Libraries and Archives. (Master of Library and 

Information Studies), University of British Columbia School of Library, Archival and Information 

Studies.  

Ross, Penny, Stevens, Brett, Chandler, Jane, & Alemu, Getaneh. (2012). Linked Data for libraries: 

Benefits of a conceptual shift from library‐specific record structures to RDF‐based data models. New 

Library World, 113(11/12), 549-570. doi: 10.1108/03074801211282920 

Santos, Ricardo, Manchado, Ana, & Vila-Suero, Daniel. (2015). Datos. bne. es: a LOD service and a 

http://ifla2014-satdata.bnf.fr/pdf/3_iflalld2014_ppt_oshiba.pdf
http://ifla2014-satdata.bnf.fr/pdf/3_iflalld2014_ppt_oshiba.pdf
http://www.semantic-web-journal.net/system/files/swj1247.pdf


 إعداد وعرض الببليوجرافيات الوطنية:  مراجعة علمية... استخدام البيانات املرتابطة ف  260

 

 

FRBR-modelled access into the library collections. paper present In IFLA WLIC. Cape Town: IFLA. 

Retrieved November 25, 2018, from http://library.ifla.org/id/eprint/1085 

Saxena, Stuti. (2017). BOLD (Big and Open Linked Data): what’s next? Library Hi Tech News, 34(5), 

10-13. doi: 10.1108/LHTN-04-2017-0020 

Shelby, Jacob. (2017). Exploring Linked Data Through the Lens of Technical Services. Serials Review, 

43(3-4), 195-207. doi: https://doi.org/10.1080/00987913.2017.1367249 

Simon, Agnès, Wenz, Romain, Michel, Vincent, & Di Mascio, Adrien. (2013). Publishing Bibliographic 

Records on the Web of Data: Opportunities for the BnF (French National Library). The Semantic 

Web: Semantics and Big Data. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp563-577 

Retrieved December 25, 2018, from https://eswc-

conferences.org/sites/default/files/papers2013/simon.pdf 

Stuart, David. (2011). Facilitating access to the web of data: A guide for librarians: Facet Publishing. 

Tallerås, Kim. (2017). Quality of Linked Bibliographic Data: The Models, Vocabularies, and Links of 

Data Sets Published by Four National Libraries. Journal of Library Metadata, 17(2), 126-155. doi: 

10.1080/19386389.2017.1355166 

Tallerås, Kim. (2013, 19-22 August, 2013). From many records to one graph: heterogeneity conflicts in 

the linked data restructuring cycle. Proceedings of the Eighth International Conference on 

Conceptions of Library and Information Science,Copenhagen, Denmark: Information Research, 

18(3) paper C18. Retrieved August 25, 2017, from Available at http://InformationR.net/ir/18-

3/colis/paperC18.html 

Ujjal, Marjit, Kumar, Sharma, Arup, Sarkar, & Madaiah, Krishnamurthy. (2013). Publishing legacy data 

as linked data: a state of the art survey. Library Hi Tech, 31(3), 520-535. doi: doi:10.1108/LHT-09-

2012-0075 

van Ballegooie, Marlene, & Borie, Juliya. (2014). From record-bound to boundless: FRBR, linked data, 

and new possibilities for serials cataloging. The Serials Librarian, 66(1-4), 76-87. doi: 

https://doi.org/10.1080/0361526X.2014.879527 

van Ballegooie, Marlene, Borie, Juliya, & Senior, Andrew. (2017). The Canadian Linked Data 

Initiative: Charting a Path to a Linked Data Future. The Serials Librarian, 72(1-4), 207-213. doi: 

10.1080/0361526X.2017.1292751 

Vila-Suero, Daniel, & Gómez-Pérez, Asunción. (2013). datos.bne.es and MARiMbA: an insight into 

library linked data. Library Hi Tech, 31(4), 575-601. doi: 10.1108/LHT-03-2013-0031 

http://library.ifla.org/id/eprint/1085
http://informationr.net/ir/18-3/colis/paperC18.html
http://informationr.net/ir/18-3/colis/paperC18.html


 261 أ. مها نبوي حممود 

 

Vila-Suero, Daniel, Villazón-Terrazas, Boris, & Gómez-Pérez, Asunción. (2013). datos. bne. es: A 

library linked dataset. Semantic Web, 4(3), 307-313. Retrieved June 23, 2016, from 

http://oa.upm.es/14467/1/4.datosBNEdataset.pdf 

Villazon-Terrazas, Boris, Vila-Suero, Daniel, Garijo, Daniel, Vilches-Blazquez, Luis M, Poveda-

Villalon, Maria, Mora, Jose, . . . Gomez-Perez, Asuncion. (2012). Publishing linked data-there is no 

one-size-fits-all formula. Proceedings of the European Data Forum.Copenhagen, Denmark. 

Retrieved March 22, 2016, from http://dgarijo.com/papers/poster5.pdf 

Wallis, Richard, & Walters, David. (2015). The Power of Sharing Linked Data: Giving the Web What It 

Wants. The Serials Librarian, 68(1-4), 173-179. doi: 10.1080/0361526X.2015.1021217 

Wenz, Romain. (2013). Linked open data for new library services: the example of data. bnf. fr. Italian 

Journal of Library and Information Science & Technology Studies, 4(1), 403. doi: 10.4403/jlis.it-

5509 

Wood, David., Zaidman, Marsha., Ruth, Luke., & Hausenblas, Michael. (2014). Linked Data: 

Structured Data on the Web: Manning. 

Yoose, Becky, & Perkins, Jody. (2013). The Linked Open Data Landscape in Libraries and Beyond. 

Journal of Library Metadata, 13(2-3), 197-211. doi: 10.1080/19386389.2013.826075 

Yoshimura, Karen Smith. (2016). Analysis of international linked data survey for implementers. D-Lib 

magazine, 22(7/8). doi: 10.1045/july2016-smith-yoshimura 

Zarrinkalam, Fattane, & Kahani, Mohsen. (2011). Improving bibliographic search through dataset 

enrichment using linked data. Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), 2011 1st 

International eConference on, IEEE, pp254-259. doi: 10.1109/ICCKE.2011.6413360 

 المراجع العربية: 

يمان إسماعيل )وأحمد, أحمد فرج &  " نموذجًا لتوصيف المحتوى RDFإطار وصف المصدر ومخططاته " ،(2017متولى, نار
ية لعلوم المعلومات,  بناء الهيكلى والنماذج التطبيقية فى مؤسسات المعلوماتالرقمى: دراسة فى ال  (.  1)4المجلة المصر

يطانية في تطبيق البيانات المترابطة على الببليوجرافية  ،(2016حسن, خلود ممدوح إسماعيل ) بة المكتبة الوطنية البر تجر
 ، استرجعت من:  2017مارس، 26طلاع اتاريخ ال ،2014، مارس 41، عCybrarians Journal ،الوطنية

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=723:kholoud&catid=286:co

nf&Itemid=104 

بية/متطلبات تطبيق البيانات   ،(2017عبدالحى, نعمة عبد القوى )  المترابطة فى فهارس المكتبات العر
Requirements for the application of linked data in the Arab libraries catalogs ،  ,)الماجستير(

 كلية الآداب، قسم المكتبات والمعلومات.   جامعة الفيوم,

http://oa.upm.es/14467/1/4.datosBNEdataset.pdf
http://dgarijo.com/papers/poster5.pdf
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=723:kholoud&catid=286:conf&Itemid=104
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=723:kholoud&catid=286:conf&Itemid=104


 املستخلصات اإلنجليزي 294

 

 

Distance Education in Light of the Corona Crisis  
Among South Valley University Students in Qena:  

Opportunities and Challenges 

Maha Nabawy Mahmoud 

Ass. Teacher of  Libraries & Information Science 

Library, Archives and Information Technology Depart. 

Faculty of Arts, Cairo University (Egypt) 

maha.nabawy@cu.edu.eg 

 
 

 
        This study deals with a literature review of intellectual production on the topic of "using  linked data 

in the field of libraries", especially in the publication of the current national bibliographies data, where the focus 
was largely on foreign intellectual production, in addition to a few Arab studies on the subject. It begins with 
defining the steps for preparing the literature review of the intellectual production, in addition to the criteria for 
excluding some studies from it. Then presenting bibliographic features of the studies of intellectual production and 
its information resources, time, subject and linguistic characteristics, as well as the contributions of authors and 
the periodicals productivity. Finally, the studies themselves were presented, which was classified under some subject 
categories. 
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