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 مقدمة:

لى ذلك ين توظتف يختلف الوس ئل التقلتدية والحديثة ع، الجاهن بم  يسمى بثورة المعلوي  عصجن   يتسم       
وهو ي  فجض تحدي   على المهنة المكترتة في ظل تكنولوجت  ، يجاكز المعلوي  وجه الخصوص في المكتر   و 

 .المعلوي   والتطور الح صل
لمواجهة ذلك التطور الذي األس ستة عن صج ياموعة ين التوفجه  على  بح جة الى لذي جعل المكترةاأليج ا   

. ولعل ي  يهمن  هن  هو عنصج ةت   المتك يليعتمد على الحواستب وشرك   المعلوي   واألنظمة والرجيا
 يش ريع تطرتق تكنولوجت  المعلوي   في المكتر   ويجاكز المعلوي   إنا حالرجيات   الوث ئقتة ودوره  في 

، قتةالوث ئالمف هتم األس ستة للرجيات    بأهمونسعى ين خالل هذه المح ضجا  إلى تعجيف الط لب       
 ، وأهم األيثلة.اختت ره ، عوايل نا حه ، شجوط بتصمتمه  ، أهم المع يتج الخ صةه يتطلر ت

 مفهوم البرمجيات الوثائقية: -0

 هن ك عدة تعجيف   للرجيات   بصفة ع ية نعجض ينه  ي يلي :     

يشتج يصطلح الرجيات   إلى كل الرجايج التي تقوم بتشغتل أجهزة الح سر   األلتة , وفي الع دة يتم توريد   ·
يصحوبة بكتتر   أو أدلة استخدام  CD ROM الرجيات   على أقجاص يجنة أو على أقجاص ضوئتة يدياة

لتشغتل  تدريرتة قد يقدم بعض الموردين بجايج األحت ن تس عد في ترصتج المستخديتن بكتفتة استخدايه  وفي بعض 
 واستخدام هذه الرجيات   . 

ين التعلتم   واألوايج في بجايج لتوجه الح سوب الى انا ز عمل خ ص أو يحدد يتفق علته . وقد  سلسلة  ·
يكون الرجن يج بجن يج تشغلي أو بجن يج لغة االلة أو بجن يج يعلوي تي ...الخ . ويكتب الرجن يج ع دة ين قرل 

 المتخصصتن في الرجايج الفكجية . 

غ   الح سوب الستعم له في أغجاض يختلفة يس عد في الحصول على بجن يج فكجي يكتب ب ستخدام أحد ل  ·
      · أقصى ف ئدة ينه .

الرجايج المع لاة للوثتقة , حتث تكون ينظمة ويخصصة لمع لاة المعلوي    فهي   أي  الرجيات   الوث ئقتة      
ئف الرجايج تتصل وين هن  فإن كل وظ  التي تتعلق ب لمتدان الوث ئقي , إذ تديج وتع لج وتخزن وتستججع المعلوي   ,

 بمختلف عملت   السلسلة الوث ئقتة ابتداءا ين حازه  حتى يع لاته  وايك نتة استجج عه  .



الذي   ي للرجياةوالكود االصل  األلة للغةة موترجز في الرجيات   يسألة ه ية في التمتتز بتن الرجياتة المتجج       
 صن عته  .  وأسجار يحتوي ته تظهج فته كل 

ين خالل التعجيف   الس بقة نستنتج أن الرجيات   الوث ئقتة هي يختلف الرجايج التي توع أس س  لمع لاة      
 الوثتقة المكترة .

 أنواع البرمجيات : -9

 حسب الوظ ئف :       ·

 .  Windows XP نظم التشغتل . يثل :   -

 ،الديج  ،ي يلي : الفجز  تستخدم ين قرل المستخدم الع دي وتضمالخدي   : وهي الرجايج التي  بجيات      -
 تداول الملف   ويع لاته  , التحجيج ... الخ . ،النسخ

بجيات   التطرتق   : تصنع لتنفتذ عمل يحدد أو ياموعة ين األنشطة يثل : بجيات   ونظم المح سرة     -
 والاجد والجواتب ونظم الستطجة على االع رة .

 حسب االجهزة :       ·

 بجيات   الحواستب الكرتجة .         -

 بجيات   الحواستب الصغتجة .         -

 حسب طجيقة االعداد :       ·

الرجيات   المصممة يحلت  : تقوم كل يكترة بتصمتم وبن ء نظمه  , ولكن بدأ  هذه الرجيا   ب لتن قص          -
 تواجهه  ونخصه  ب لذكج في النق ط الت لتة :في المكتر   لكثجة المش كل التي 

 االعتم د الك يل على المصمتم أو المرجيج وأي خطأ ين قرله يتوقف لرجن يج .           -

 تحت ج هذه الرجايج لفتجة طويلة الججاء االختر را  .           -

 ب لنت ئج المطلوبة .غ لر  ي  كلفت المكتر   الوقت والاهد وااليوال وقد ال تأتي            -

 حسب يا ال  االستخدام :       ·

 بجيات   أح دية         -



 بجيات   النظم المتك يلة .         -

 بجيات   االقجاص المكتنزة ....         -

 تطور البرمجيات: -3

استخدام أجهزة الرط ق   المثقرة ين خالل  1304إّن التطرتق   اآللتة في المكتر   تعود إلى حدود سنة      
، وبتطويج الح سر   اآللتة وقدرا  تخزينه  وسجعة استجج عه  ونضج لغ   الرجياة وتقنت    في عملتة اإلع رة

التش بك، تطور  خدي   الرحث اآللي في يؤسس   المعلوي   خ صة أي م تضخم اإلنت ج الفكجي، ففي سنة 
ين المكتر   الا يعتة يثل: "يكترة ج يعة شتك غو" و"يكترة ج يعة  ك نت بداية التاجيب في ياموعة  1390

العديد ين  وطور  الفه رس اآللتة فتم  بعد في ،ست نفورد" في الوالي   المتحدة، و"ج يعة نتوك ستل" في بجيط نت 
 الا يع  .

، وينذ ذلك الحتن ش ع  iيتك يال لتصتج نظ ي  MEDLARS تم تطويج نظ م 1399وفي سنة       
استخدام النظم اآللتة في يؤسس   المعلوي   وتم التجكتز أكثج على نظم استجج ع المعلوي   وعلى الرجايج 

 الا هزة.

               والنظم وب،الستجج ع المعلوي   ين وسط خزني ين سب عرج الح س المر شج نظم الرحث ب التص ل وبجز      
الستجج ع المعلوي   عرج شرك   المعلوي   والنظم المحلتة الستجج ع المعلوي  ، والتي اهتمت  نتةالتع و 

ب لعملت   الفنتة ين تزويد وفهجسة وتصنتف وإع رة، كم  بجز  نظم الرحث في قواعد الرت ن   على األقجاص 
في يا ل الخدية المججعتة والجد على االستفس را ،  و لنظ م خرتجيولد أ 1391المدياة، "ويمكن اعتر ر ع م 

طرق نظ م خرتج أخج في يا ل االقتن ء والتزويد في المكتر  ، ثم في يا ل االستخالص ع م  1311وفي ع م 
هو إحدى تطرتق   الذك ء االصطن عي والذي يمكنه  والنظ م الخرتج ، "1390وفي يا ل التكشتف ع م  1311
ويحلل ويدل ويتصل ويصمم ويشجح ويفحص ويعجف ويفسج ويحدد ويتعلم ويخترج ويمسح ويحفظ  أن يجشد
بل هو عر رة عن بديل بجياي لحل المشكال  التي تحت ج خرجاء لحله ، وين ينطق هذه الصف    الرت ن  ،

ي التي تحت ج فعال ث ئقاستخدم في الرداية النظ م الخرتج للجد على االستفس را  والتزويد، ولعملت   التحلتل الو 
 لقواعد المعجفة التي تستخلص ين خرجاء يتعذر علتهم غ لر  وجودهم في كل المكتر  .

وهي نظم يعلوي   آلتة تس عد المكترة على إدارة  بنظم إدارة يص در المعلوي   الجقمتة، وقد ظهج ي  يعجف    
  ، المستفتد، وهي تتمتز بسهو لة االستخدام والمجونة المعلوي   الجقمتة ين خالل النم ذج وق عدة الرت ن   وواجهة

لالنتق ل ين نص ألخج في نفس التساتلة    hypertexte نظم بحث تعتمد على التجابط النصي كم  تم تطويج



أو تساتال  أخجى بوجود عالقة يوضوعتة تكمتلتة أو توضتحتة بواسطة روابط ينطقتة تسمى النق ط النشطة والتي 
  للرحث عن المعلوي   في شركة االنتجنتت، والتي تعترج أهم تطرتق   الشركة العنكروتتة الع لمتة ش ع استخدايه

(www) world wide webب إلض فة إلى تطور تطرتق   الواقع االفتجاضي وتقنت   الوس ئط المتعددة. 

 :لبرمجيات مفتوحة المصدر التعريف والنشأةا -4

 Open sourceالح سب االلي للرجيات   يفتوحة المصدر )ينظج الكثتجون ين يستخديي        
software  )     ستخدايه اوالتي توفج يجونة ف ئقة في   علي أنه  الاتل الاديد ين بجيات   الح سب االلي 

يعجف ODLIS ق يوس والتعديل علته  وتتعدد التعجيف   التي تتعجض لمفهوم الرجيات   يفتوحة المصدر فناد أن
ي رسوم يا ن  وبدون أ يفتوحة المصدر " انه  بجيات   تم إت حة الكود الخ ص به  ين خالل اإلنتجنت  الرجيات  

 . ين الم لك االصلي أو المطور يم  يشاع المستخديتن علي تطويج تلك الرجيات   وفق  الحتت ج تهم "

 Sourceالمصدر )ناد أيض  تعجيف للرجيات   يفتوحة المصدر علي أنه  بجيات   تضع كود و       
code )  الخ ص ب ستخدايه  يت ح ً لآلخجين ب لما ن، وبذلك يمكن ألي فجد استخدام هذا الكود ودراسته وحتي

 التعديل علته .

الرجيات   المفتوحة المصدر بأنه  "بجايج يا نتة يت حة ين غتج يق بل ي دي Mark Henle[ كم  يعجف     
 يع الكود الخ ص به  يع ايك نتة التعديل علته  "

ا ن ً ، يمكن الحصول علته ي نمط جديد ين الرجيات   الرجيات   يفتوحة المصدر علي أنه   أيض  جفتعو      
دايه  في األكواد المستخدية أثن ء عملتة كت بته  التي يمكن استخ عرج الشركة العنكروتتة، وتصح بعملتة تحمتله 

 .تطويج الرجن يج

الرجيات   يفتوحة المصدر هي عر رة عن بجيات   يت حة للتحمتل  يم  سرق يمكن أن نستخلص أن      
دون  خجي ا للمستخديتن يع إيك نتة الحصول علي الكود المصدري الخ ص به  والتعديل علته وإع دة توزيعه يجة

 الح جة للججوع الي المنشئ االصلي للكود.

أن تلك الرجيات   ياب أن تستوفي  1330وقد أوضحت ير درة الرجيات   يفتوحة المصدر في ع م        
 الشجوط االتتة لكي يطلق علته  يفتوحة المصدر :

 ل ين االشك ل.الرجن يج أو بتعه أو التصجف فته بأي شك استخدامياب أال تحتكج أي جهة   · 

 ياب أن يشمل الرجن يج كود المصدر الخ ص ب ستخدايه ويسمح بإت حته لمن يطلره.  ·
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الرجن يج المفتوح وايك نتة إججاء أي تعديال  فته يع السم ح بتوزيعه يا ن   ب ستخدامياب أن يسمح التجختص  ·
 لمن يطلره.

 يج عن غتجه ين االشخ ص ) االستخدام الع دل (.ياب أال يمنح أي شخص أية ايتت زا  في استخدام الرجن   ·

ياب أال يمنع أو يقتد التجختص ب ستخدام الرجن يج أي شخص يحت ج االف دة ين الرجن يج عن غتجه يمن  ·
 يستخديونه في أي يا ل ين يا ال  الرحث.

 اخجي. قة ين جهةياب تعمتم جمتع صالحت   استخدام الرجن يج وايك نت ته دون الح جة للحصول علي يواف  ·

 ياب أن تجترط صالحتة استخدام الرجن يج واالف دة ين بأشخ ص أو باه   يعجوفة لضم ن حسن استخدايه. ·

ياب اال يؤثج التجختص ب ستخدام الرجن يج الما ني يفتوح المصدر علي استخدام أي بجايج اخجي غتج يا نتة  ·
 قد تت ح في نفس الوقت.

 المصدرفلسفة الرجيات   يفتوحة 

تجكز الرجيات   يفتوحة على إعط ء الحجية للمستخديتن في تشغتل ونسخ وتوزيع ودراسة وتعديل وتحستن الرجيات   
 لذلك فقد بنتت الرجيات   يفتوحة المصدر على فلسفة المستوي   األربعة الت لتة لمفهوم الحجية:

 االستخدام في أي غجض )حجية توزيع نسخ ين الرجن يج(.   ·

 عدم وجود أي قتود علي الرجايج )حجية الوصول إلى الشفجة المصدرية(.    ·

 المصدرية )حجية التطويج(.    ·

 توزيع الرجن يج المعدل ) حجية النشج(.    ·

 :الفرق بين البرمجيات مفتوحة المصدر والبرمجيات التجارية -1

ؤثج التا رية هذه االختالف   قد ت توجد العديد ين االختالف   بتن الرجيات   يفتوحة المصدر والرجيات  
مكن ذلك النوع ين الرجيات   وي استخدامبشكل إيا بي أو سلري علي المؤسس   أو الاه   التي قد تترني 

 توضتح أوجه االختالف في الادول االتي :

 البرمجيات التجارية البرمجيات مفتوحة المصدر أوجه االختالف

 يا نتةبمق بل ي دي أو  يا نتة االت حة



 يقتد يت ح كود المصدر

 يقتد يت ح التعديل

 للشخص المطور حقوق الملكتة
للاهة التي انشئت 

 الرجن يج

 الدعم الفني بمق بل ي دي توفج الدعم الفني يا ن  الدعم الفني

 أطوليستغجق وقت  سجيع التطويج

 أدلة االستخدام
يتوافجة ين المطور أو المستخدم لكن قد تكون 

 صعرة
 يتوافجة ين الشجكة المن

 البرمجيات الحرة والملكية الفكرية: -6

اتة هي سلعة يمكن صنعه  وتسويقه  بشكل يستقل عن الرتئة يالتوم يستطتع أن يتا هل أن الرج ال أحد      
اتة هي يدام الرجياتة، ويع ذلك، فإن الرج الم دية )و نقصد هن  أس س  جه ز الكمرتوتج( التي يتم ين خالله  استخ

سلعة ين نوعتة خ صة. ين حتث التكلفة، الازء األكرج يتعلق ب لتطويج ولتس بإع دة اإلنت ج في ياموع  ، كم  
هو الح ل ب لنسرة لغتجه  ين السلع الصن عتة التقلتدية. أي  ين حتث طرتعة الاسم، ف لرجياتة تعترج ب ألحجى 

فسه ال ير ع و لكن جيقة تسويقه لتست تقلتدية ب عتر ر أن المنتج نتكنولوجت  ولتس ينتا  تا ري  تقلتدي ، وب لت لي ط
ير ع حق االستخدام ين خالل تجختص. "لذلك فمن المنطقي أن تختلف الرجياتة عن تكنولوجت  اإلنت ج ين حتث 

 .التعويض وكذلك ين حتث حم ية الملكتة الفكجية" 

ه األخجى في السوق ين حتث يس ر اإلنت ج الذي يشر وفي ست ق اخج، فإن الرجياتة تختلف أيض  عن السلع     
ب ألحجى تا نس وتجتتب للمكون   المنطقتة في ست ق يع لاة المعلوي   ولتس في ست ق إنت ج السلع. في هذا 

 - :صن عة الرجيات   في أربع يتزا  رئتستة هي  الست ق، يمتز ريتش ردسون

و : يهم  ك ن عدد المستخديتن، فإن تكلفة تطويج الرجيات   هتكلفة بستطة وه يشتة الستخدام التكنو لوجت   -
 نسرة ع لتة ين االبتك ر: هذا ي  يفسج انخف ض في عمج المنتا  ؛  -نفسه؛ 

دور المع يتج والمواصف    -آث ر الشركة : الرج ياتة يفتدة فقط في ست ق استخدايه  يع غتجه  ين المنتا  ؛ - 
ين ال يستثني أحدهم  االخج : التقنتن أ .ي ينطق ارتر طه  يع بتئة تكنولوجتة يتوافقة: الرج ياتة لتست وظتفتة إال ف



صدر حل والوصول الحج إلى شفجة ي لملكتة الفكجية للرجيات  ، يقتجحفي هذا الست ق المتعلق بإشك لت   ا
يمثل أداة للتنستق داخل و  الرجيات  . ياتب الحل األول على السؤال المتعلق بق بلتة التشغتل الرتني للتكنولوجت  

 هذه الصن عة، ي نع  بذلك إنش ء وتجكتز يجاكز يهتمنة

الحل الث ني المتعلق ب لرجيات   الحجة يستند في ينهاه على تق سم المعجفة ويهدف إلى تطويج المعجوض  .أ     
ريز يصدر  المفتوح إلى ين ينتا   الرجيات   ين خالل حقتقة أن كل فجد يش رك في بن ء الماموعة. يردأ النف ذ

الرجياتة ياتب ين ن حتة على إشك لتة إيا د حل لتوافق الحلول الرجياتة يع الحلول التقنتة ألنظمة الكمرتوتج الغتج 
 و ين ن حتة أخجى ياتب على يسألة التوفتق بتن المصلحة الفجدية الخ صة و الكف ءة الام عتة.   يتا نسة،

ذا بعتن االعتر ر هذه القضتة ين الرجيات   الحجة، أورسي ف بت ن وج ن بونوا في هذا الست ق نفسه وأخ       
زيمجي ن في ورقة عمل حول الملكتة الفكجية والعولمة يعترج ان أن "ال حق المؤلف وال بجاءا  االختجاع تسمح بتوازن 

ق الرجيات   دون ن تسويبتن نشج المعجفة في النستج الصن عي. إلحوافز االستثم رية للمرتكج ين و يجضي بتن ا
الكشف عن ريوز المصدر يمثل عقرة أي م تدفق المع رف التي تتن قض يع أسس حم ية الملكتة الفكجية ويحظج 

 ياتة، وب لت لي ال يمكنه تغتتجه  عندي  ال تعمل بصورة يجضتة أو إذا ك نالمستخدم أن يعجف كتف تعمل الرج  على
 يود تكتتفه  يع احتت ج ته الخ صة ". 

وفي إط ر الحديث عن يسألة الملكتة الفكجية، يمكن أن نقج ب المتعلق بحق المؤلف يع هندسة الكمرتوتج ين    
خالل جعله  أكثج شف فتة، وجعل المعلوي   أكثج تحجرا ويص درة االحتك ر على الموارد التقنتة. "هذا الخط ب 

توي   على فهم العملت   التقنتة وكذلك تحجيج المح اإليديولوجي يغطي كل ين الحجية المطلوبة في أن تكون ق درا
 .المتداولة على شرك   المعلوي تتة
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ياب أن تحدد شجوط النظ م ضمن العقد المرجم بتن الزبون والمورد، أي قرل الشجوع في التنفتذ واإلنا ز، وهي      
إن تججمة  .اعتد، وكذلك ي  يتعلق بمحتط اإلنا ز، وقواعد تطويج النظ متخص جوانب التطرتق   واألسع ر والمو 

االحتت ج   يكون ين خالل دفتج الشجوط الوظتفي الذي يحدد المواصف   بصورة جلتة، بحتث تمكن المجاجعة 
دة دبمنهاتة خ صة تعتمد على الرجه ن واالختت ر، يم  يرتن يدى تم شي التطرتق   المنازة يع المع يتج المح

س بق . وين الضجوري أيض  تحديد المدخال ، والمع لا  ، والمخجج  . وكذلك ب لنسرة لقدرا  النظ م 
أي  فتم  يتعلق ب لجق بة، فمن المهم تحديد المواصف   األس ستة لمخطط   االختر را  قرل  .ويتطلر   االستغالل

 د تنفتذ هذه المجحلة.الشجوع في عملت   التنفتذ، بشكل يمكن ين تقتتم التك لتف ويوع



وتحدد أسع ر التنفتذ ين خالل المف وض   التي يمكن أن تتم بتن الزبون والمورد، وذلك اعتم دا على النت ئج       
المحققة في اإلنا ز الفعلي للمشجوع ولتس بمقدار الوقت الذي يقضته المورد عند تنفتذه لمشجوع النظ م. وفي 

ن تقنتة، ف لرجن يج المتع قد علته بتن الطجفتن يحدد تواريخ بداية ونه ية كل يجحلة يح لة تازئة المشجوع إلى يجاحل 
المجاحل، بحتث توضع كل التف صتل الخ صة ب لمجاحل المختلفة سواء ي  يجترط ب إليك نت   الم دية، أو التاهتزية، 

 أو الرشجية، أو حتى ب لتوزيع الزيني لكل يجحلة ين المجاحل. 

يقتضي األيج تداخل بعض المجاحل في وقت واحد يم  يتطلب وضع يخطط دقتق، وهذه اإلججاءا   وأحت ن       
إن  .بمامله  توضح بشكل دقتق انست ب العمل عند تنفتذ المشجوع، يم  ياعل عملتة المجاقرة يمكنة ويستجة

تح، لهذا فمن التوجته الصحتحديد الاه   المسؤولة، والمسؤولت   تعترج ين العن صج اله ية التي توجه المشجوع 
الضجوري تحديد يسؤولتة المشجوع ين جهة المورد وكذلك ين ج نب المؤسسة التوثتقتة، وذلك بتعتتن شخص له 
سلطة التع قد، أي له األهلتة الك يلة في تمثتل شجكته أو يؤسسته عند إيض ء العقد وفي المن سر   المختلفة، وين 

 .المسؤول التقنيجهة أخجى تعتتن يسؤول األعم ل و 

  :العناصر األساسية لدفتر الشروط-0

تعلق تتسعى المؤسسة التوثتقتة دوي  وفي أسجع وقت للحصول على اقتجاح   إجم لتة  :الهدف ين دفتج الشجوط 
 ي:بم  يل

 بجايج التشغتل والتاهتزا  الك يلة المن سرة لخصوصت   دفتج الشجوط.   ين الفتجة الزينتة الضجورية للتكوين
وإذا حدث أن  .صت نة بجايج التشغتل والتاهتزا   .أجل التشغتل الاتد للنظ م، والتعمق أكثج عند الفتجة التاجيرتة

أحد يوردي نظم التشغتل ال يجيد تقديم عجض ش يل ودقتق فتم  يتعلق ب لتاهتزا ، ورخصة االستالم، ونظ م 
ع هذه الموظفتن. فمن واجب المؤسسة التوثتقتة طلب جمتاالستغالل، وبجن يج التشغتل، وتجكتب النظ م، وتكوين 

 .بتقديم دفتج شجوط أكثج شمولتة وأكثج دقة التف صتل، أي يط لرة المورد 

  :محتويات دفتر الشروط .

يشتمل هذا التقديم على تقديم صورة ع ية للمؤسسة التوثتقتة، عن يوظفته ،  :تقديم لدفتج الشجوط -
 :الوث ئقتة. ويتفجع هذا التقديم إلى العن صج الت لتةونش ط ته ، وأرصدته  

يتن ول هذا الملخص تحلتل بستط للنظ م المستخدم، بم  يحتويه ين أدوا  ووس ئل  :ملخص الموجودات .أ
وتاهتزا ، وتقديم يعدال  عن يدى قدرة النظ م في تلرتة احتت ج   المستفتدين، وب لت لي تقديم يرجرا  استردال 

تعديله. يع تقديم عجض يفصل للماموع   بم  فته  ين كتب ودوري   ووث ئق يختلفة، ويمكن  هذا النظ م أو



التجكتز هن  على الوث ئق المنتاة يحلت  ك لوث ئق الع ية المتعلقة ب لمنهاتة والرحث، والرترلتوغجافت   المتخصصة، 
  .جا ك له  وأنواعه ، واألدلة والنشوالوث ئق السمعتة الرصجية، واألوعتة الرتداغوجتة، والفه رس بمختلف أش

يتعلق األيج هن  بعجض يعلوي   يفصلة عن الطلر   المعلنة للمستفتدين ين الوث ئق  : طلبات المستفيدين .ب
والمعلوي  ، وب لت لي إعط ء صورة واضحة عن أنواع هذه الطلر   ويص دره  ثم تقديم الطجق الكفتلة بتلرتة هذه 

  :الطلر   عن طجيق
  .إع رة يص در المعلوي   -
 قاستنس خ بعض الملف   والتق ريج والوث ئ -
 – .اإلطالع على الوث ئق المنتاة يحلت  أو شجاؤه  -
  .تزويد المستفتدين ب لرت ن   الرترلتوغجافتة والعن وين المتخصصة -

تة، طت   الرترلتوغجافإيا د نظ م يعلوي تي يتطور يمكن ين الوصول إلى المع : جـ. األهداف القصيرة المدى
والنصتة المتواجدة برنوك المعلوي   المجترطة ب لمكنز. وإيك نتة استخدام هذه المعطت   لإلج بة على طلر   
المستفتدين، ولطر عة بعض النشجا  التي تعترج بمث بة أدوا  تعجيفتة وإشه رية عن يحتوي   النظ م. وقد يفتد 

ت   المخزنة أو جزء ينه  في يوزع آلي يكون أكثج إت حة لامهور هذا في وضع نظ م تعرئة تلق ئي للمعط
 .المستفتدين

االستف دة ين النظ م لمس ءلة بنوك وقواعد المعلوي   المحلتة - ىاألهداف المتوسطة والبعيدة المدد.  
 .والخ رجتة، يع وضع أسلوب للتفجيغ التلق ئي للمعطت  

العمل على الشركة يع - .وتامتع الرترلتوغجافت   المتخصصة التوزيع االنتق ئي للمعلوي   حسب الطلب،-
المؤسس   التوثتقتة والمنظم   األخجى الوطنتة واألجنرتة الع يلة في قط ع المعلوي   أو في القط ع   األخجى 

 وضع نظ م لامع المعلوي   الذي يمكن ين تحويل بنوك المعطت   التقلتدية - .االقتص دية واالجتم عتة وغتجه 
 .إلى بنوك لدراسة المش ريع ويت بعة الرحوث العلمتة والسهج على تنفتذه 

ين أجل وضع خطة يستقرلتة لدور الموظفتن في ظل النظ م  :أ. الموظفتن والمحتط :المعلوي   وبنوك المعطت  . 
خصص تهم، ت الاديد، يتطلب األيج تقديم عجض يفصل عن الموظفتن الع يلتن ب لمؤسسة التوثتقتة، ين حتث

ويؤهالتهم العلمتة، والوظ ئف الح لتة المسندة إلتهم. وقد يس عد هذا اإلججاء في التحكم بشكل جتد في الموارد 
 .الرشجية المت حة، وتسهتل عملت   الع يل يع الاه   األخجى ين يؤسس   وأنظمة يعلوي   بمختلف أشك له 

ا  ظفتن الذين لديهم يع رف تكنولوجتة يعترج ين الضجور إن وضع نظ م حديث يتن سب يع التكوين العلمي للمو 
األس ستة، أو بتنظتم دورا  تكوينتة وتدريرتة للموظفتن الذين ال تكوين لهم قرل إدي جهم في النظ م أو حتى قرل 

 ييتعلق األيج بملف   المعطت   التي سرق جمعه  وإدخ له  إلى الشركة، الت :ب. بنوك المعطت   .استتجاد النظ م
يمكن الحصول علته  ب لولوج المر شج واستخدام األبح ث يتعددة المع يتج، وعنوان الملف. أو عن طجيق الولوج 



يك ن تواجد  -المؤسس   التوثتقتة  -المواضتع  -قط ع   النش ط    - :الموجه ين خالل بعض المع يتج يثل
ة. ويشتمل كل ة تستتج النظ م والمع يتج المستخديالمؤسس   ب إلض فة إلى هذا التوجته يوزع دلتل يشتمل على كتفت

 قط ع النش ط -عنوان المؤسسة -إسم المؤسسة  -الجقم والت ريخ - :يلف على العن صج الت لتة

 اسم المسؤول التقني  -

شكل ت تتمثل في القتود الرترلتوغجافتة الخ صة ب لمق ال ، والتق ريج، والكتب، التي :جب. المجاجع الوث ئقتة المطروعة
بنك المعلوي  . والتي ين خالله  يمكن استخجاج النشجا  الرترلتوغجافتة، وكش ف   المؤلفتن، والمواضتع، والكش ف 
الاغجافي. أي  ب لنسرة للحقول األس ستة التي هي يحور القتود الرترلتوغجافتة فتتشكل ين الحقول المألوفة االستخدام 

الموضوع  -المالد، الجقم  -ت ريخ النشج  -ينتج القتد  -الن شج  -نوع الوثتقة  -يك ن النشج  -رقم القتد  - :الت لتة
عنوان الدورية د. بت ن    -التظ هجة ) يلتقى، يؤتمج. . . إلخ(  -األصلي  -العنوان  -الملخص  -المؤلف  -

 -العنوان األصلي  -المؤلف  -رقم الوثتقة  -ينتج القتد  -نوع الوثتقة  -رقم القتد  - :الوث ئق السمعتة الرصجية
يتعلق األيج  :تحلتل المحتوى هب. التظ هجا  -الموضوع  -األهداف  -سعج الرتع  -سعج التأجتج  -ت ريخ اإلنا ز 

وين بتن حقول الرت ن   الرترلتوغجافتة لهذا النوع  .ب لندوا ، والمؤتمجا ، والتجبص  ، واألي م الدراستة، والملتقت  
 اسم المنظم -التواريخ ) الرداية والنه ية(  -عنوان التظ هجة  -قم القتد ر  - :ين المعطت  

  :التقجيج و. العن وين -المواضتع  -العن وين  -

ويمكن أن يشتمل بنك المعلوي   كذلك على بعض العن وين اله ية لمؤسس   وخرجاء يمن تستفتد       
ألعم ل والوظ ئف المختلفة. وين خالل حام العن وين المؤسس   التوثتقتة ين يس عداتهم وتا ربهم في أداء ا

أرق م  - :المامعة ب لرنك يمكن إعداد دلتل له  يعمل على تحديثه سنوي . وأهم حقول هذا النوع ين المعطت  
العنوان الك يل )اله تف، الف كس، العنوان  - .اإلسم الك يل - .الجيز المحتمل - .ت ريخ القتد - .القتود

عجض قصتج  - .واصف   )كلم   يفت حتة( جغجافتة - .واصف   )كلم   يفت حتة( يوضوعتة - .اإللكتجوني(
 - :يمكن أن يشتمل على عدد ين الواصف   والمجادف   أو شره المجادف   يثل :ز. المكنز .عن النش ط  

مفت حتة الاديدة إن الكلم   ال .المنظم   والمؤسس   - .قط ع النش ط   - .الواصف   الع ية أو الموضوعتة
تكون بمث بة واصف   إض فتة يمكن إدي جه  بعد تخصتص المك ن المن سب بشكل دوري بعد يجاجعة الخرتج 

هذه األداة تمكن في الوقت نفسه ين الهتكلة الاديدة لمدخال  بنك المعلوي   واستغالله  على  .المختص
ن تستج بطجيقة يجنة )المجادف  ، وشره المجادف  (، الوس ئط الحديثة التقلتدية. وإلنا ح العملت   ين المهم أ

ودين يتكتة بتطويج العالق   السلمتة وعالق   المش بكة، بحتث يحتوي بنك المعطت   على العديد ين العالق   
السلمتة. بعد ذلك حتى يتمكن بنك المعطت   ين اإلج بة على طلر   المستفتدين ين أنح ء يختلفة البد أن 

  .لغ   يتعددةيعد المكنز ب
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إن الرجيات   الوث ئقتة تتطلب استخدام الح سوب وهي جزء ينه. وال يمكن الحديث عن الرجيات   دون     
الحديث عن الح سوب، حتث الرجيات   هي التي تقوم بمهمة تشغتل الح سوب، وبدونه  يتحول الح سوب إلى 

وين ثم فإن األتمتة في المكترة الا يعتة أصرحت أيجا ضجوري  ال يفج ينه دون الحديث عن التكلفة  .جم د
 والمعوق  ، وين ثم يصرح استخدام الح سوب في المكتر   الا يعتة الازائجية ضجورة حتمتة.

عض األس ست   ف على بوأن إستخدام الح سوب في المكتر   الا يعتة الازائجية يستلزم ين المكترتتن التعج      
الغجض ين استعم ل الح سوب في  - (14المتعلقة ب ستخدام الح سوب ين أجل التع يل يع المعلوي  ، وهي:(

ال يستطتع  - .التع يل يع المعلوي  : وهو السجعة والدقة في تهتئة المعلوي   وجعله  في يتن ول المستفتدين
 التقلتدية.  ب ألس لتبتدوية علته  بعد الستطجة ال إالالح سوب تهتئة المعلوي   

التوثتقتة  جاءا ب إلجب لح سوب للقت م  االستع نةحتث ال يمكن  اآللتةين الستطجة التدوية قرل الستطجة والبد    
التي تعاز عن القت م به  ب لشكل التقلتدي ألن أجهزة الح سوب تحت ج إلى بلورة الرت ن   والمعلوي   وتنظتمه  

الح سوب يقرل المعلوي    - .نظم ثم خزنه  تمهتدا لمع لاته  واستجج عه  ب لشكل المطلوبووضعه  بشكل ي
والرت ن   كم  هي وب لشكل الذي خزنت به، وال يمكنه التمتتز بتن ي  هو صحتح وي  هو خطأ، وعلته ياب 

 - .جةير ش اإلدخ لالتأكد ين صحة الرت ن   والمعلوي   ودقته  قرل إدخ له  إلى الح سوب، ويجاجعته  بعد 
 :يحت ج الح سوب للتع يل يع المعلوي   إلى يستلزي   أس ستة تتمثل في

وجود يعلوي   يجترة وينظمة، حتث يتم التأكد ين صحته  ودقته  وتجتتره  بشكل ينطقي تمهتدا لخزنه   -
قرل إدخ له   لى يص در ورقتةويع لاته  واستجج عه  واإلف دة ينه ، يمكن أن يتم تساتل هذه المعلوي   والرت ن   ع

 – .إلى الح سوب

إلى ياموعة ين الحواستب، وعدد ين  االعتم د على الرجيات   حتث تحت ج عملتة : المن سرة األجهزةوجود   -
المطلوبة وسعته  على نوع الح سوب وحام الرت ن   والمعلوي   المطلوب يع لاته   األجهزةيلحق ته . يعتمد عدد 

الوحدا  و  واإلخجاج اإلدخ للعملت    الالزيةالملحقة  األجهزةترة المعنتة، ويتم كذلك تحديد عدد وعدد رواد المك
 – .األخجىالمس عدة 



أن الح سوب بدون بجيات   يتحول إلى جم د، وين ثم فإن  اإلش رةلقد سرقت ) المالئمةوجود الرجيات    -
جيات   . وهن ك أنواع ين الرالالزية األس ستةبتوافج الرجيات    إالالح سوب ال يقوم بمع لاة الرت ن   المدخلة 

ينه  ي  يجافق الح سوب، وهن ك بجيات   يتم تطويجه  ين قرل الشجكة المصنعة وبعضه  يتم تطويجه  داخلت  في 
ة نالمؤسس   المعنتة. ين المفتد للمكتر   الا يعتة الازائجية أن تستج في هذا االتا ه، ولكن يع االستع 

ويحللي النظم والمرجياتن، وكذلك يوجد نوع آخج يتمثل في الرجيات   الا هزة  اآللي االعالمب لمهندستن في 
وهي يفتدة قد تصلح في بعض التطرتق  . وتشتج العديد ين المص در إلى إيك نتة المكتر   ويجاكز المعلوي   

 LOBIS DOBIS, ISIS/CDS:ه  يثلاإلف دة ين األنظمة و الرجيات   الا هزة التي أعد  خصتص  ل
MINISIS ). وغتجه 

يعتمد نا ح استعم ل الح سوب في المكتر   الا يعتة وغتجه  ين يجاكز : لالتص ال  يالئموجود نظ م  - 
دن . هذه بمختلف أنواعه  في ب ل االتص ال المعلوي   والمؤسس   التوثتقتة بصفة ع ية على يدى تطور أنظمة 

جوف تعجف تطورا يلحوظ  وال تشكل أي ع ئق عند استخدام الح سوب في يكتر تن  الا يعتة، كم  هو يع  األنظمة
ة المر شج بواسط ب التص لعن بعد، والرحث  االتص لوذلك بعد دخول المكتر   ويجاكز المعلوي   عصج 

 الح سوب . 

يت حة ئجية قد أصرحت يتوفجة و التي تحت ج إلته  المكتر   الا يعتة الازا االتص لعلم  أن يعظم وس ئل       
هن ك ين يشتج إلى أن المكتر   الا يعتة  االتص ال اله ئلة في يا ل  اإليك ن  إض فة إلى هذه  .بشكل كرتج

 في يا ل خدي   المعلوي   يم  يس عد على تطوره .الصن عتة قمج إيك ن   وقدرا  اال استغاللالعجبتة يمكنه  

 :للمكترة الا يعتة، وهي اآلليك خطوا  عند التخطتط لشجاء وتاهتز النظ م إلى أن هن  ش رةاالوتادر      

 – .تحديد ي لمح المكترة وتقتتم االحتت ج   -

 .استجاتتاتةوضع خطة   -

 .وضع أولوي   الخدية - 

  .تحويل أولوي   الخدية إلى يواصف   نظ م -

 .إعداد وثتقة المواصف   الجسمتة -

 .تقتتم عجوض الموردين - 

 .وضع النظ م يحل التنفتذ -

 .ق عدة الرت ن   انش ء  -



  :المالئمةختيار البرمجيات الوثائقية اطريقة  -01

 أهمه : ( ،االعتر را إن اختت ر الرجيات   الوث ئقتة المن سرة للمكترة الا يعتة يتطلب يجاع ة ياموعة ين   

 اعتر را  ع ية -أواال

 .تكلفة الرجيات   –أ 

 الرجيات  يورد  -ب 

 ين سرة الرجيات   للتطرتق   المطلوبة -ج .

  .الاه   المستخدية لهذه الرجيات   –د  .

 هب الاهة التي كترت الرجيات  

 :الدعم الفني -ث نت  .

 و يجاعى في ذلك ي  يلي     

  .أي دعم فني للرجن يج:  هل يقدم المورد أو المزود -أ  :

 .ي  هو التوثتق المتوافج -ب

 ل يوفج المورد التدريب على استخدام الرجن يجه –ج 

 كتفتة الحصول على التعدي لت والتطويج  –د  .

  .هب كتف ستتم الحصول على الطرع   المستقرلتة للرجن يج .

 هل هن ك ن د أو ياموعة للمستخديتن –و

 ث لث : الاوانب الفنتة وتشمل على 

 الرجن يج استخدامسهولة  –أ  :

 .الرجن يج لنظ م الح سوب المستخدم يالءية –ب  .

 لغة الرجياة ونظ م التشغتل المن سب –ج  

 الرجايج األخجى المس عدة –د  .

 - :هب حدود الرت ن  ، ي  هي الحدود ب لنسرة 



 في الق عدة الواحدة التساتال لعدد  -لحام الملف  

 لعدد الحقول في التساتل الواحدة - 

 االستتع بتةلحام الحقل وقدرته  - 

 والرت ن   التي تستوعره  الساتلةولحام  - 

ة الذي نجغب في استخدايه في المكترة الا يعتة يتطلب كذلك يح ول المالئمأن التفكتج في اقتن ء الرجن يج       
ض اتحديد جملة ين المواصف   التي تتم على أس سه  عملتة اختت ر الرجن يج أو النظ م. ين أجل ذلك نح ول استعج 

بعض المواصف   لتكون يجشدا ويوجه  لمستجي المكتر   الا يعتة، أو لعله  تكون إض فة يتواضعة لمع رفهم في 
لمكتر تهم،  تمتةأ الاتد للرجيات   الوث ئقتة عند الح جة إلته  أو عند االختت رهذا الما ل تعتنهم وتس عدهم على 

 مكترة وخدي ته ، وهي كم  يلي:لوظ ئف ال اآلليواستخدام الح سوب ين أجل التستتج 

 - :المواصفات العامة 

  .تحديد المواصف   الفنتة التي تستخدم الرجيات   الوث ئقتة -
  .التعجف على الشجكة المصنعة للرجن يج، خرجته ، سمعته ...الخ - -

 .لصت نة... الخاصت نة النظ م، تحديد الاهة التي تقوم ب لصت نة، والمك ن الذي تتم فته الصت نة، وتك لتف  -
 .األدلةالتأكد ين النظ م المسوق، ويح ولة يق رنة المواصف   المعجوضة في  -  -

 – .التعجف على المس عدا  التي تقديه  الشجكة المصنعة - 

 – .التأكد ين الصتغة المتعلقة بتدريب الع يلتن المكلفتن بتشغتل الرجيات    -

  .متخصصة ألخذ فكجة واضحة عن النظ ميح ولة االتص ل ب لخرجاء والاه   ال  -

 – .التعجف على اللغة المستخدية في النظ م - 

 أو DOS-MS .COSG:المعجفة المسرقة بنظ م االستغ لل المستخدم في نظ م التشغتل. هل هو يث ل 
MVS أو VMS أو VM أو MACINATOSH -  ،تقديج الط قة الضجورية لذاكجة التخزين

الجصتد الوث ئقي، والنمو المحتمل لهذا الجصتد، والحام الضجوري للذاكجة لتشكتل ب العتم د على أهمتة 
  .الملف  ...الخ

له  ع لق    وخ صة التي األخجىالموجودة في المؤسس   التوثتقتة  األنظمةإيك نتة تع يل نظ م التشغتل يع  - 
 – .وعط ءأخذا  األنظمةوطتدة يعه  بم  يحقق إيك نتة تر دل المعطت   بتن هذه 



  – .الخ...التأكد ين المس ئل المتعلقة بأين المعلوي  ، وإججاءا  الحفظ التلق ئتة ويستوى السجية  -

 – .والحذف واإلض فةالتأكد ين ق بلتة النظ م للتطويج الداخلي  -

 الفجعتة، والتأكد ين إيك نتة تجكتب نظم فجعتة يستقلة األنظمةأخذ فكجة واضحة عن   -

  :التي تتعلق بكل وظيفة من وظائف المكتبة وخدماتهاالمواصفات  -01

إن المكتر   كغتجه  ين المكتر   في الع لم تسعى لخدية رواده  بفع لتة وبسجعة وبأقل جهد ووقت وتكلفة     
 االقتن ءفي  األس ستةوبصفة ع ية تتمثل هذه الخدي    .أعم ل ووظ ئف أو خدي   أس ستة خاللين 

ة وخدي   الا ري واإلح طةوالنشج  واإلحص ئت   واإلع رةوالفهجسة والتصنتف وضرط الدوري   وخدية المجاجع 
للمعلوي   وخدي   تدريب المستفتدين والخدي    االنتق ئيالمر شج وخدية الرث  ب التص لالرحث 

      الرترلتوغجافتة... الخ 

، خديه  المكتر   تتمثل في تغطتة كل هذه الوظ ئف والخدي  وأن دور الرجيات   الوث ئقتة التي تست      
يؤدي كل هذه الوظ ئف، وقد يقتصج على وظتفة واحدة أو وظتفتتن ين  الإلى أن بعضه   االنتر هولكن ياب 

تة انه توجد أنظمة توصف بأنظمة التشغتل المتك يلة التي بإيك نه  القت م بأغلر إالبتن الوظ ئف المذكورة س بق ، 
ختت ر عند ا االعتر رالتي ياب أخذه  بعتن  األس ستةوعلته فهن ك ياموعة ين المواصف    .هذه الوظ ئف

 .الرجيات   الوث ئقتة

 نماذج من البرمجيات الوثائقية: -00

 البرمجيات الجرة:

Avanti: 
وهو يوجه إلدارة  Schlumpf Peter بمر درة ين األيجيكي 1339سنة  Avanti أنشأ  بجياتة     

وحزية للوصف يرسطة تستخدم الجوابط الرولتة  OPAC المكتر   الصغتجة. توفج هذه الرجياتة فهجس  على الخط
 ويمكن تطرتقه  على يختلف جزئت   الاذاذا  الرترلتوغجافتة.

الصغتجة :  يعتمد الوصف في هذه الرجياتة على عشجة حقول فقط وهو يعترج عددا ك فت  ب لنسرة للمكتر        
، العنوان، العنوان الفجعي، الك تب، الك تب الث ني، الصور، عنوان السلسلة، الن شج، حقوق  الجقم المعجف للوثتقة
 يمكن لهذه الرجياتة أن تشتغل على أي نظ م تشغتل ب عتر ر اعتم ده  على لغة الرجياة المفتوحة .النشجوالمالحظ  

Java هن ك الكثتج يمن يتقنون هذه اللغة ولكن هذا أيض  يعد صعوبة نوع  ي  ألنه لتس. 

LearningAccess ILS 



استن دا على يصدر كوه  ، وك ن  Bell JG ين قرل 1333في ع م  LearningAcesseILS طور     
ر الصغتجة في أيجيك  الشم لتة التي له  يوارد لم لتة يحدودة والتي ال تتا وز ياموع ته   يستهدف المكتر   ّ

 وثتقة.  14333

و  MARC21 كت لوج )على أس س صتغة - OPAC فهجس على الخط - :يحتوي هذا النظ م على      
الرحث  - : ثالث طجق للرحث ILS LearningAccess و يقدم .وحدة إدارة اإلع رة -  Z39.43بجوتوكول
 ) المستوى المتقدم للرحث -عن طجيق يصطلح   الرحث ؛  ) EasySearch ) الرستط

AdvancedSearch :(  يعطي إيك نتة الامع بتن عدة يصطلح   بحث يتعددة عن طجيق الجوابط المنطقتة
ياعل ين السهل الرحث عن المكتر   عن بعد، بم  في ذلك يكترة  ) Zsearch ) بحث حول المكتر   -؛ 

واجهة ويب وهو  ويمكن الوصول إلته ين خالل UNICODE يستند هذا النظ م على التونتكود .الكونغجس
 يتعدد اللغ   و يعمل على ويندوز ولتنكس. كم  أنه يستخدم خ دم الويب اب تشي، ونظ م إدارة قواعد الرت ن  

MySQL و لغة الرجياة PHP . يوفج الموقع إيك نتة الوصول إلى العديد ين القوائم الرجيدية للمستخديتن و
 نتة المعتمدة ح لت  ين قرل هذا الرجن يج هي االنكلتزية واالسر يسمح بمش هدة يث ل على تطرتق الرجياتة . اللغ  

و الفجنستة والجوستة و السواحتلتة. ويع ذلك، فإن النسخة لتست يت حة بعد على يوقع االنتجنت لكن يمكنن  
 .على يوقع شخصي لص حب الرجياتة Beta الحصول على نسخ أولتة

  Koha كوها

  هو أول نظ م يتك يل حج إلدارة المكتر   وقد تم تطويجه في الرداية في نتوزيلندا يمكن االدع ء حقتقة بأن كوه    
.يشتغل كوه  على نظم التشغتل ويندوز،  1333سنة  Katipo وشجكة Horowhenuaين قرل يكترة ّ 

 MySQL للتواصل يع ق عدة الرت ن   ونظ م إدارة ق عدة بت ن   ) Perl)لتنكس وي ك أوس ويستخدم لغة بتجل 
   Z39.43كم  يستخدم أيض  بجوتوكول الرحث .

وكذلك صتغة التر دل المقننة  MARC21،و UNIMARC ،USMARC ويديج صتغ       
1133-ISO .تحتوي هذه الرجياتة على: 

 . ويمكن ين استخدام المك نز و ق ئم   المو اضتع ّ MARCفهجس )كت لوج( يتوافق يع صتغة ال -  

 بحث يتقدم: العديد ين الحقول، حس ب ق رئ، سلة جذاذا  (OPAC فهجس على الخط - 

 -و حدة إلدارة تدفق الوث ئق والقجاء،  -

               ٕ   OPAC و حدة للمقتنت   يرسطة أو ك يلة )إدارة المتزانتة، الطلرت  ، الموردون، يقتجح   القجاء عرج- 
 .سرت وحدة لدعم القجاء واع نتهم على الخط بشكل ك يل ن-



ويستعمل كوه  على المستوى الع لمي عن طجيق اإلصدارا  المتعددة اللغ   ويتوفج التوم على ياتمع ه م ين    
المطورين والمتججمتن والمجاسلتن، وهو يعترج النظ م األكثج شموال واألكثج تطورا على المستوى التكنولوجي ولكنه 

 تجكتز، حتث تتطلب هذه المهمة بعض الكف ءا  في يا لي زال يع ني ين بعض النق ئص على يستوى صعوبة ال
 .تقنتة المعلوي   للتوصل إلى تجكتز كل الحزم والوحدا  الرجياتة

PMB 

وهو يعتمد كم  هو الشأن  ، ين قرل المكتري الفجنسي فجانسوا لوي رشون 1331ينذ سنة  PMB أنشأ      
و نظ م إدارة  PHP لغة الرجياة  يثل خ دم الويب اب تشب لنسرة لكوه  على التكنولوجت   المتأتتة ين الويب 

هو أيض  يتعدد اللغ   )الفجنستة، اإلنالتزية، اإليط لتة، اإلسر نتة، الخ.( و  MySQL .PMB ق عدة بت ن  
على ويندوز، لتنكس وي ك  PMB يعمل. ISO 1133و صتغة التر دل ي رك و  Z3950 يستخدم بجوتوكول

 - : وظ ئفه في النق ط الت لتةأووس ويمكن تلختص أهم 

 إدارة حجكة الوث ئق والقجاء ؛ - 

 - ويستند على يداخل يقتدة) MARC كت لوج )يتوافق يع -

 -فهجس المص در اإللكتجونتة ؛ - 

 ؛ سال الدوري   -

 يحجك بحث يتعدد الحقول ؛ - 

 واجهة يستخدم بستطة و يجيحة لامتع فئ   المستخديتن ؛ - 

 إلى حد ي  يحدثة و يت حة على شركة اإلنتجنت وث ئق ك يلة  - 

في ع لم أين ء المكتر   الفجنستة "الحجة" األكثج اكتم ال و األكثج توثتق . ب إلض فة إلى ذلك،  PMB يعترجو       
، يمكن للمستخديتن التدخل لتقتتم الساال  واقتجاح  OPAC 3.1فمع الاتل الث ني ين فهجسه على الخط 

 واإلض ف   ، الخ . يع التقنتة الاديدة المتمثلة في الفهجسة االجتم عتة أو ي  يسمى بوضع العالي  التغتتجا  
(tagging  ،( والتي ياب تفعتله  ين قرل إدارة الرجياتة، كم  يمكن أيض  للمستخدم إثجاء الموارد عن طجيق

تدعى الفهجسة االجتم عتة و  3.1   الويب التقنتة ين خديتتأتى هذه و الكلم   الجئتستة والتعلتق   والتقتتم  . 
 .أو الشعرتة



 متالكية:البرمجيات اإل
 Syngeb 

و النظ م المقتتس للتستتج اآللي للمكتر  . هذا النظ م طور على يستوى دائجة الامع، المع لاة و الرث ه      
يشتغل   . MS/DOSفي طرعة 1333ب لازائج سنة  "CERIST "بمجكز الرحث في اإلعالم العلمي و التقني

، وهو يتوفج بواجهتتن للعجض )العجبتة والفجنستة( ب لنسرة لكل أقس يه، ويقوم ب لتستتج  Windowsتحت نظ م
اآللي للوث ئق المطروعة بكل أنواعه  ) كتب، دوري  ، يذكجا ، أطجوح  ...(، بإتر ع يجاحل السلسلة الوث ئقتة. 

المتع رف علته  دولت  و التي تسمح بتحصتل المعطت   و كذا   Unimarcة الفهجسة المقجوءة آلت يستخدم تجكتر
 .توريده  ين نظ م يعلوي تي إلى أخج دون الح جة إلى إدخ ل الرت ن   ين جديد

خ ل د: إنا ز قواعد بت ن  . إيك نتة إ يسمح النظ م المقنن لتستتج المكتر   بماموعة ين الوظ ئف نذكج ينه 
تساتال  جديدة في الق عدة . إيك نتة التعديل و اإلض فة و الحذف في الق عدة . إيك نتة صت نة و حفظ و 
تكشتف الق عدة . إيك نتة إنش ء فه رس تحلتلتة أو وصفتة لكل ق عدة بت ن   . إيك نتة ربط الرط ق   الفهجستة 

 ص الك يل(. طر عة جزئتة أو كلتة للفه رس أو الكش ف  ب لنص الك يل للوث ئق )إيك نتة إنش ء قواعد بت ن   ب لن
   WordMicrosoftين أي ق عدة. تحويل الفهجس والكش ف   والقوائم إلى

 :تجتتب السلسلة الوث ئقتة ك لت ل أقس م حسرب 34ين   SYNGEBنظ م    يتكون و 

  تستتج االقتن ءا 
 تستتج الاجد 
 تستتج الجصتد الوث ئقي 
 تستتج الرحث الرترلتوغجافي 
 تستتج اإلع رة 
 اإلض فة إلى قسم BDE   يحجك قواعد الرت ن 

 متطلبات تصميم البرمجيات الوثائقية: -09

كل في خدية الرحث العلمي وتوفتج المعلوي   ل واستغالله إن إنش ء بجيات   وث ئقتة حديثة   رد المالية:الموا
الفنتة والمهنتة، التي تقوم بتصمتم النظ م يجتر   اإلط را   · :ين يرحث عنه  يكلف الكثتج ين اإلنف ق الم لي ينه 

شجاء األجهزة  · .ثم وضعه حتز التطرتق واإلشجاف على إدارته وتطويجه وتوفتج خدي ته للمستفتدين بصورة يتواصلة
ل االتص ل الحديثة وس ئ استخدام، ثم تأيتن واالستجج عإلق ية يجكز للح سب اآللي لتستتج عملت   التخزين والرحث 

https://ar.wikipedia.org/wiki/CERIST


إق ية ورشة عمل لتدريب الموظفتن والقجاء  · .نوعتة جديدة لتوفتج خدي   أفضل استاد األجهزة، كلم  وتطويج 
إصدار األدلة الضجورية لتوضتح إججاءا  التشغتل، ب إلض فة إلى الرجايج  · .أجهزة الرجيات   الوث ئقتة استخدامعلى 

 ....لف ئدة المستفتدين الضجورية 

جمتع المعدا  الم دية والمواد المستخدية في يع لاة الرت ن  ، وهي ب ألخص  ويشمل المادية : لمواردا
 :الحواستب، والتي يمكن تقستمه  على النحو الت لى

وتقوم بمع لاة الرت ن   التي يتم إدخ له  إلى الح سب اآللي، ويجاقرة ب قي الوحدا  : المجكزية المع لاة وحدة. 
  :ون بدوره  ين الوحدا  الت لتةالمكونة للح سب والتحكم فته ، وتتك

وهي الوحدة التي تقوم بمجاقرة وتوجته جمتع وحدا  ويكون   الح سب اآللي والتحكم فته .  :وحدة التحكم
  .لتحقتق تنستق للعمل فتم  بتنه  في عملت   المع لاة التي يقوم به  الح سب

وهي الوحدة التي تقوم بتنفتذ العملت   الحس بتة )ك لامع، الضجب، القسمة(، وكذلك  :وحدة الحس ب والمنطق
 .العملت   المنطقتة التي تتم فته  عملت   المق رنة 

وهي الوحدة الجئتستة لتخزين وتداول الرت ن   التي يتم إدخ له  للح سب اآللي، حتى تتم  : وحدة التخزين الجئتستة
 .ROM) ، وتنقسم هذه الوحدة أو الذاكجة إلى ذاكجة يمكن القجاءة ينه  فقبطيع لاته  بواسطة الرجايج

memory only Read ،(والذاكبجة المؤقتبة أو ذاكبجة التداول العشوائبي( RAM.memory accès 
Random ،(وهي ذاكجة يمكن إستخدايه  في تخزين بت ن   طوال فتجة تشغتل الاه ز وحتى إيق ف تشغتله. 

: 

وتضم جمتع األجهزة التي يتضمنه  الح سب اآللي غتج وحدة المع لاة المجكزية، وينه  أجهزة : األجهزةالملحقة 
 .) اإلدخ ل واإلخجاج والتخزين

 : البرمجيات

هو يصطلح يطلق على جمتع الرجايج الالزية لتشغتل الحواستب وتنظم عمل وحداته وكذلك تنستبق العالقة      
لح سوب ا رجيات   المعت ر التي يقوم يصنعوذا التعجيف نظم التشغتل، وكذلك البتن هذه الوحدا ، ويشمل ه

 عمل الح سوب على أفضل وجه، وكذلك يشمل هذا التعجيف  استغاللبإعداده  والتي تمكن المستفتدين ين 
 .الح سوب  استخدامالرجايج التطرتقتة التي تتواجد عند 

 :الرجيات   إلىوين خالل هذا التعجيف يمكن تقستم      



وهو خلتط ين عدد ين الرجايج التي  )، éxploition' d Systèm) بجيات   المنظوية: وناد نظ م التشغتل
 تنظم وتنسق نش ط   الح سوب وتضمن نش ط األجزاء الملحقة والذاكجة.

ذه الرجايج ين عدد هالرجيات   التطرتقتة :  النوع المهم اآلخج ين الرجيات   هي الرجيات   التطرتقتة، وتتكون 
ين الرجايج التي تعمل يع بعض. والعديد ين التطرتق   المستخدية في الحواستب التوم يتم شجاءه  كحزم بجيات   

  الحزية، وتسمح حزم الرجيات   األكثج شتوع استخدامهو دلتل توجتهي عن كتفتة  الذي ، ويجافق الحزم كله  توثتق
 .ب لحواستب األخجى لالتص لإلدارة قواعد الرت ن  ، 

ين الرجيات   التي صممت لغجض استخدايه  في يا ل المكتر   و يجاكز المعلوي   و التي ترنته  لمواكرة و    
 التطورا  التكنولوجتة و تحستن خدي ته  و ين أهمه  :

 MINISIS نظ م -
 HORIZON نظ م األفق -
 LYBSYS نظ م لترستس -
 UNICORN نظ م يونتكورن -
 ALIS المكترة المتطورنظ م  -
 ALYASEER نظ م التستج -
   VTLS نظ م -
   DOBIS/ LIBIS نظ م -
 SOFT LINK ALICEنظ م سوفت لتنك التس -
 ALEXANDRIE الرجن يج الوث ئقي -
 ARCHIVISION الرجن يج الوث ئقي -
   BIBLIO- TECH الرجن يج الوث ئقي -
 JARCHIVE الرجن يج الوث ئقي -

- CDS/ISIS FOR WINDOWS 

 WINISIS نظ م -

  syngebنظ م ستنا ب  -

 : األفراد



 :هن ك ح جة لألفجاد لتشغتل الرجيات   الوث ئقتة، وهذا المورد يتكون ين     

وهم األفجاد الذين يحللون ويصممون ويشغلون الرجيات   الوث ئقتة، وتتكون ين  : المختصون في اإلعالم اآللي. 
 االحتت ج   د إلى ب إلستن النظم بتصمتم النظ م غلي الح سوب. وطرتعت  يقوم يحللووالمرجياتن ويشيحللي األنظمة 

الح سوب بن ءا على المواصف   التي يقديه   1المعلوي تتة للمستفتدين النه ئتتن، ويقوم المرجياون بإعداد بجايج 
إيداد متم الرجيات   الوث ئقتة، وذلك بهم المكتري بطجيقة غتج ير شجة في تصيس :المكتبيون .يحلل النظم 
ب لمعلوي   الالزية عن المكترة ) نوعتة الجصتد، المداخل التي يفضل الرحث به ...إلخ(. وعلى  االختص صتن

المكترة كذلك أن تضمن يكترتن يمتلكون التأهتبل الضجوري، ووضع خطة يستقرلتبة لدورهم في هذا النظب م فتمب  
ل يكونب ته والقدرة على التع يل يع الاه   الخ رجتة ين بنوك المعطت   ويؤسس   وينظم   يتعلق بتستتج واستغال

  .له  المش ركة في يص در المعلوي  تضمن التي

النظم  ختت رالقد تعدد  وتنوعت تاهتزا  وأس لتب تكنولوجت  المعلوي   وبجاياه ، والمهم هن  هو : المستفيدون
يمكن كت بته  وتطويجه  يحلت  ب لمكترة  التي تستخدم الح سر   ويعه  المواد التعلتمتة الموجهة للمستفتدين، والتي 

والمقصود بتعلتم المستفتدين هو ي  تقوم به المكتر   األك ديمتة  .بواسطة األين ء يمن لهم يه را  بجياة يحدودة 
يص در  استخدامفي  لتةواستقاللمستفتدين ينه ، حتى يكونوا أكثج قدرة وكف ءة ين تقديم بجايج تعلتمتة أو تدريرتة ل

وين أهم هذه المص در هي الرجيات   الوث ئقتة والتي يمكن أن توفج له المعلوي   بسجعة  . وخدي   المعلوي  
ج   علتن  عصين أجل ذلك أصرح تعلتم المستفتدين ضجورة يلحة يفجضهو                           وسهولة، 
ت  فقط، بل في التكنولوج االستثم روفي هذا الما ل ب لذا  يقول أحد الر حثتن " ياب أن ننقطع عن  المعلوي  

 .في اإلنس ن االستثم رياب كذلك 

 :معايير أمن النظام -01
 ضجورة توافج كلمة سج الدخول إلى النظ م *
 ضجورة توافج كلمة سج الدخول إلى كل نظ م فجعي *
 صالحت   التع يل لكل نوع ين الع يلتن تحديد *
 تحديد صالحت   التع يل بتن الع يلتن والمستفتدين *
 تحديد صالحت   التع يل في الوظ ئف)صالحت   اإلض فة والحذف والتعديل( *
 هل يسمح ب عداد نسخ احتت طتة *
 .هل يسمح ب لتعديل طرق ً الحتت ج   المكترة دون الججوع إلى المورد والمنتج *

 :يع يتج التعجيب



 ASMOااللتزام بمع يتج التعجيب *
 Windows Characters Setااللتزام بمع يتج تعجيب شفجة نظ م النوافذ *
 إيك نتة ادخ ل حجوف وكلم   عجبتة والتتنتة في تساتلة واحدة وفي حقل واحد داخل نفس التساتلة *
العجبتة واألجنرتة يع ً في وقت واحد لوجود ق عدة إيك نتة الرحث واالستجج ع للتساتال  للتساتال   *

 .يعلوي   واحدة دون الدخول والخجوج ين الق عدة أو ين النظ م والدخول يجة أخجى
 توفج ش ش   المس عدة ب لعجبتة واالنالتزية *
 أن يكون التعجيب لوظ ئف االدخ ل والتحجيج واالستجج ع والجس ئل والفجز والطر عة *
  ر الحجوف العجبتة والالتتنتة بنفس درجة الوضوحأن يكون إظه *
بن(في ا -ال التعجيف -أم -أن تتوفج ب لنظ م خص ئص تا هل حجوف أو كلم   يعتنة) الر دئ   يثل أبو *

 .عملت   الفجز وفق خص ئص التجتتب الها ئي في اللغة العجبتة

 نماذج من المعايير: -04

اإللتكتجوني،  األرشتفينذ العديد ين السنوا  نظجا للتطور التكنولوجي و دخول تكنولوجت  المعلوي   في يا ل 
جعل ين الضجوري إعداد يع يتج و يواصف   يوجهة بصفة خ صة إلى يا ل األرشتف اإللتكتجوني لتحديد و 

 تصمتم و تطويج و استغالل و يجاقرة أنظمة األرشفة ع ية و األرشفة اإللتكتجونتة خ صة.
 عجيف ينظمة تISO  وAFNOR:  

ISO : International Standard Organization 

(Organisation Internationale de Normalisation) 

 141هي عر رة عن هتئة دولتة للتقنتن يكونة ين يمثلي ينظم   و هتئ   وطنتة للتقنتن ، حوالي   ISO ينظمة
ن عتة و الص، يقجه  في جنتف )سويسجا(، هدفه  هو إعداد المع يتج الدولتة في المت دين 1351دولة ، أنشأة سنة 

التا رية، حتث أنه  ذا  أهمتة لكل المؤسس   الصن عتة و االقتص دية لكل الدول ، الحكوي  ، الهتئ   
 التنظتمتة، ق دة االقتص د،الزب ئن و يوردي المنتا   و الخدي   سواء في القط ع الع م أو الخ ص.

AFNOR : Association Française de normalisation 

حتث  ISO  هي هتئة فجنستة تقوم بإعداد المع يتج و التق نتن، تعد ين بتن أعض ء ينظمة:  ستة للتقنتنالامعتة الفجن
 تمثل فجنس .



يؤسسة يش ركة، ينذ  0333، وضعت تحت وص ية الوزارة المكلفة ب لصن عة، تعد حوالي 1319أسست سنة 
 Groupe ت جزء ين يامع أفنورأصرح  AFAQ  دياه  يع الامعتة الفجنستة لضم ن النوعتة أو الاودة

AFNORحتث تقوم بنشج المع يتج التي تجيز له  ب ،  NF L CC-CCC 

 مختلف المعاير: 
 -ISO /CEI 27001: Information technology – Security techniques 

– Information security management systems –Requirements. 
- technologie de l'information- technique de sécurité de 
l'information – Exigences. 

، يحدد المستلزي   الواجرة لتصمتم و وضع نظ م  1339سنة  ISO عر رة عن يعت ر نشج ين طجف ينظمة
ستلزي   الم  لتستتج أين المعلوي   حتث يحدد يجاحل اإلعداد و االستغالل و المجاقرة و التطويج، يعطي أيض 

 .الخ صة ب لوث ئق

 -ISO /27002 : Information technology – Security techniques – 
Code of practice for information security management. 

 

يستعمل هذا المعت ر كمججع في األوديت و المجاقرة، يتضمن ياموع المق يتس لحسن التطرتق التنظتمي و العملي 
المعلوي  ، حتث يجيي إلى السجية وتك يل المعلوي  ، يتطجق إلى لتسهتل وضع و استعم ل نظ م تستتج أين 

 ست سة األين، تنظتم األين "الوصول إلى المعلوي  " ، أين األشخ ص، تستتج عملت   الترلتغ.

 NOARK : 1984 [Norvegian records-keeping system] 

 Norme norvégienne de gestion électronique des documents 
administratifs. 

 .هو يعت ر نجوياي خ ص بتستتج الوث ئق اإلدارية اإللتكتجونتة

 -DOMEA : Norme de gestion administrative informatisée de 
l'administration fédérale allemande. 

   .يعت ر خ ص بتستتج الوث ئق اإلدارية ذا  الشكل اإللتكتجوني لإلدارة الفدرالتة األلم نتةو 



 NF Z42-010: Imagerie électronique. Numérisation des documents 
de bureau. 

هو يعت ر فجنسي يختص ب لصور اإللتكتجونتة و رقمنة الوث ئق المكترتة، يتكون ين دلتل إلعداد جدول الشجوط 
 القتن ء نظ م لتستتج الوث ئق اإللتكتجونتة.

 -AS4390 : Australian Standard for Records Management : 1998 

 ISO 15489 هو يعت ر أستجالي وطني لتستتج الوث ئق ذا  الوع ء اإللتكتجوني، يعد أس س المعت ر

 -NF Z43-400 : 

 Archivage de données électroniques – COM/COLD. 

تم عتتن في أرشفة االجهو يعت ر فجنسي يختص بأرشفة الرت ن   اإللتكتجونتة، أعد لمس عدة الشجك ء االقتص ديتن و 
بت ن تهم اإللتكتجونتة و السم ح لهم ب إلج بة عن األسئلة المتعلقة ب إلثر  ، بمجاع ة اإلججاءا  الق نونتة المتعلقة 

 بحم ية الحت ة الخ صة و حجي   األشخ ص.

 ISO 14641-1: 2012  -  

Archivage électronique -- Partie 1: Spécifications relatives à la conception 
et au fonctionnement d'un système d'informations pour la conservation 

d'informations électroniques. 

عر رة عن تحديدا  يتعلقة بتصمتم و ستج نظ م المعلوي   لحفظ المعلوي   اإللتكتجونتة، يعطي أيض  المق يتس 
ة  ع الوث ئق اإللكتجونتة لضم ن حفظه  و تك يله  في نظ م األرشفالتقنتة و التنظتمتة الواجرة لتخزين و استجج

 اإللتكتجونتة.

 ISO/DIS 16175-(1) (2) : 2010- 

Information et documentation -- Principes et exigences fonctionnelles 
pour les enregistrements dans les environnements électroniques de 
bureau. 

Partie 1: Aperçu et déclaration de principes. 



Partie 2: Lignes directrices et exigences fonctionnelles pour 
lesenregistrements dans les environnements électroniques de bureau. 

 ISO/TR 13028 : 2010- 

Information et documentation -- Mise en œuvre des lignes directrices 
pour la numérisation des enregistrements. 

 DoD 1505-2-Standard : 1997 

، يصف أهم االحتت ج   المتعلقة بتصمتم 1331نشج هذا المعت ر ين طجف وزارة الدف ع األيجيكتة في سنة 
 .الرجيات   في يتدان تستتج و إدارة الوث ئق

 -ISO 23081 - Information et documentation - Gestion des 
métadonnées pour l'information et les documents. 

يحدد المتت دات  الواجب ايتالكه  ين طجف الهتئ   التي تجيد حفظ الوث ئق اإلثر تتة ذا  الشكل اإللتكتجوني، 
 ISO 15489. صمم هذا المعت ر لتكون يكمل ل

 أجزاء : 0يتكون ين 
 جزء ع م يعجض أصول المعت ر. -
 يتمحور خ صة على المف هتم و وضعه  في حتز التنفتذ. جزء -
 .يق رنة بمتطلر   المعت ر (Auto-évaluation) جزء يقدم سلم للتقتتم الذاتي -

 -SEDA – Standard d'échange des données pour l'archivage. 

المصلحة المنتاة إلى  دفع األرشتف ين  تر دل و هو يعت ر لتر دل الرت ن   لألرشفة، يسهل و يأتمت عملتة
 يصلحة األرشتف.

 -ISO 23081: Information and documentation – Records 
management processes – Metadata for records - Part 1 : Principles. 

المتعلقة ب لوث ئق األرشتفتة، حتث أنه  عر رة عن يعطت   (Métadonnées)  هذا المعت ر يع لج المتت دات 
وصفتة تقوم بوصف ست ق و يحتوى وهتكل الوث ئق و أيض  تستتج هذه الوث ئق على المدى القصتج و الرعتد، ب لت لي 
فهي الزية لكل نظ م أرشفة إلتكتجونتة ، تقوم بإرج ع الرت ن   يفهوية وق بلة للتر دل بتن المستعملتن خالل دورة 

 تجيي إلى:، و الوثتقة  حت ة



 ._ حم ية الوث ئق

 .هتل فهم الوث ئق_ تس

 ._ المس همة في ضم ن القتمة اإلثر تتة، الموثوقتة، تك يل الوث ئق

 ._ المس عدة في تستتج الوصول، حم ية الحقوق و الحت ة الخ صة

 ._ المس همة في فع لتة الرحث

 _ إعط ء صال  ينطقتة بتن الوث ئق و ست ق إنت جه ، إبق ء هذه الصال  يوثوقة و يهتكلة

 .هاتج الوث ئق ين يحتط إلى آخج_ تسهتل ت

 -ISO 19005-1: Document management – Electronic document file 
format for long-term preservation – Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-
1). 

 -ISO 19005-1 : Gestion de documents – Format de fichier des 
documents électroniques pour une conservation à long terme – 
Partie 1 : Utilisation du PDF 1.4 (PDF/A-1). 

 

هو ثمجة لثالث سنوا  ين االجتم ع   و النق ش   و التق ريج لهتئ   و   ISO 19005-1  المعت ر
حتث يسمح بتحديد شكل يلف الوث ئق اإللتكتجونتة  ISO ين طجف ينظمة يؤسس   في الع لم بأسجه، أعد

ين   PDF 1.4 ، يجتكز على الشكل PDF/A-1 على المدى الرعتد، هذا الشكل يسمى للحفظ
  Adobe Systems  شجكة

  .1339علته في ديسمرج  (confirmée) ، أعتد فحصه والمص دقة1334سرتمرج  19هذا المعت ر نشج في 
   يطرق على كل أنظمة -
 (Enterprise Content Management) ECMet d' SAE ,GED 
 .التي تجيد الحف ظ على الملف   لمدة طويلة 

 -PDF/A-1 Portable Document Format  /ARCHIVE 

PDF/A  هو شكل ين أشك ل األرشفة اإللتكتجونتة، نشج ين طجف ينظمة ISO  يستعمل ح لت  ين طجف ،
  كل هتئ   التقنتن في الع لم لضم ن أين و نا عة نشج و تر دل الوث ئق اإللتكتجونتة.

http://fr.wikipedia.org/wiki/PDF/A-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_contenu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d'archivage_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_%C3%A9lectronique_des_documents


ق بلتة  الوث ئق اإللتكتجونتة و ضم نالمؤسس   العمويتة و الخ صة ترنت هذا الشكل لتسهتل و ترستط تر دل 
استغالل هذه الوث ئق على المدى الرعتد، يزاي  الشكل هو أنه يخلص للوث ئق األصلتة: نوع و قت س الكت بة، 

  الصور، األشك ل الرت نتة، طجيقة تقديم الملف األصلي.
 PDF/A   ز على يستوى صمم على شكل سلسلة ين المع يتج، هن ك أجزاء إض فتة في طور اإلنا

، يجتكز على نسخة حديثة ين PDF/A-2 ث نوي . جزء(ISO TC 171 SC 2 WG 5)   لانة
 .1311الذي نشج في جوان  JPEG2000 و يأخذ بعتن االعتر ر التكنولوجت   الحديثة يثل PDF  شكل

 

 MoReq (Model Requirement for the Management of Electronic 
Documents and Records)  MoReq 
Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage 
électronique. 

، فهو عر رة عن نموذج 1335، تججم إلى الفجنستة سنة 1331هو يعت ر يعد ين طجف اللانة األوربتة في سنة 
تلزي   و بتحديد المس و الخ صة يقوم  يججعي لتنظتم و تستتج األرشفة اإللكتجونتة في المؤسس   العمويتة

 ئق بتستتج الوث ئق و األرشفة اإللتكتجونتة، يعد في أوروب  النموذج األهم و األيثل لتستتج الوث   المتطلر   المتعلقة
     .اإللتكتجونتة و كذا األرشفة اإللتكتجونتة

كتجوني و النظجي   ج اإللتهدفه هو وضع نظ م ق در على تستتج الوث ئق اإللتكتجونتة ب لتنستق بتن يزاي  التستت
 .الكالستكتة لألرشفة

هذه التحديدا  و التعتتن   تلح خ صة على المستلزي   و المتطلر   العملتة للتحكم في الوث ئق اإللتكتجونتة 
التي له  قتمة إثر تتة بمس عدة نظ م األرشفة اإللتكتجونتة كم  أنه  تتوجه إلى المؤسس   التي تجيد اقتن ء نظ م 

  شفة اإللتكتجونتة أو التي تجيد تقتتم النظ م المتوفج لديه .األر 
تم  هذه التحديدا  تجتكز أس س  على تقنت   األرشفة التقلتدية إال أنه  حولت إلى الرتئة اإللتكتجونتة، أيظ 

 .إعداده  ب لتفكتج في ح جت   يسؤولي األرشفة اإللتكتجونتة و التقلتدية

 -NFZ42-013 

عر رة عن تحديدا  و توصت   يتعلقة بتصمتم و استغالل أنظمة اإلعالم اآللي  NFZ42-013  المعت ر 
 .1331تمت يجاجعته في ديسمرج  1333و تك يل الوث ئق المخزنة في النظ م، نشج سنة   لضم ن حفظ

تجج ع سيرتن اإلط ر و اإلججاءا  التقنتة و التنظتمتة الواجب توفجه  و ضعه  حتز التنفتذ لتساتل و تخزين و ا
 الوث ئق اإللتكتجونتة لضم ن حفضه  و يصداقتته  و ق بلتة استغالله  و ديمويته .



الوث ئق اإللتكتجونتة يمكن التحصل علته  ين خالل رقمنة الوث ئق الورقتة أو المتكجوفورم ويمكن أن تنتج تحت  -
  شكل إلتكتجوني.

  ISO 13490 ou 13346 يستج الملف   حسب المعت ر -
 (UIT G4 ou G6, JPEG, SGML ) ك لاألش -
المعت ر يتوجه إلى الهتئ   و المؤسس   التي تجيد وضع نظ م اإلعالم اآللي لتخزن فته صور عن الوث ئق  -

     اإللتكتجونتة يع ضم ن يصداقتته  و تك يله 
ملتة و تسهل عالتحديدا  المعتمدة في هذا المعت ر تضمن استجج ع الوث ئق خالل يدة حفظه  الق نونتة  -

 التهاتج.
احتجام تحديدا  هذا المعت ر تسمح ب لتحجر ين األشك ل و األنظمة المملوكة حتث أن الوث ئق تكون يجهونة  -

 .ب لمؤسسة المنتاة لتلك الرجايج

 أصول المعيار : 

 أوال المعت ر يحدد أنه ين الضجوري أن تقوم المؤسسة بوضع ست سة أينتة ع ية.
 دوات و البرمجيات :توصيات خاصة باأل -
 ياب أن يكون نظ م اإلعالم اآللي يوصوف  في يلف تقني. -
، شكل الت ريخ و الس عة ياب أن يكون حسب Horodaté ت ريخ األحداث ياب أن يكون -

 ، يكون ع دة على الشكل الت لي NF EN  ISO 8601المعت ر
 (AAA/MM/JJ-HH/mm/SS/cc)   ،الث نتة، جزء ين الث نتة()الع م، الشهج، التوم، الس عة   

 توصيات خاصة برقمنة الوثائق ذات الوعاء الورقي أو الميكروفورم : -
 ياب وصف ي  يلي في الملف التقني للنظ م :

 أدوا  رقمنة الوث ئق الورقتة و المتكجوفورم -
 أدوا  يع لاة الصور و آث ره ، للحصول على صورة إلتكتجونتة ذا  جودة ع لتة -
 كرس الصور.أدوا    -
 توصيات خاصة بإدخال الوثائق التي أنتجت إليكترونيا : -
األشك ل المجخصة ين طجف المعت ر هو الشكل النصي ، الوث ئق التي نصرت يع لمه   -
  EDIFACT أو SGMLب
فتم  يخص الوث ئق التي أنتات إلتكتجونت  ب ستعم ل الرجيات   التي له  طجيقة تشفتج خ صة به ، ياب  - 

 توقع تحول الشكل
 .في حتن إدخ ل الوث ئق في النظ م، ياب على هذا األختج ترتن على األقل ت ريخ و س عة اإلدخ ل - 



، هذه األوعتة ياب أن تتوفج على أرق م  WORM األوعتة المسموح به  ين طجف هذا المعت ر هي أقجص -
لوي   المخزنة في األقجاص ب نتظ م، في تسلسلتة خ صة به  يعط ة ين طجف ص نعه ، ياب يجاقرة ح لة المع

 ح لة وجود خطج فقدان المعلوي   ياب القت م بنسخ المعلوي   على قجص آخج
ياب السهج على نظ م اإلعالم اآللي الذي يسمح ب لتخزين و الرحث عن الوث ئق اإللتكتجونتة، لتانب  -

 ئق و الوث ئق و الكش ف   و الرجيات  ، الوث األعط ب و المش كل المتعلقة بستج النظ م، يستحسن القت م بحفظ
  WORM  الكش ف   ياب أن تكون ينسوخة في قجص ين نوع

       توصيات خاصة بالوصول إلى الوثائق : -
 التكشتف و الرحث عن الوث ئق -

ذلك ل المعت ر يشج إلى أن الوث ئق ياب أن تكون يجترة و يعجفة و يكشفة، لكن دون ترتن الطجيقة المستعملة،
   و نم ذج وضع أنظمة األرشفة ISO 15489 ين الضجوري تكملة هذا المعت ر ب لمعت ر

 استجج ع الوث ئق -
 المعت ر يشتج أنه ين الواجب وصف الطجق المستعملة في استجج ع الوث ئق

  توصيات خاصة بأمن أنظمة اإلعالم اآللي : -
ال  لنظ م ) ين ق م ب ستعم له، يتى ، التغتتجا  و التعديت ريخ عمل النظ م يسمح بتقفي أثج كل استعم ال  ا -

 التي ق م به (
 (sauvegarde)ياب أن يكون بإيك نن  استجج ع النظ م انطالق  ين صورة س بقة للنظ م قد تم حفظه  س بق  -

ول خياب أخذ يع يتج وق ئتة خ صة ب ألدوا  و الرجيات   و المس ح   و المعلوي   ، حقوق الوصول أو الد
النظ م يمكنه الوصول  (Administrateur)إلى النظ م ياب أن تكون على األقل على ثالث يستوي  ، يديج

يمكنه رقمنة و تخزين و تكشتف الوث ئق، أي   (Opérateur)إلى ياموع النظ م ، المسؤول
 يمكنه القجاءة فقط.   (Niveau de consultation)المستخدم

 كن تطبيقها للعميل :توصيات حول اإلجراءات المم -
المعت ر يحدد إججاءا  خ صة ب لتساتل و التخزين و تستج الوث ئق اإللتكتجونتة، هذه اإلججاءا  تتن ول خ صة  

كتفتة التنظتم المستعملة للجقمنة ، التكشتف ، الرحث ، الطرع ، إتالف الوث ئق األصلتة، التخزين ، حفظ أوعتة 
 التخزين. التخزين ، إنت ج نسخ وق ئتة ألوعتة

  (audit) توصت   خ صة بمجاقرة النظ م و اإلججاءا 
 NF EN 30011 النظ م و اإلججاءا  ياب أن تجاقب دوري ، هذه المجاقر   ياب أن تكون يط بقة للمعت ر

في ح لة ي  إن تمت عملتة المجاقرة ين طجف يؤسس   خ رجتة، ياب أن تضمن سجية ت ية للمعلوي   
 المتحصل علته .



 -OAIS  ISO 14721 

la norme ISO 14721:2003 (Système ouvert d'archivage de l'information - 
Modèle de référence). 

هو عر رة عن أرشتف يتكون ين أشخ ص و أنظمة هدفه  هو حفظ المعلوي   و إرج عه  ق بلة لالستغالل ين 
 طجف يستفتدين يعتنتن.

  ة ين العملت   المتعلقة بدفع الرت ن  ، التخزين، التستتج، الترلتغ، أيضالنموذج المججعي : يتطجق إلى ياموع
تهاتج المعلوي   الجقمتة إلى أوعتة و أشك ل جديدة، نم ذج الرت ن   المستعملة لتمثتل المعلوي  ، دور 

 الرجيات   و في حفظ و تر دل المعلوي   اإللتكتجونتة يعطي أيثلة يلموسة و بعض توصت   تطرتقتة.
 استعم ال  :

هذا النموذج يقدم ف ئدة لألشخ ص و و   يستعمل خ صة في المؤسس   التي تجيد حفظ وث ئقه  لمدة طويلة
يستعمل النموذج للمق رنة و تصمتم أنظمة المعلوي   ، و  المؤسس   التي تنتج يعلوي   ياب حفظه  بديموية

 :الغتج الدائمة، هذا لسررتن
 التحوال  على يستوى المستفتدين أو المستعملتن المعنتتن سجعة التحوال  التكنولوجتة و -
 قد تكون بعض المص لح التي تملك الرت ن   في حد ذاته  وقتتة -

 األشخ ص الذين يقويون بإعداد المع يتج يمكنهم استعم ل هذا النموذج كأس س لمواصلة التقنتن في هذا الما ل

 خاتمة:

يجاكز المعلوي   لمكتر   و تطرتق تكنولوجت  المعلوي   في اين المتطلر   الملحة ل الرجيات   الوث ئقتة تعد  
حام  تضخم حام المكتر   وكثجة نش ط ته ، وتضخم والتي تسهم في تطويج خدي ته ، كم  أنه  ضجورية بسرب م

عتة المعلوي  ، وكذلك الح جة الضجورية إلى المعلوي   الدقتقة والسجيعة ين قرل إدارا  المؤسس   وفئ   أو 
المستفتدين على اختالفهم، وضعف األنظمة التدوية التقلتدية في إيداد المستفتدين ب لمعلوي   التي يحت جون 

 .إلته  ب لسجعة الممكنة وفي الوقت المن سب

وصول س ئل الالمعلوي   يهم  ك نت أهمتته  وقتمته  لن تكون يفتدة ي  لم نمتلك و  بأن وين هن  يمكن القول
جارا  الجشتدة في صن عة الق المكترتتنفي يس عدة  الرجيات   الوث ئقتةوين هن  تنرع أهمتة  ،إلته  واإلف دة ينه 

 .رةالنظ م لهم ين يعلوي   يفتدة ويجت والقت م ب ألنشطة المكترتة واإلدارية على النحو األيثل ين خالل ي  يقديه

 قائمة المصادر والمراجع:
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.)على  1315، ديسمرج 36 ع .- .Cybrarians Journal- إلدارة المكتر   العجبتة
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