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 الممخص:
تيدف الدراسة التعرف عمى الحوسبة السحابية ودورىا في تطوير خدهات الهعموهات الهكتبات هن 
خبلل التعرف عمى واقع استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في الهكتبات وهدى تأثيرىا في تطوير 

براز دورىا في هجتهع الهعرفة الرقهي وتمبية هتطمباتو واالحاطة بدور الحوسبة  خدهات الهكتبات ، وا 
السحابية في الهكتبات هن حيث تعريفيا وهفيوهيا وخصائصيا وفوائدىا والتخزين السحابي فضبل عن 
ايجابياتيا وسمبياتيا لمهكتبة ، ونهاذج خدهات الحوسبة السحابية لمهكتبات  وها تضفيو لمهكتبة ، 

 وهعرفة نهاذج تطبيق لمحوسبة السحابية في الهكتبات.
ات الرقمية، تكنولوجيا الفهارس السحابية، التخزين السحابي، المكتب)الكممات المفتاحية: 

 (.المعمومات
Cloud Computing 

And areas of investment in the development of library services 

Professor Dr. Researcher Talal Nazim Al-Zuhairi 

Ahmed Qassem Khalaf 

Al-Mustansiriya University, Basra University 

Department of Information and Knowledge Technologies 

Abstract :-  

      The study aims to identify cloud computing and its role in 

developing library information services by identifying the reality of using 

cloud computing applications in libraries and their impact on developing 

library services, highlighting its role in the digital knowledge society and 

meeting its requirements, and briefing the role of cloud computing in libraries 

in terms of its definition, concept, characteristics and benefits.  .  

Keywords: (Cloud catalogs, cloud storage, digital libraries, information 

technology). 
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 المقدمة :
عندها نسهع عن  )الحوسبة السحابية ( في الهكتبات يقدح في اذىاننا سؤال  ها الذي 

يتم تغيير الهكتبات هن التسجيل اليدوي . يهكن أن تقدهو الحوسبة السحابية لمهكتبات؟
إلى األتهتة في وظائف هثل الفيرسة ، التداول  ، فيرس الخط الهباشر والهستودع 
الهؤسسي. الباعة اإللكترونيين، إدارة الهوارد اإللكترونية ، يبحث أهناء الهكتبة في 

قنيات الحديثة الهستقبل القريب عن ذوي عموم الكهبيوتر أو تكنولوجيا الهعموهات والت
 (1وليس هع خمفية عمم الهكتبات. )

ليس فقط الحوسبة السحابية يهكنيا التغمب عمى ىذه الهشاكل ، ولكن يهكن أن تعطينا 
أيًضا بنية ستكون فعالة هن حيث التكمفة بها يكفي لمتعاهل هع البيانات واسعة النطاق. 

ستخدهين التي تشارك هن ألن الهكتبات ترى التحول عمى نطاق واسع هن هجتهعات اله
و هحتوى ناتج عن طريق هستخدم هن أجل إدارة اليجين لهوارد  Web 2.0خبلل 

الهكتبة ، ودهج عهميات سير العهل الخاصة بيم اصبح أهرًا حتهيًا إلدارة عهميات 
 الهكتبة.

"نهوذج  الحوسبة السحابية NISTكها عرفيا الهعيد الوطني لمهعايير والتكنولوجيا 
الوصول الشاهل والهريح هن خبلل شبكة االنترنت الشبكة الى هجهوعة هشتركة لتهكين 

هن الهصادر والهوارد القابمة لمتكوين )عمى سبيل الهثال ، الشبكة ، والخوادم ، التخزين 
صدارىا بسرعة بأقل قدر ههكن جيد اإلدارة  والتطبيقات والخدهات( التي يهكن توفيرىا وا 

 ". تشهل األهثمة أهازون وجوجل وهايكروسوفتأو تفاعل هن هزود الخدهة 
تتطمب الحاجة الهتزايدة لمهكتبات الرقهية إلدارة كهيات كبيرة هن البيانات بنية تحتية 
لمتخزين يهكن لمهكتبات نشرىا بسرعة وبصورة اقتصادية. الحوسبة السحابية ىي نهوذج 

ها يقمل هن تعقيد اإلدارة، جديد يسهح بتوفير هوارد تكنولوجيا الهعموهات عند الطمب ، ه
يهكن اعتبار ىذه الخدهة بهثابة دليل هرجعي لهوظفي تكنولوجيا الهعموهات الراغبين 

 في بناء بنية تحتية هتواضعة لمتخزين السحابي. 
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( ىي احدى الطرق الشائعة لموصول الى الهوارد الهشتركة والقابمة 2الحوسبة السحابية )
الطمب , ويعد تخزين البيانات االهن في البيئات السحابية  لمتكوين ديناهيكًا الشبكة عند

 ىو الهطمب األساسي ليذه التطبيقات.
 أوال: مزايا  الحوسبة السحابية في المكتبات

 (3: )من وجهة نظر إخصائيين المعمومات المكتبة -1  
التكمفة االولية. التوجد تكمفة أولية لمبنية التحتية  والقوى العاهمة الفنية ،  1-1

هساحة فعمية وها إلى ذلك, سيوفر هزود الخدهة السحابية جهيع الخدهات و 
 بدون أي تكمفة البنية التحتية والتكمفة األولية.

توفير التكاليف. تكون رسوم دفع تكاليف الخدهة عمى أساس االستيبلك  1-2
 ىي واحدة هن أفضل خصائص الحوسبة السحابية.

سينات سيمة وسريعة هها يجعل الهرونة وقابمية التوسع. التعديبلت والتح 1-3
ىذه الخدهة ههيزة وفريدة وانيا قابمة لمقياس والهرونة, وانيا تتيح في 
الحصول عمى الهزيد خدهات الحوسبة السحابية هن هزود الخدهة حسب 

 حاجة الهكتبة ليا.
وصول واسع لمشبكة. تتوفر إهكانيات السحابة عبر الشبكة ويهكن  1-4

ل األجيزة القياسية ولكن أيًضا هن خبلل الوصول إلييا ليس فقط هن خبل
واألجيزة الموحية اليواتف الذكية وأجيزة  i-Padsاألجيزة الحديثة هثل 

 الكهبيوتر الهحهولة وها إلى ذلك.
تجهيع الهوارد . يتم تجهيع الهوارد الهتاحة في هواقع هختمفة لخدهة عدد  1-5

وفر التكمفة و هن الهستفيدين هن خبلل الحوسبة السحابية حسب طمبيم. ي
 (4ازدواجية العهل. )

االفتراضية. الحوسبة السحابية ىي ظاىرة افتراضية تعهل عمى اإلنترنت  1-6
 وال توجد هوارد هرئية هادية.

هناسب بيئيا. البنية التحتية لمحوسبة هسؤولة عن انبعاثات غازات  1-7
االحتباس الحراري إلى حد كبير, نظًرا ألنيا تعتهد عمى نهوذج هشترك 
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رد الحوسبة ، فيي كذلك هناسبة بيئيا وهستداهة واكثر خضرة هن لهوا
 انبعاثات الكربون الهصاحب لؤلجيزة. 

تكمفة هنخفضة البراهج الثابتة لمهستندات. التوجد تكاليف شراء اطبلقًا ،  1-8
واليتطمب االهر شراء هعدات قوية وسحابية باىظة الثهن وال يتطمب األهر 

هساحة القرص أجيزة سطح الهكتب تجييز القوة أو القرص الصمب 
 (5التقميدية ، بل يتم توفيرىا عن طريق الخدهة السحابية. )

تكاليف الصيانة الهنخفضة. الصيانة األجيزة الهادية ، وتكاليف البراهج ،  1-9
لمهكتبة   تكون هنخفضة نسيبًا وذلك لها توفره خدهة السحابة هن تطبيقات 

 جاىزة عبر هزود الخدهة. 
ناهج آلًيا. يتم تحديث البراهج اليًا هن قبل هزود الخدهة تحديث البر  1-11

 السحابية.
زيادة إهكانيات الحوسبة. استخدام خدهات الحوسبة السحابية هن خبلل  1-11

 هزود الخدهة قد تشترك في تقديهيا اكثر هن حاسب آلي لمهستفيدين .
قدرة تخزين غير هحدودة. توفر السحابة القدرة والتخزين غير الهحدود  1-12

 ب هتطمبات العهل .حس
زيادة أهان البيانات. يتم تخزين جهيع البيانات في السحابة ، وبعيدًا عن  1-13

أروقة الهكتبة هها يزيد فرصة نجاة البيانات هن الكوارث الطبيعية 
 واالختراقات.  

 
 المكتبة امناءمن وجهة نظر  -2

 (:6ىي )اها هن وجية نظر اهناء الهكتبات فان اىم هزايا الحوسبة السحابية 
توفير التكمفة . في الحوسبة السحابية ، يتعين عمى الهستفيد أن يدفع فقط  2-1

هقابل تمك الخدهات التي يختارىا وبالتالي تتيح التكنولوجيا لمهكتبات أو 
الهؤسسات توفير التكاليف بها يتبلئيم هع حجم الهوارد الهكتبية لمهعموهات 

 وهتطمبات لمهستفيد .
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والصيانة. باستخدام ىذه التقنية ، ال تقمق الهكتبة بشأن سيولة التثبيت  2-2
تحديثات الخادم وهشكبلت الحوسبة األخرى قد يركز هوظفو تكنولوجيا 
الهعموهات في ىذه الهكتبات عمى هيام أخرى ليست ىناك حاجة لشراء أي 

 جياز لتشغيل الخوادم او القمق بشأن تحديثات البراهج.
كن أن تحتوي السحابة عمى هساحة تخزين أكبر زيادة السعة التخزينية. يه 2-3

هن جياز الكهبيوتر الشخصي أو الخوادم الهتوفرة في الهكتبات أو هراكز 
الهعموهات ، وهن الههكن تهديدىا حسب الحاجة. والسيها في وقت الذروة 
، فالحوسبة السحابية توفر الخيارات الرائعة في زيادة السعة التخزينية عند 

 الطمب .
تة. بهساعدة تقنية الحوسبة السحابية ، يتم إجراء كل تحديث أو األته 2-4

صيانة لمبراهج تمقائًيا بواسطة هزود الخدهة وال يحتاج هوظفو تكنولوجيا 
 (7الهعموهات أو الهكتبة إلى القمق بشأن كل ىذه األشياء.)

الهرونة. ىذه التقنية هرنة لمغاية ولمهستفيد الحرية في إضافة أو إزالة أي  2-5
هرافقيا وبالتالي توفير التكمفة والوقت لمهستفيدين. يسيل عمى الهكتبات هن 

 توسيع خدهاتيا في أي وقت.
تنقل أفضل. يهكن لمهستفيدين بداًل هن االضطرار إلى البقاء حاضرين في  2-6

هكاتبيم باستخدام جياز كهبيوتر واتصال باإلنترنت الوصول إلى خوادم 
نقل هثالية لمتواصل بين هزودي  الهكتبة هن أي هكان فيي تهثل وسيمة

الخدهة والتطبيقات وهوارد الهكتبة الهتوافرة عمى الجياز او الهخزن في 
 السحابة.

الهوارد الهشتركة. ىذه ىي الهيزة الرئيسية والهيهة لمحوسبة السحابية التي  2-7
يهكن لمهكتبات الهشاركة هشاركة هواردىا. وهشاركة هوارد أخرى لمهكتبات 

ويهكن توفير التكاليف , ويهكن لهزيد هن الهكتبات الوصول الهتناظرة ، 
 إلى عدد أكبر هن الهوارد في هكان واحد.  
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 ثانيًا . فوائد استخدام الحوسبة السحابية في المكتبات. 
ان فوائد الحوسبة السحابية  تهنح الوصول إلى البيانات عبر اإلنترنت أسيل في 

ة التي تدعم الويب هثل اليواتف الذكية العصر الحديث هع زيادة توافر األجيز 
 (:8واألجيزة الموحية وأجيزة الحاسب االلي الهحهولة والثابتة. وىي كها يمي )

هشاركة الهمفات ؛ىي أواًل وقبل كل شيء فائدة الحوسبة السحابية هع الوصول  .1
السريع. يهكن لمهستفيد حفظ الهمفات الكبيرة أيًضا. يهكن تخزين أنواع هتعددة 

الهمفات هثل الصور وهقاطع الفيديو والعروض التقديهية والهستندات. كها هن 
 يتم توفير هرفق النسخ االحتياطي بواسطة الحوسبة السحابية.

تساعد عمى تقميل تكمفة إدارة وصيانة نظام تكنولوجيا الهعموهات لتشغيل  .2
هات هنظهة أو هكتبة. يهكن لمهكتبات استخدام الهوارد السحابية لهقدهي الخد

 بداًل هن إنفاق األهوال لشراء أنظهة وهعدات 
يهكن أيًضا التعاون في الهشاريع ، وىو فعال هن حيث التكمفة هقارنة بشراء  .3

البراهج واألجيزة عند االتصال باإلنترنت ، يهكن لمهستفيدين الوصول إلى 
الهمفات الهخزنة هن أي جياز آخر , و ليس ىناك حاجة لنظام تخزين داخمي 

 .كبير
 هتوافق هع هعظم أجيزة الكهبيوتر وأنظهة التشغيل.   .4
( بشكل هتزايد الهكتبات 9تقميص التكاليف: ُتدفع تكنولوجيا الحوسبة السحابية ) .5

الستخداهيا لها توفره هن هيزة فريدة ويكون دفع التكاليف حسب االستخدام 
 الفعمي لمهوارد السحابية. 

ى هساحة تخزين أكبر هن جياز زيادة هساحة التخزين: توفر  السحابة عم .6
الحاسب  الشخصي أو الخوادم الهتوفرة في الهكتبات وهن الههكن تهديدىا 

 حسب الحاجة.
هؤتهتة آليًا: تساعد تحديث البراهج بشكل دائم ، ويعتني هوفر الخدهة السحابية  .7

بتحديث البرناهج عند إصدار جديد عند تحديث الخادم ، يحصل كل شخص 
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يًضا عمى حق الوصول إلى اإلصدار الجديد دون تحديث أي يستخدم الخدهة أ
 شيء هن نيايتو.

الهرونة في التوسع: توفر تقنية الحوسبة السحابية هزيًدا هن الهرونة لتوسيع  .8
خدهات الهكتبات في أي وقت ، عن طريق طمب هساحة إضافية عمى الخوادم 

 هن قبل هزودي الخدهة.
فين العاهمين في الهكتبة االتصال بخوادم السرعة وقابمية التوسع: يهكن لمهوظ .9

الهكتبة هن أي هكان وفي أي وقت ، بداًل هن االضطرار إلى البقاء حاضرين 
في هكاتبيم هن خبلل اهتبلك جياز حاسب الي او أي جياز لدية القدرة عمى 

 االتصال باإلنترنت.
يهكن هشاركة الهوارد: تسيل تقنية الحوسبة السحابية هجهوعة هن الهكتبات  .11

أن تجتهع هًعا ويهكن أن تضع هواردىا في هكان واحد ، وىذا بدوره سيهكنيا 
 لتوفير الوصول إلى عدد أكبر هن الهوارد لمهستفيدين النيائيين.

تخزين غير هحدود: تساعد خدهات الحوسبة السحابية تخزين البيانات بشكل  .11
 غير هحدود.  

 (11)توافر هصادر الهعموهات االلكترونية باي وقت . .12
 ثالثًا. إيجابيات استخدام الحوسبة السحابية في المكتبات 

تؤثر الحوسبة السحابية  عمى خدهات  الهكتبات في وضع فريد لتجربة الحوسبة  
السحابة  نظًرا لخدهتيم الهوجية الييم هن قبل هزودييا  والحاجة إلى إيجاد الحمول 

هكتبة تقديم هفيوم الحوسبة السحابية الهناسبة باستخدام هوارد السحابة. يهكن لهجتهع ال
لتضخيم قوة التعاون وبناء حضور كبير وهوحد عمى الويب. يهكن أن يساعد ىذا 
 .األسموب في الحوسبة الهكتبات عمى الحفظ الوقت والهال هع تبسيط سير العهل

التحسينات أو الفوائد التي تعود عمى هجتهع الهكتبات يهكن تحقيقو هع تطبيق الحوسبة 
لسحابية يتم تجهيعيا في ثبلثة هجاالت ، أي التكنولوجيا والبيانات و تواصل ا

 (:11وهن اىم ايجابياتيا في الهكتبات ) .اجتهاعي
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فجوات التكنولوجيا. تم بناء حمول الحوسبة السحابية عمى التكنولوجيا الحالية  .1
وهصههة لمتكيف هعيا التحوالت التكنولوجية. بالنظر إلى تطور األجيزة 

لهحهولة يرى الهرء كيف تعهل الشركات والهؤسسات في السحابة، البيئة قادرة ا
 عمى التكيف وتقديم خدهاتيم إلى أجيزة جديدة بسرعة أكبر وأقل تكمفة. 

كفاءة البيانات. عندها يتم تخزين البيانات في السحابة فإنيا تقدم العديد هن  .2
ولة بين الخدهات الهزايا. يهكن اآلن هشاركة البيانات الهشتركة بسي

والهستفيدين دون الحاجة إلى التخزين الهحمي ، تتم إزالة الصيانة والنسخ 
االحتياطية. يجمب تخزين البيانات في السحابة الكثير فوائد لمهكتبات. يتم 
تخزين البيانات هئات وآالف الهرات عبر الهكتبات. وىذا يعطي هيزة لبيانات 

 الفيرسة إلبقائيا هحدثة دائها. 
قوة الهجتهع. إلنشاء شبكة هعموهات الهجتهع عبر اإلنترنت ، ىناك هجتهعان  .3

و الهجتهع الداخمي لمهكتبات الهتعاونة داخل هؤسسة واحدة وعبر الهؤسسات 
والخارجية و هجتهع الهكتبات والباحثين عن الهعموهات القيهة إلى الهكتبات 

والهؤسسات عمى حد سواء ىو "تأثير الشبكة" الذي يأتي هًعا, ويهكن لمهكتبات 
البناء الهجتهعات االجتهاعية حول خدهاتيم والهشاركة فييا  الهجتهعات 

. والهجتهع الداخمي الذي Twitterأو  Facebookاالجتهاعية الهوجودة هثل 
تم تشكيمو هن خبلل السحابة يقدم عروض جديدة االحتهاالت وأوجو القصور 

 Googleشف الهكتبيين قوة خدهات هثل العديدة في تدفقات العهل الحالية اكت
الهستندات لتقميل جيد العهل الهشترك , وان هثل ىذه خدهات تسهح ليم 

 بسيولة هشاركة العهل الهستهر في أي وقت وهن أي هكان.
 رابعًا. سمبيات استخدام الحوسبة السحابية في المكتبات 

ات. فيها يمي الخطوط هثل أي تقنية أخرى ،  لمحوسبة السحابية أيًضا بعض السمبي
 (:12الرئيسية )

خصوصية البيانات وأهنيا. ىناك العديد هن الهخاطر تتعمق بخصوصية  .1
البيانات وأهنيا. يهكن الوصول إلييا هن قبل اآلخرين في السحابة ويكون 
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األهر أكثر خطورة عندها تكون البيانات حساسة هثل هعموهات بطاقة االئتهان 
تطبيق نهوذج األهان الهناسب   ، فإن البيانات الهخزنة لمهستفيدين. إذا لم يتم 

عمى السحابة تكون عرضة لميجهات هن الفيروسات والسرقة وها إلى ذلك. 
باإلضافة إلى ذلك ، ىناك أيًضا خطر فقدان البيانات إذا كان ىناك فشل في 
النظام أو نسخ احتياطي غير صحيح. يصعب العثور عمى الهوقع الفعمي 

 يث يتم توفير ىذه الخدهات عبر اإلنترنت.لمخوادم ح
االتصال بالشبكة وعرض النطاق الترددي . إن ىذه الخدهة هتصمة هباشرة  .2

باتصال اإلنترنت. إذا كان ىناك فشل في االتصال ، فبل يهكن لمهستفيد 
 الوصول إلييا ألن ىذه الخدهة هقدهة هن عبر اإلنترنت.

هن قبل طرف ثالث ، فإن الهؤسسات  الحوكهة. نظًرا ألن ىذه الخدهات هقدهة .3
لدييا القميل جًدا هن القوة لمحفاظ عمى الخدهات أو تخصيصيا. هن الصعب 
جًدا الوصول إلى الهوقع الهادي لمخوادم ويجب عمى الهؤسسات االعتهاد عمى 
هزودي الخدهة ، تعتهد الهنظهات تهاًها عمى هوفري النسخ االحتياطي 

 تعافي هن الكوارث.والتحديثات واالستعادة وال
الهرونة هحدودة. لدييا هرونة هحدودة لمهستفيد حيث يتم توفير الحوسبة  .4

السحابية هن قبل طرف ثالث. لذلك ىناك هجال هحدود لمتخصيص حسب 
 الهتطمبات الهحددة.

التكمفة. قد تكون تكمفة ىذه الخدهة في البداية أعمى نظًرا لوجود بعض  .5
يهكن لمهؤسسات تقميميا هن خبلل الهزيد هن الخدهات الهشتركة لمجهيع. 

استخدام ىذه الخدهات. وهع ذلك ، قد يزيد هقدهو الحوسبة السحابية هن تكمفة 
 خدهاتيم في الهستقبل وقد ينتيي األهر بالهؤسسات بدفع رسوم أعمى.

الهعرفة والتكاهل. يهكن أن يكون لدى الهؤسسات هوظفي تكنولوجيا الهعموهات  .6
هعرفة بالحوسبة السحابية. ولكن تكون اصعب عندها ال  هتخصصين لدييم

يتوفر هوظفي تكنموجيا الهعموهات  هن اجل التعاهل هع هزود الخدهة بشكل 
 هرن وهريح.  
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  نماذج تطبيقية لمحوسبة السحابية في المكتبات خامسًا. 
هع التطور السريع لتقنيات تكنولوجيا الهعموهات الهختمفة ،  والتي تتكون هنن الهكوننات 

   software Computer  والبرهجيناتComputer Hardware الهادينة واألجينزة   
و تكنولوجينننننا االتصنننننال عنننننن  Strange Technologyوتكنولوجينننننات التخنننننزين  

وقواعنند   Communication and Telecommunications Technologyبعنند
  Date(.13)و البيانات   Humanو االفراد   Data Baseالبيانات 

يتم تكييف هتطمبات هعموهات الهستفيدين بشكل تدريجي و ترعى الهزيد هن الهكتبات 
التي تركز عمى خدهات الهعموهات لمهستفيد. لذلك يجب عمى أهناء الهكتبات التنقيب 

شكل هتكرر وبيذه الطريقة فقط يهكنيا السيطرة عمى عن رغبات الهستفيدين ودراستيا ب
الهتطمبات األساسية لمهستفيدين . وىناك نهاذج لمخدهة تدفع الهكتبات الى استخدام 

 ( :14الحوسبة السحابية )
)كتالوج الوصول  OPACنهوذج خدهة البحث الهوحد. عمى الرغم هن وجود  .1

بات ال يزال الهستفيدون ال ( االعارة بين الهكت ILLالعام عبر اإلنترنت( و)
يستطيعون الوصول إلى الهوارد الهشتركة هن خبلل هنصة وصول هوحدة. 
وهع ذلك ، هع تنفيذ الحوسبة السحابية في هكتبة الجاهعة  تدعم هوارد الهكتبة 
الهتكاهمة واجية وصول هوحدة هشتتة. في الوقت نفسو ، يهكن لهنصة 

هكتبة وتوجيو أسئمة الهستفيدين واإلجابة الوصول غير الهتغيرة تعزيز هوارد ال
 عمييا باستخدام تنقل عالي الجودة. 

نهوذج الخدهات االستشارية الهتكاهمة. يهكن لكل هكتبة جاهعية تقريًبا توفير  .2
همفات الهستفيدين الذين لدييم بريد اإللكتروني ولكن باهتداد التحسين الهستهر 

الرقهي إلى حيز الوجود وقيادتو لمهستفيدين وتكاهميم جاء توفير الهرجع 
 بواسطة الحوسبة السحابية.

نهوذج خدهات الوصول في الوقت الفعمي في عصر الهكتبات الرقهية. هنح  .3
( االىتهام بالهجبلت اإللكترونية وقواعد 15العاهمون في الهكتبات هزيًدا هن )

جاهعية ولكن البيانات اإللكترونية وها إلى ذلك. بالتأكيد تحدي كبير لمهكتبات ال
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هع ظيور تقنية الحوسبة السحابية والجاهعة يهكن لمهكتبات إنشاء سحابة عاهة 
 هشتركة عمى قدم الهساواة. 

نهوذج خدهة الهعرفة. في سياق اقتصاد الهعرفة ، أصبح الهورد الرئيسي الذي  .4
يؤثر عمى الكفاءة التنهوية لمهكتبات الجاهعية الرئيسية في أقسام التخزين 

جة والنشر الهعرفي. يتم تقديم و تنظيم خدهات و إدارة الهعموهات والهعال
واتاحتيا واسترجاعيا الى الهستفيدين عبر أهناء الهكتبات عبر وصول سريع 

 وهريح باستخدام تكنولوجيا الهعموهات في عصر هجتهع الهعرفة
ن نهوذج الخدهة الشاهل. هقارنة بهكتبات الجاهعات األجنبية ، يهكننا أن نجد أ .5

الهستفيدين ويهكنيم  الهكتبات األجنبية تيدف إلى تقديم الخدهات لجهيع
الوصول إلى هصادر الهعموهات في الهكتبة ، إلى جانب ذلك فيي تسهح 
أيًضا لمهستفيدين بالوصول إلى العديد هن همفات هوارد الهكتبات هن خبلل 

هحمية أيًضا التعاهل هع الشيادات ذات الصمة بالهكتبة ، ويهكن لمهكتبات ال
 القيام بذلك في بيئة السحابة. 

 سادسًا. الخدمات السحابية في المكتبات
1 .: Ex Libris  

هزودة خدهة سحابية هعروفة هقرىا في الواليات الهتحدة. إنيا تقدم الحمول السحابية في 
هتاح لجهيع األنواع  Ex Librisهجال الهكتبة هع دعم البراهج واألجيزة البلزهة لذلك. 

 الهكتبات وكذلك االتحادات. 
2 .Polaris Library Systems): Polaris ( 

ىي واحدة هن أنظهة الهكتبات السحابية نظام أتهتة الهكتبات الهتاحة. توفر الشركة 
،  Polaris ILSأيًضا نظام االستحواذ الهعياري والهعالجة. أيًضا ، هع ترخيص عهيل 

العديد هن أنظهة إدارة أجيزة الكهبيوتر والطباعة دون أي تكمفة  يهكن لمهكتبة دهج
لمبيانات  MARC 21إضافية. تستخدم األنظهة عدًدا هن الهعايير الهعروفة جيًدا هثل 

 .Unicodeالسترجاع الهعموهات ، و  Z39.50، و  XMLالببميوغرافية ، و 
3 .Dura Cloud 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
1158 

وىو تعاون  Dura Cloudهكتبة الرقهية. حبًل سحابًيا لنخدهات ال Dura Cloudتوفر 
. عروض سحابة Fedora Commonsالرقهية البرهجيات و  Dspaceهن هكتبة 

Dura  كاهمة حل لمهكتبة الرقهية هع البراهج واألجيزة القياسية الهحمول. كها يوفر رهًزا
 (16هفتوح الهصدر ويجب تثبيت الكود عمى الجياز. )

4 .. OCLC OCLC Online Library Center)) 
وىي   هنظهة غير ربحية وعضوية و تقدم خدهة هكتبة الكهبيوتر والبحث ىو برناهج

الوصول إلى هعموهات العالم وتقميل هعدل  هنظهة هكرسة لؤلغراض العاهة لتعزيز
هزود الحوسبة السحابية.  يعهل كهمف OCLCارتفاع تكاليف الهكتبة. بهعنى ها  كان 

اإلنترنت والسهاح لمهؤسسات األعضاء باالستفادة  أكثر عمىأنيا توفر أدوات الفيرسة 
تبادل سجبلت  هخزن بيانات هركزي. تسهح قاعدة البيانات الهركزية ىذه باهتداد هن

 يقمل الوقت الهستغرق في فيرسة الهواد الواردة. الفيرس بين الهكتبات وبشكل كبير
 
5 .Library Thing 

ب التواصل االجتهاعي والحوسبة السحابية ىي وىو هن الهواقع التي تجهع بين جوان
Library Thing  وهنشئيا ،Tim Spalding تقدم  خدهات هثل هواقع التواصل .

االجتهاعي ، يصرح لؤلشخاص بهساىهة الهعموهات واالقتراحات حول الكتب والسهاح 
 ليم بذلك الترابط عمى الصعيد العالهي لتبادل الهعرفة. 

6 .Reed Elsevier    
و هقدم خدهة لمهعموهات العمهية العهل هع الهستشفيات لتوفير هعموهات في الوقت ى

الهناسب لمفنيين الطبيين ألنيم بحاجة إلى الييا. وىي تهثل االستفادة هن نهوذج 
 الحوسبة السحابية. 

7. Amazon and Google  
( التي تقدم أيضا حمول لمهكتبات هن خبلل إقاهة شراكات 17ىي الشركات الرائدة  )

بين الهكتبات هزودي األتهتة. أهازون تتطور هنذ سنوات ىندسة خدهات الويب الكبيرة 
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وىم يوفرون خدهات استضافة البيانات التي يتم تسعيرىا بالجيجابايت في الشير و 
 كزية، والذي تكون تكمفتو حسب االستخدام .هعدالت ساعة وحدة الهعالجة الهر 

 :  Mobile Meو  Kindle. خدهات 8
". Kindleفي ساحة الكتاب اإللكتروني التي توفرىا أهازون بعض خدهات القراءة هع "

، بغض  Kindleوالتي تهكن هن شراء و قراءة قائهة هتزايدة هن الكتب والدوريات هن 
هة ، يهكن تنزيل أكبر نص في ثواٍن. آخر هثل النظر عن هوقعك. باستخدام ىذه الخد

 لمحوسبة. Apple" التي تقدهيا شركة Mobile Meالخدهة ىي "
 : Chronopolis.هشروع 9

أيًضا  Chronopolisتم تصهيهو بشكل أساسي كهحافظة نظام التخزين. تراقب أدوات 
  الهمفات وهمفات التدقيق. 

11  .WorldCat : 
بيانات شاهمة لمهعموهات حول هجهوعات الهكتبات في  أكثر قاعدة WorldCatتعد 

هكانية االكتشاف والقيهة ألعضاء الهكتبات. يقوم فريق  OCLCالعالم. يوفر  الجودة وا 
OCLC  هن الهفيرسين الخبراء والهتخصصين في جودة البيانات بإثراء الهعموهات

 (18باستهرار. )
 :WorldShare (WMS). خدهات إدارة  11

هجهوعة هتكاهمة هن تطبيقات إدارة الهكتبات الهستندة إلى  (WMS)ت إدارة توفر خدها
توفير تكاليف الهكتبات وكفاءات سير العهل  OCLCهجهوعة النظراء الخاصة بن 

هكانية تقديم قيهة جديدة لمهستفيدين هن خبلل هشاركة البيانات والعهل عبر العديد  وا 
 هن الهكتبات األعضاء. 

12 . Microsoft Windows Azure 
ىذه الخدهة هن خبلل هراكز البيانات. في ىذا النظام األساسي ،  Microsoftتقدم 

يهكن لمهؤسسات تطوير التطبيقات وتشغيميا بنفسيا باستخدام قابمية التوسع غير 
لمشركات والهنظهات  Windows Azureالهحدود. بعض السيناريوىات التي يقدهيا 

دارة قواعد البيانات وها إلى ذلك.والت SaaSتشهل   خزين والحوسبة وا 
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13 .SeerSuite 
نتيجة لمبحث والتطوير الهكثف بيدف تهكين النشر الفعال  SeerSuiteتم تطوير 

إلى هجهوعة هن األدوات هفتوحة  SeerSuiteلمهعموهات العمهية واألدب. يشير 
بحث أكاديهية وهكتبات الهصدر التي توفر األساس برناهج تطبيقي إلنشاء هحركات 

 ، إلخ. CiteSeerXرقهية هثل 
 : Polaris. نظام الهكتبة الهتكاهل 14

الهبني عمى قاعدة بيانات  Polaris ILS(  Integrated library systemإن نظام )
هع واجيات برهجة تطبيقات هوثقة هفتوح لبلتصاالت هع  Microsoft SQLخادم 

دين ووسائل التواصل االجتهاعي الخاصة بيم  وهع البائعين الخارجيين ، هع الهستفي
الهوارد خارج الجدران. هتكاهل تتيح الوظيفة الهوسعة الوصول الهباشر إلى الهحتوى 

 اإللكتروني والهجهوعات الهشتركة واألنظهة الخارجية. 
 . الفيارس السحابية   15

وأىم ها يهيزىا  (،19تعتبر الفيارس  هن أىم أسس هؤسسات الهكتبات وهرتكزاتيا  )
عن غيرىا هن هؤسسات الهعموهات . وان ظيور الفيارس البطاقية هع الههيزات التي 
يحهميا بههيزاتيا  هن تنوع هفاتيح االسترجاع بين العنوان والهؤلف والهوضوع فانو 

( 2118يضفي هرونة التحديث وسيولة االستخدام.   ولكن هن وجية نظر )الزىيري
كانت فيارس البطاقات تستخدم لهرة واحدة عمى هستوى  يرى أىم السمبيات في

)األدراج( ، حيث يهكن لهستفيد واحد فقط استخدام الدرج ، وبطريقة ال تسهح لآلخرين 
الهوضوع( لم يعد كافيا في ظل تحول  -الهؤلف  -باالستفادة هنيا. ذكرنا أن )العنوان 

( 2118ا )الزىيري طرق بحث الهستفيدين هن الهصدر إلى الهعموهات. ويعرفي
ىي هواقع هؤسسية غالبا تتيح لمهكتبات عمى  Cloud Catalogالفيارس السحابية  

اختبلف انواعيا واحجاهيا اهكانية رفع بياناتيا لموصف الببميوغرافي لهقتنياتيا الى 
قاعدة بيانات الفيرس السحابي، عمى ان تتكفل ادارة الهوقع في توفير الهساحات 

الجات الفنية الهطموبة لتجييز البيانات لتكون جاىزة لمبحث هن خبلل التخزينية والهع
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توفير نقاط اتاحة و وصول. وقد يكون ىذا االهر بهقابل هادي او هجاني. عمى هستوى 
 .التطبيق فأن الفيارس السحابية تحاكي تهاها هفيوم الحوسبة السحابية

 االستنتاجات
 بناء عمى ها تقدم نخرج باالستنتاجات االتية : 

 تعد بيئة عهل الهكتبات هناسبة لتطبيق نهاذج هتنوعة هن الخدهات السحابية. .1
ىناك عدد كبير هن الخدهات السحابية الهجانية التي تتوافق هع هتطمبات عهل  .2

 الهكتبات.
 ال تزال هعظم الهكتبات هترددة في التحول الى الخدهات السحابية. .3
عمى الهستوى الهحمي نعتقد ان ىناك ضعف في خبرة العاهمين في الهكتبات  .4

 في التعاطي هع الخدهات السحابية.
الفيارس السحابية ىي الهجال االىم في الوقت الحاضر  لئلفادة هنيا كخدهة  .5

 سحابية.
ال شنننننك ىنننننناك اهكانينننننة لتطنننننوير واسنننننتحداث خننننندهات هتنوعنننننة فننننني الهكتبنننننات  .6

 لحوسبة السحابية.باالعتهاد عمى خدهات ا
 البيانات  والحافظ عمى خصوصيتيا  وأهن الفكرية  الهمكية حقوق حهاية تعتبر .7

 فني السنحابية الحوسنبة تقنينات تطبينق وهخناوف ضنياعيا أىنم تحنديات  
 .الجاهعية الهكتبات

يهكننن ان تسننيم الخنندهات السننحابية فنني تسننيل هشنناركة الهننوارد هننع الهكتبننات و  .8
كننن أن تضنننع هواردىننا فننني هكننان واحننند ، وىننذا بننندوره يهكننن أن تجتهننع هًعنننا ويه

 سيهكنيا لتوفير الوصول إلى عدد أكبر هن الهوارد لمهستفيدين النيائيين.
 المقترحات

 الغراض تحقيق االفادة الكاهمة هن الخدهات السحابية نتقدم بالهقترحات االتية:
البشرية العاهمة في السحابية، لمهوارد  الحوسبة بأىهية الوعي العهل عمى زيادة .1

هن  االستفادة عمى والقدرة استخداهيا، في الهكتبات عمى وجو الخصوص
وفتح دورات تدريبية تطوريو ليم وعهل ورش عهل هستهرة بيدف  تطبيقاتيا
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تطوير الهيارات التكنولوجية ليم واالستفادة هن تجارب الهكتبات التي تستخدم 
 تطبيقات الحوسبة السحابية. 

بتوفير الهوارد البشرية الهؤىمة والهدربة تعهل عمى  تنفيذ هشاريع االىتهام   .2
الحوسبة السحابية. والعهل عمى زيادة الوعي الكاهل  هن قبل العاهمين في 
الهكتبة بهفيوم الحوسبة السحابية وهكوناتيا وفوائدىا وخصائيا وههيزاتيا 

 وعيوبيا وتحديد هعوقات استخداهيا وتطبيقيا.
ي الخدهات السحابية بها يتبلئم هع عهل وهيام الهكتبة في البحث عن هورد  .3

 تقديم خدهات الهعموهات بها يضهن الحفاظ عمى هستوى الخدهة.
االستفادة هن البراهج والتطبيقات التي توفرىا تطبيقات الحوسبة السحابية في   .4

 تقديم افضل خدهات الهعموهات لمهستفيدين.
هشاريع رقهية لغرض االستغبلل وضع خطط واستراتيجيات هرنة و تبني   .5

األهثل ليذه التقنية وتوظيفيا في تقديم خدهات الهعموهات لمهكتبة في بيئة 
 الحوسبة السحابية.
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