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تمسايلصب:بب
تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم الحوسبة في المكتبات ومراكز المعلوماات ومباررات إدخالهاا
إلااى المكتبااات والمالااكلت التااي تعااااي ماهااا الفهااار ،الت ل د ااة ا تطرق ا إلااى قواعااد الب ااااات مةحاادد
مفاه مها واسباب ظهورها ومراحل إاالاائها وإدارتهاا ا تااولا المراحال العمل اة التاي ات ما خللهاا
تصم قواعد ب ااات وباائها وفق اظام  WINISISوقد ت تصام قاعاد لفهار ،مكتباة يامع اة و لا
لمعالجة المالكلت التي عااي ماها الفهر ،البطاقي تضما ال اعد ( )32ح ل غط مختلا الب اااات
الببل وغراف ة الخاصة بـ (تسعة) أاواع م أوع ة المعلومات عدا الدور ات ألاها تحتاج إلى طب عة خاصة
للمعالجة كما احتوت الدراسة على ( )61شكل و يداول .
استخدم الدراسة الماهج الوصفي و ل لعرض اإلطار الاظري للدراسة والماهج التجر بي لتوض ح
ك ف ة تصم وبااء قاعد الب ااات.
ببنةنبتوصلتب تنر بزبإتىبهاائجببنابكانبأااز ا:
 .6احتااوت ال اعااد علااى العد ااد م ا شاشااات اإلدخااا (اسااتمارات الب ااااات) لتعماال م ا خللهااا علااى
تسه ل عمل ة اإلدخا واختصار الوق والجهد .
 .3التغلب على م الاكلة محدود اة ا ااال ارساترياع إ أع قاعاد الب اااات المصاممة تتمتا بمروااة فاي
الوصااو إلااى المعلومااات ما خاال ا اااال إتاحااة متعاادد (الاارق الاادولي رقا الطلااب المؤلا أو
المؤلف العاواع أو أي يزء ماه  ...وغ رها).
 .2إمكاا ة الحصو على مخريات إما علاى شاشاة مباشار أو علاى شاكل ورقاي مطباوع و لا عا
طر ق طباعة المخريات مثل الببل وغراف ات على سب ل المثا .
ببب
ب
 . اصل البحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة بـ " تصـميم وبنـاء قاعـدة بيانـات لفهـرس مكتبـة بمسـتخدام هزمـة جـا زة :
دراسة تجريبية " لطالب الماجستير رامي راكان عرب  ،وأنجزت الرسـالة تحـإ راـرا أ.م.د.عمـار عبـداللطيف زيـن العابـدين
في قسم المعلومات والمكتبات /كلية اآلداب  /جامعة الموصل في العام الدراسي  1122وقد هصلإ على تقدير جيدجداً .
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ب:بأخابأ وب تمقااهامب تايبخا تباةاب تنر بزب
 للموظفWINISIS  ال ام بدورات تدر ب ة على اظام.6
.العمل ة في التعامل م الاظام وم ال اعد المصممة
 أي، ا لتوس في حوسبة اإليراءات األخرب في المكتبات الجامع ة وعدم اركتفاء بحوسبة الفهاار.3
.)الته ئة لحوسبة (التزو د اإلعار الخ م الخدمات
 إلاالااءGinisis  الته ئة إلاالاء مكتبة رقم ة و ل م خل تحو ل ال اعد المصممة إلى براامج.2
. المكتبة الرقم ة
:الكلمات المفتاح ة
.قواعد الب ااات الاظ المؤتمته حوسبة المكتبة حزمة ياهزه
في المكتبة و لا لرفا مساتوب خباراته

Designing and building a database of a library catalog by
Using a package: Experimental study
Abstract :
The study aims at defining automation in libraries and information
centers and the justifications for its usage in libraries and the problems
which the traditional catalogs suffer from , then the study defines the
concepts of database , reasons of their appearance , stages of their
initiation and management and the practical stages of their design and
construction according to WINISIS . A database for university library
catalog has been designed to handle the problems of which the card
catalog suffer from . The database included 23 fields covering the various
bibliographic data of nine types of information carriers except periodicals
which need special treatment . The study also included 16 figures and 2
tables . The study used the descriptive method to present the theoretical
part of the study as well as the experimental method to explain the way
of designing and constructing the database . The most prominent results
of the study are :
1. The database included many input screens (the data lists) through
which it will facilitate input operation and save time and efforts .
2. To overcome the problem of the limited retrieval points as the
designed database has flexibility of information access through
multiple access points (ISSN, call No, authors , title or any part of
it .etc….) .
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3. The capability of getting outputs either directly on the screen or as
print format as bibliographies .
The most important recommendations of the study are :
1. Initiating training sessions on WINISIS for library staff to upgrade
their level of practical experience of treating with the systems and
the designed database .
2. Automating other library procedures in the university libraries and
not to restrict it on catalogs , i.e. . preparing to automate
acquisition , circulation and other services .
Keywords: databases, automated systems, library computerization,
WINISIS
ب

.1ب تمقنخز:ب
لعب الحاسوب دورا مهماا فاي تصام وباااء اظا المعلوماات الحد ثاة فهاو ح اق لهاا مزا اا عاد ماهاا
السرعة والدقة والث ة والصلح ة والتاي ترتاب عل هاا يم عاا الكفااء العال اة فاي األداء إ اوم با يراء
العمل ات الحساب ة المع د التي صعب تاف ذها ادو ا فضال عا ال ادر الفائ اة علاى تخاز كا هائال ما
المعلومات بطرق ماظمة بح ث سهل استرياعها في أوقات ق اس ة للغا ة كما ستط ااجاز كافة المهاام
األخارب التاي اوم بتاف اذها اظاام المعلوماات ماهاا تح اق وما وسالمة الب اااات والضاماع الكامال ضاد
ف دااها أو تلفها م خل المستف د وتكرار الب اااات وارتكااب األخطااء ما قبال العاامل و ات لا ما
خل تصم قاعد ب ااات للستفاد م م زاتها.
تةعاد قواعاد الب اااات ما المفااه الحد ثاة اساب ا وقاد ازدادت أهم تهاا ألساباب عاد ا علاى رأساها
ظهور الحاسوب وتطوّره وأاخفاض أسعاره .وتالامل هاذه األساباب أ ضاا تضاخ حجا م تا اات المكتباات
ومراكز المعلومات وتع د االااطاتها وتضاخ حجا الب اااات (أو المعلوماات) التاي تتعامال معهاا وتطاوّر
وسائل ارتصارت السلك ة واللسلك ة والحاية الملحة إلى المعلومات الدق اة والسار عة ما قبال إدارات
المكتبااات وفئااات المسااتف د علااى اخااتلفه وضااع األاظمااة ال دو ااة الت ل د ااة فااي إمااداد المسااتف د
بالمعلومات التي حتايواها بالسرعة الممكاة وفي الوق المااسب.

.2بخشدلزب تنر بزب:
أصاابح خاادمات المعلومااات والفهااار ،الت ل د ااة فااي المكتبااات ومراكااز المعلومااات رتسااد احت ايااات
ومتطلبااات المسااتف د خاصااة فاا ي المكتبااات الجامع ااة ومراكااز المعلومااات بعااد دخااو األاظمااة ا ل ااة
المحوسبة إل ها وأصبح المجا واسعا أمامها رخت ار األاسب ماها لل ام بمثال هاذه اإلياراءات والخادمات
المابث ة ما التزو اد والفهرساة واإلعاار  ...وغ رهاا إ أع اإلياراءات المتبعاة فاي الفهرساة والفهاار،
أصبح رتفي باحت ايات المستف د العصر ة وهذه اإليراءات تتمحاور فاي المالاكلت ا ت اة ( :محدود اة
ا اال اإلتاحة صعوبة التحد ث محدود ة المعلومات التي تتضماها بطاقة الفهار ،الح از المكاااي الاذي
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الغله الفهر ،حدوث أخطاء في الترت ب وغ رها م المالاكلت ات العلقاة) وعل اه مكا أع تتركاز
مالكلة الدراسة في التحد ات التي وايها المستف د فاي البحاث عا المعلوماات فاي فهار ،المكتباة و مكا
حل هذه المالكلة م خل تصم قاعد ب ااات لفهار ،ولاي بارعتمااد علاى حزماة برمج اة يااهز وفاق
اظام ولي متخصص بتخز المعلومات واسترياعها وهو اظام ( )WINISISلمعالجة المالاكلت أعاله
و ت ل م خل استغل يم المزا ا التاي متلكهاا هاذا الاظاام وعلاى ضاوء هاذه المالاكلة ساتحاو
الدراسة اإليابة ع التساؤرت ا ت ة :
مك
 .6ماه ة قواعد الب ااات م زات استخدامها هرم تها خصائصها أهدافها عوامل إاجاحها؟ ك
بااء قاعد ب ااات ؟ مراحل بااء ال اعد وخزع واسترياع المعلومات ماها ؟
 .3مااألسباب التي تبررها حوسبة الفهار ،الت ل د ة وما هي خطاوات التخطا ل لحوسابة الفهاار ،وماا
مالكلت الفهار ،الت ل د ة وما م زات الفهار ،اإلل ة إ ا ما قورا بالفهار ،الت ل د اة وماا طارق
التحو م الفهر ،الت ل دي إلى الفهر ،ا لي ؟

.3أ ن فب تنر بز:
تسعى الدراسة إلى تح ق األهداف ا ت ة :
 .6التعرف على مباررات حوسابة الفهاار ،الت ل د اة لتكاوع ساببا للمكتباات التاي تعتماد علاى اإلياراءات
والعمل ات ال دو ة لتالكل دافعا للتويه احو الحوسبة وتوض ح ت ر الحوسبة علاى هاذه اإلياراءات وب ااع
المردودات التي ستجا ها للمكتبة .
 .3التعرف على ماه ة قواعاد الب اااات وم زاتهاا هرم تهاا أهادافها وعوامال إاجاحهاا وخصائصاها
مراحلها فضل ع توض ح ماه ة اظ إدار قواعد الب ااات ومكوااتها واما يها وكذل التعرف علاى
مستودعات الب ااات .
 .2التعاارف علااى إمكاا ااة تصاام قاعااد ب ااااات لفهاار ،مكتبااة بارعتماااد علااى اظااام  WINISISوفااق
خطوات عمل ة ت شرحها بالتفص ل م األشكا التوض ح ة والجاداو الخاصاة بهاا وإاالااء قاعاد ب اااات
لفهر ،مكتبة متكاملة .
 .4إاالاء قاعد ب ااات مك أع تستري المعلومات م ا اال اإلتاحة أدااه ولك بسرعة كب ره ويهاد اقال
:
 اس المؤل والمؤلف المالارك والمتريم والمحرر ...الخ و لا بكتاباة اسامه الكامال أو
أي يزء ماه .
 ارسترياع ع طر ق كتابة العاواع ( الكتاب أو المؤتمر أو  ...الخ ) ب كمله أو أي يزء ماه.
 ارسترياع ع طر ق الرق الدولي للماد و رق الطلب .
 ارسترياع ع طر ق ب ااات الاالر والواصفات .كما مك ألي ح ال أع كاوع مادخل أو ا طاة
للسترياع بالرال ت اخت اره م يدو اخت ار الح و .
 .5ياءت الدراسة الحال ة كخطو للاطلق لبااء مكتبة رقم ة باستخدام اظام .Genisis

.4أ م زب تنر بزب:ب
تاب أهم ة ا لدراسة م األهم ة العظمى لتاظا المعلوماات فاي المكتباات ومراكاز المعلوماات فاي ظال
اافجار المعلومات وغزار الاتاج الفكري في مختل المجارت بوصفها األسا ،الذي تباى عل ه المكتبات
ومراكز المعلومات وشكل ما أشاكا الخدماة المكتب اة بالاكل عاام ويازءا ما تجسا د المفهاوم التاظ ماي
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الخاادمي للمكتبااات بالااكل خااال ومحاولااة التعاارف علااى األاظمااة وقواعااد الب ااااات ومااا مكا أع ت دمااه
للمكتبة إ ا ما أقحم في فهار ،المكتبات وكاذل التعارف علاى حوسابة الفهاار ،واألسا التاي تعتماد
عل ها وأسلوب ارات ا م الفهار ،الت ل د ة إلى الفهار ،ا ل ة وما مك أع ت دمه م فوائد يمَّاة وهاذه
األهم ة رت عاد هذا الحد بل تمتد لتالمل األس المعتمد رخت ار األاظمة ا ل ة المااسبة للمكتبة وفق
احت اياتها وإمكاا اتها أساال ب تطب هاا بالصاور الصاح حة للوصاو إلاى اتاائج ي اد تعمال علاى حال
المالكلت التي تعااي ماها الفهار ،البطاق ة المستخدمة في المكتبات.
كما تاب أهم ته م خل ويود حاية لمثل هاذه الدراساة وااتظاار تطب اق اتائجهاا و لا ل لاة ماا كتاب
ع الموضوع وما تتضاماها ما معلوماات .كماا أع أهم تهاا موصاولة إلاى كواهاا يااءت فاي وقا ارب
الباحثاع ب اه األاسب لها فاي ظال توي اه رئاساة يامعاة الموصال احاو تطاو ر المكتباات الجامع اة التابعاة
للجامعة والعمل على رف المستوب الخدمي ف ها.

.5هنندب تنر بزب:ب
ل د وض الباحثاع التحد دات المتاوعة ا ت ة بوصفها حدودا مختلفة للدراسة وهي كما تي :
 الحدود الموضوع ة :تصم وبااء قاعد ب ااات وفق اظام  WINISISلفهر ،ولي .
 الحدود الزماا ة  :تضما الدراسة في حدودها الزماا اة وتصام مها وفاق اظاام  WINISISبطبعتاه
 3266-3263وتطب ها على المكتبات الجامع ة في العام الدراسي . 3263-3266
 الحدود المكاا ة :كاع محور الدراساة تصام وباااء قاعاد ب اااات لمكتباة يامع اة تتاوفر ف هاا مصاادر
متاوعة وقد بلغ عد األوع ة التي تضماتها الدراسة ( )9أوع ة .

.6خءةجب تنر بزب:ب
اعتماادت الدراسااة الماااهج الوصاافي لوص ا ظاااهر حوساابة المكتبااات والماااهج التجر بااي ال ااائ علااى
تصم وبااء قاعد ب ااات لفهر ،مكتبة بارعتماد على اظام (. )WINISIS

.7بأدن مب معب تم اهامب:بب
استخدم األدوات ا ت ة عاد يم الب ااات وهي :
الاتاج الفكري الخال بـ ( الاظ ا ل ة الفهرسة والفهار ،اإلل ة}المحوسبة{ قواعد الب ااات).
دل ل اظام ( )WINISISوتريمته إلى اللغة العرب ة .
اظام  WINISISو ل ع طر ق التدر ب على كال حل اات الاظاام حتاى تمكا الباحاث ما إاالااء
ال اعد .

.8إ ا ع مب تنر بزب:ب
أير الدراسة وفق خطوات متسلسلة شكل مراحل ت ما خللهاا ااجااز فصاولها المتعادد وهاذه
اإليراءات هي: 
إعداد مسح أولي في الاتاج الفكري العربي واأليابي الخال بموضاوع الدراساة عا طر اق البحاث
في المكتبات الجامع ة على المصادر الورق ة والبحث في اراترا على المصادر ارلكتروا ة.
 . مثلإ ذه اإلجراءات الخطوات التي نفذت في رسالة الماجستير األصلية التي تم أستالل ذا البحث منها .
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يم المعلومات المتعل ة بكال ما األاظماة و قواعاد الب اااات والفهرساة والفهاار ،ا ل اة وترت اب
هذه المعلومات في ل ة مباحث شكل الجااب الاظري للدراسة.
التعارف علااى اظاام  WINISISو لا ما خاال الاادل ل الخاال بالاظااام بلغتاه األصاال ة والمتااري
للعرب ة المتوفر على الرابل .http://www.unesco.org/isis/
تصم قاعد ب ااات ورق ا قبل تصم مها فعل ا علاى الحاساوب و لا إلياراء التعاد لت والتغ ارات
ف ها واخذ فكر ع طب عة ال اعد التي ارغب بتصم مها.
التدر ب المستمر على الاظام و ل م خل إاالاء عدد كب ر م قواعد الب اااات المختلفاة ركتسااب
تطب ها بالكل عملي.
الخبر والتعرف على كل خفا ا الاظام وتعلمها وم
تصم وباااء قاعاد الب اااات بعاد اراتهااء ما مرحلاة التادر ب علاى الاظاام وتطو ا كال إمكاا اات
الاظام باتجاه الفهر ،مثل(إعداد الح و الفرع ة إاالاء الروابل  ...وغ رها).
اختبار عمل ة اإلدخا ع طر ق إدخا مجموعة م الب ااات الببل وغراف ة ألكثر م ( )652مااد
موزعااة علااى ( )9أوع ااة ماا أوع ااة المعلومااات ماا كتااب ومطبوعااات حكوم ااة ورسااائل يامع ااة و
اختبار عمل اات البحاث التاي ادعمها الاظاام باساتخدام أدوات الاربل البول اااي
مؤتمرات  ...الخ وم
والبتر والتجاور  ...الخ.

 .9تنر بامب تسااقزب تياصزب
غط الدراسة في ف رتها هذه العد د م الدراسات السااب ة التاي تااولا موضاوع تصام وباااء قواعاد
الب ااات والفهار ،ا ل ة أر اع الباحث ارتئ ا اإلشار إلاى هاذه الدراساات ف ال كواهاا تتاااو تطب اات
براامج  WINISISوهي كما تي :
()1
 -6ال اسري أروب ع سى حس  .الحوسبة في المكتبات الجامع ة العراق ة :دراسة تحل ل ة ت و م ة .ب
هاادف الدراسااة إلااى ت ااو تجااارب الحوساابة فااي المكتبااات الجامع ااة العراق ااة والوقااوف علااى
المستوب الذي وصل إل ه استخدام هذه الت ا ة فاي تلا المكتباات باساتخدام المااهج المساحي وللتح اق ما
فرض ا ات الدراسااة ت ا إعااداد معااا ر للت ااو قساام فااي خمسااة محاااور هااي التخط ا ل والاادع اإلداري
وال وب العاملة واأليهز والبرمج ات طب على ( )64مكتبة يامع ة مركز ة وفرع اة وللمز اد ما
المعلومات مرايعة الاص الكامل للدراسة .
()2
 -3بمؤ ـد ح ـى خضــ ر .حوسبة خدمات اإلحاطة الجار ة.ب ب
تسعى الدراسة إلى تاف اذ تجرباة لحوسابة خادمات اإلحاطاة الجار اة والباث ارات اائي للمعلوماات ما
خال تحل ال الاتااج المتااوافر ما محتاوب البحااوث فاي الادور ات الهادسا ة والعلم اة والكتاب والرسااائل
الجامع ة فاي المكتباة المركز اة بالجامعاة التكاولوي اة لعاام  3224و لا باساتخدام اظاام WINISISب،
وللمز د م المعلومات مرايعة الاص الكامل للدراسة .بب
 -2عمار عبد اللط ز ا العاباد تصام وباااء قاعاد ب اااات لمجلاة علم اة باساتخدام اظاام محوساب
()3
ياهز.ب
تااول الدراسة مفهوم قواعاد الب اااات ومزا اهاا وعوامال اجاحهاا وملفاتهاا وأشاكا برمج اات الااظ
المتوافر لتصم مها وباائها تطرق إلى اظام ( )CDS/ISISوطبعتاه الحد ثاة ( )WINISISك حاد
الاظ المستخدمة في تصم وبااء قواعد ال ب اااات لغغاراض التو اة والتطارق إلاى أها األساباب التاي
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أهلتااه لغسااتخدام فااي المكتبااات ا تااول ا الخطااوات العمل ااة التااي اات م ا خللهااا تصاام وبااااء قاعااد
الب ااات وقد ت تصم قاعد ب ااات لمجلة علم ة بارعتماد على اظام  WINISISاحتاوت علاى ماا اة
عالر ح ل تغطي م ختلا الب اااات الببل وغراف اة الخاصاة بكال بحاث علماي ومجلاة علم اة وللمز اد ما
المعلومات مرايعة الاص الكامل للدراسة .

 .11خاالفب تنر بزب تحات زببنب تنر بامب تسااقزب:ب
تختل








الدراسة الحال ة ع الدراسات الساب ة بمجموعة م الا اال وكما تي:ب
معظ الدراسات الساب ة كاا تركز على حوسبة الخدمات وت أداء وق ا ،فعال ة وإاما الدراسة
الحال ة ركزت على تصم وبااء قاعد ب ااات لفهر ،ولي المل يم أوع ة المعلومات .
معظ الدراسات الساب ة كاا تستخدم ماهج دراسة الحالة و الماهج المسحي اماا الدراساة الحال اة
استخدم الماهج التجر بي والماهج الو ائ ي .
اعتمدت دراستاا على ترق مات ماار  36فاي تارق الح او علاى عكا ب اة الدراساات التاي لا
تستخدم هذه الترق مات.
الدراسة كاا عبار ع تصم قاعد ب ااات لفهر ،ولي لمكتبة يامع ة تض ورف الكتب.
ت استغل معظ م زات اظام  WINISISوتطو هذه المم زات في دع الفهر( ،مثل الح و
الفرع ة خلق الروابل البحث البول ااي ...الخ ) .
استخدم الدراسة الحال ة اظام براامج التحك في الاظام الذي عمل على دع السر ة واألماع.
ياءت الدراسة الحال ة كخطو للاطلق لبااء مكتبة رقم ة باستخدام اظام . Genisis

.11هوبمزب تعمل امب تمدام زب:ب
حوسبة العمل ات المكتب ة في المفهوم العام تعاي استخدام الحواسا ب وملح اتهاا الماد اة والبرمج اة فاي
تاف ذ الخدمات واإليراءات المكتب ة التي كاا تافذ بارعتماد علاى األدوات والوساائل الت ل د اة والهادف
األو للمكتبااات ومراكااز المعلومااات كافااة بغ ا الاظاار ع ا تخصصاااتها وارتباطاتهااا المها ااة واإلدار ااة
والموضوع ة هو ته ئة الوسائل والمعدات واألسال ب التي تسمح لجمهور المستف د م الوصاو الادق ق
والسر إلى المعلومات ومصادرها وكفااء أي مكتباة أو مركاز معلوماات تعتماد بالدرياة األساا ،علاى
قاادرتها فااي اختاازا عاادد الحل اات أو الخطااوات التااي تويااب علااى المسااتف د الماارور بهااا للحصااو علااى
المعلومات والوصو إل ها بمعاى أع الحصو على المعلومات وعلى المصادر المتوفر في تل المكتباة
أو مركز المعلومات عد مؤشرا على كفاء الخدمة في المكتبة أو مركز المعلومات(.)4
تم ز عصراا الحالي بال ز ااد الهائلاة فاي كم اة المعلوماات وتااوع أشاكالها وأاماطهاا وفاي ضاوء هاذا
الحج الهائل م المعلومات أصابح ما الصاعب السا طر علاى هاذا الكا الهائال ما المعلوماات بواساطة
الوسائل الت ل د ة م ح ث حصرها وتاظ مها واسترياعها .وقد أصبح (الحل) الخ ار األفضال ألي مكتباة
أو مركااز معلومااات هااو حوساابة أعمالهااا وإيراءاتهااا المتمثلااة باسااتخدام الحاسااوب فااي مجااا تخااز
واسترياع المعلومات وتاظ عمل ة معالجة الب ااات ودخاو الحاساوب فاي يم ا العمل اات واإلياراءات
المكتب ااة ما التزو ااد إلااى المعالجااة الفا ااة إلااى اإلعااار وخاادمات المسااتف د ب شااكالها وأاواعهااا المختلفااة
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وساه اساتخدامه فاي تطب اات المكتباة المختلفاة مماا أدب لا إلاى تاوف ر الوقا والجهاد وت ل ال ارتكااب
األخطاء التي تصاحب العمل ال دوي والحد م العمل ات الروت ا ة(.)5

.12خمار مبإدخالب تحوبمزبإتىب تمدامامبنخا كزب تمعلوخام:ب
إع المكتبة أو مركز المعلومات ك ي مؤسسة تسعى دائماا إلاى كساب اة مساتف د ها ما خال ت اد مها
األفضل لذا اجد الكث ر م المكتبات في العال وضع الحاسوب واظمه في ك اواة خاصاة با يادرااها
ويا م وراء ل فوائد عد د ومم زات متعدد استفادت ماها المكتبات ومراكز المعلومات التي تااوي
تطب ق الاظ ا ل ة في خدماتها ووظائفها.
وم أبرز مبررات استخدام الحاسوب في المكتبات ومراكز المعلومات هي-:
 -6الز اد الهائلة في كم ة المعلومات إ أحد الز اد الهائلة في المعلومات و ارا كث ر ماها-:
أ -صعوبة اإلطلع على يم الاتاج الفكري ع أي ح ل م ح و المعرفة اإلاساا ة.
ب -عجز الوسائل والطرائق ال دو ة المكتب ة الت ل د ة في تلب ة ارحت ايات المالبعة للمستف د .
 -3روت ا ة األعما واإليراءات المكتب ة م طلب وشراء المواد المكتب اة واساتلمها وتساج لها وصاور
إلى فهرستها وتصا فها وصولها إلى الرف(.)6
 -2الرغبة في ت د خدمات يد د للمستف د .
()7
 -4تسه ل إقامة الاظ التعاوا ة والربل ب المكتبات .
 -5الكفاء إ تستط الحواس ب ال ام بمعالجة وتجه ز معلومات أكثر مما مك معالجته دو ا.
 -1تستط الحواس ب معالجة وتجه ز اف كم ة المعلومات بتكلفة أقل كث را.
()8
 -7السرعة :تستط الحواس ب ا ل ة ال ام ب داء العمل ات الكتاب ة بسرعة ودقة أكثر م اإلاساع .
 -8ارشترا والت اس في الموارد المتوفر ب المكتبات.
 -9تجاب تكرار الجهود المبذولة الحد م عدد العامل أو الح لولة دوع الز اد في أعداده .
 -62الت لا ا ص فاااي حجا ا الساااجلت الورق اااة والفهاااار ،البطاق اااة التاااي تساااتخدمها المكتباااات ومراكاااز
المعلومات.
 -66اررتفاع بمستوب الخدمات المتوافر وت د خدمات يد د (.)9
-63أه المبررات التي تدف المكتبات رستخدام الحاسوب في أعمالها هي(: )10
عمل شيء اقل تكلفة أكثر دقة أكثر سرعة.
عمل شيء غ ر فعا بالطرق ال دو ة بسبب الحج المتزا د أو بسبب التع د.
عمل شيء مستح ل دو ا.
-62تتمحااور مبااررات الحوساابة حااو كثاار األعباااء م ا األعمااا ال دو ااة والرغبااة فااي التطااو ر أي أع
الحواس ب وتطب اتها في مجا المكتبات تساعد على تجاب التكرار وتجاب الكث ر ما األعماا الروت ا اة
المملة باإلضافة إلى ت د خدمات معلومات يد د (.)11
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.13خشدالمب تبةارس:ب
ارتبط الفهار ،المحوسابة بمفهاوم وأهاداف الفهاار ،الت ل د اة و لا لتح اق هادف مها هاو خادمات
أسرع وأفضل للمستف د م قراء وباحث ب قل يهد ووق وأ سر الطارق وطالماا أع الفهار ،عكا
محتو ات ومويودات المكتبة فهو الوس لة األولى التي تجه إل ها المستف د للبحث كما أع الفهار ،ةعاد
سجل عتمد عل ه العاملوع في المكتبة للتادق ق الببل اوغرافي وإلياراء التعاد لت اللزماة ومتابعاة شاؤوع
المخازع وغ رها ول د عاا الفهاار ،الت ل د اة بالاكل عاام والفهاار ،البطاق اة بالاكل خاال ور تازا
تعااي م مالكلت تع ق العمل وتؤ ر على كفاءت ِه وهذه المالكلت هي -:
 -6الترت ب وحفظ وإدامة الفهار ،البطاق ة وهي عمل ة دو ة مملة وبط ئة.
 -3المكاع والح ز الكب ر للفهار ،البطاق ة .
 -2محدود ة ماافذ الوصو إلى المعلومات .
 -4إاتاج الفهار ،البطاق ة وإعدادها وته ئتها للستخدام.
 -5ك ف ة التعامل م البطاقات(.)12
 -1الس طر والحما ة واألماع .
 -7مالكلت مرتبطة ب سال ب البحث وارسترياع التي هي أسا ،ويود الفهار. ،
 -8ارتباال ارستفاد م الفهار ،بمواع د فتح وغلق المكتبات.
()13
 -9المواق الجغراف ة وضرور تويه المستف د إلى أماك الفهار. ،

شكل ( )1يوضح مشكالت الفهارس البطاقية
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.14خز ياب تبةارسب تمحوبمزب:ب
إع ويود الفهار ،المحوسبة في المكتبات ومراكز المعلومات ح ق الكث ر م المزا ا والفوائادبوهاي كماا
تي ()14ب:ب
أ -الك الضخ م المعلومات المختزاة والكفاء العال ة في ارسترياع .
ب -السرعة في الحصو على الب ااات.
ت -الحصو على الب ااات مطبوعة وياهز .
ث -التحد ث الفوري للب ااات م إمكاا ة الترت ب والفرز.
ج -توف ر ضبل أفضل لمواد المعلومات.
ح -إتاحة التعاوع والمالاركة م المكتبات ومراكز المعلومات األخرب.

.15بةو بنب تم اهامب:ب
في تعر مفهوم قواعد الب ااات هاا مفهوماع هما :
أنتةما :العام فهي عبار ع "مجموعة اس ة م الب ااات".
ثاه ةما :ارصطلحي فهي الاظام الذي تتخذه إحادب المؤسساات رختازاع الب اااات والمعلوماات بواساطة
الحاسوب وإتاحتها لم طلبها علاى الوساائل الملئماة وتةعادّ الب اااات المااد الخاام للح اائق والمعلوماات
كما تتاوع إلى أاماال هي-:
أ ب ااات اص ة  Textualب ب ااات رقم ة  Numericalج ب ااات سمع ة Audio
د ب ااات بصر ة .Visual
كماااا أع ل واعاااد الب ااااااات العد اااد مااا الوظااااائ األساسااا ة وهاااذه الوظااااائ هاااي اإلضااااافة
) (Addingوالتعااااااااد ل ) (Editing/Updatingوالمسااااااااح أو اإللغاااااااااء ) (Deletingوالبحااااااااث
).(Searching

.16بأصلبةابناب تم اهامبنأبماببظةور ا:ب
()15

:

تعود فكر إاالاء قاعد الب ااات إلى ست ا ات ال رع الماضي و ل ألسباب عده ماها
أ -ارافجار الو ائ ي.
ب -عجز المؤسسات ع حصر وتاظ البحث ف ها.
ج -الحفاظ والس طر على الك الهائل م الب ااات لغرض استرياعها عاد الحاية.
د -الت ل ال ما الوقا والجهااد المبااذو ما قباال المسااتف د فاي الحصااو علااى المعلوماات فبعااد ظهااور
قواعد الب ااات أصبح العثور على المعلومات أسهل مما كاع عل ه في السابق.
(. )16
حل الكث ر م مالكلت المعالجة التي توايهها مراكز معالجة الب ااات في المؤسسات المختلفة

.17بخم ز مبةو بنب تم اهام:ب
أحد الحواس ب تطورات كب ر في معالجة الب ااات وظهرت أساال ب متعادد ف هاا ما اظاام الادفعات
والاظ الخب ر والذكاء ارصطااعي وغ رها وتمتاز قواعد الب ااات بما تي(-:)17
 .6إمكاا ة إضافة ملفات وح و متعدد المداخل.
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.3
.2
.4
.5
.1
.7
.8

المرواة العال ة في تعد ل البرامج دوع تعد ل في الب ااات.
إمكاا ة إيراء استرياع متعدد المداخل.
مك إ جاد ب ااات يد د م الب ااات المتوفر .
تلبي حايات معظ مستخدمي المعلومات.
توافر وسائل التخز م توف ر يهد المتعامل م الاظام.
ارقتصاد في اف ات عمل ات إدخا الب ااات م تحس استجابة اظام المعلومات.
توافر إمكاا ة دمج ح و م الملفات أو يداو مختلفة والربل إلاتاج ملفات يد د .

.18خعماريزب تم اهامبن اخ اةابفيبةابناب تم اهام:ب
تعامل المستف د م قاعد الب ااات ع طر ق ارستعلم للوصاو إلاى المعلوماات التاي حتايهاا والتاي
تكااوع مخزاااة ف هااا بالااكلها المااادي .فمااا هااي ه كل ااة الب ااااات وترت بهااا فااي قاعااد الب ااااات والالااكل ()3
وضح معمار ة الب ااات وهرم تها في قاعد الب ااات .

قاعدة البيانات Data
base

Data base

ملفات Files

File1

File2

File3

File4

التسجيالت Records

Record1

Record2

Record3

Record4

الحقول Fields

Field1

Field2

Field3

Field4

الحقول الفرعية Sub-
Fields
البايت Bytes

Sub-

Sub-

Sub-

Sub-

Field1

Field2

Field3

Field4

8 Bit1

8 Bit2

8 Bit3

8 Bit4

Byte1

البت Bit

Byte2

Byte3

Byte4

2
الحظ م الالكل ( )3الذي وضح هرم ة قاعد الب ااات ما تي -:
 -6ةابناب تم اهام :تتكوع م الملفات المختلفة الخاصة باظام فرعي مع أو لعدد م األاظمة الفرع ة
المتكاملة مثل قاعد ب ااات المالتر ات والمخزوع التي تتكوع م الملفاات عا الماورد األساعار
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-3
-2

-4

-5
-1

األفااراد اإلاتاااج...الااخ( )18وبمعاااى وخاار هااي المجمااوع الكلااي لعااصاار الاظ اام بالااكل ت ا ح تااوف ر
المعلومات للمستف د (.)19
تملبامب :Filesتكوع م مجموعة م التسج لت  Recordsالمتالابهة والمترابطاة والمالاتركة
مثل :مل الو ائق مل المب عات مل المالتر ات مل العملء(.)20
تاس المب:Recordsب التساج لة تمثال مجموعاة ما الح او ات العلقاة وتمثال التساج لة وحاد
واحاد أو شااكل محادد أو مصاادر معلومااات محادد مثاال ساجل عا شخصا ة مع ااة أو معلومااات عا
طالب في يامعة أو إحصائ ة عا أشاخال فاي مكااع معا أو تساج لة الفهار ،التاي تحتاوي علاى
يم المعلوماات الخاصاة بالو اة .وللتساج لت أااواع وأحجاام مختلفاة حادد بمويبهاا ااوع وحجا
التسج لة أاواع الح و الح و المستخدمة(.)21
تحقلب:Fieldب مثل الح ل مجموعة م الحروف أو الكلمات أو األرقام أي مثل ب ااع لعماود واحاد
كاس المؤل مثل وللح و أاواع عد د فم ح ث الحج هااا ح او ابتاة الطاو (تساتخدم عااد
للب ااات ات األطوا المحدد ) أما م ح ث التفر فهاا ح و أساس ة (أي ر تحتاج إلاى تفر ا
مثل ح ل رق الطلب) وح و متفرعة (مثل ح ل ب ااات الاالر).
تمايتب :Byteو مثل مجموعة م البتات التي ترمز إلى حرف أو رق أو رمز و تكوع البا ا ما
( 8ب ).
()22
تمتب :Bitو مثل أصغر وحد للب ااات التي تعامل معها الحاسوب وتتمثل بـ ). (1, 0ب

.19بخا هلبإهشاعبنإد رابةابناب تم اهام:ب
لضماع إاالاء قاعد ب ااات اايحة ربد أع تمر بمراحل متكاملة لجعل ال اعد متطور ولها قابل ة الب اء
والد مومة ألطو فتر ممكاة وهذه المراحل تتضم إيراءات وخطوات تويب إتباعها وكما تي :
-1ب تايط م  :ةعاادّ تخط ا ل قاعااد الب ااااات م ا األساس ا ات الجوهر ااة عااادما ترغااب المكتبااة أو مركااز
المعلومات في ياي ماار مزا اا اساتخدام ال اعاد وتالامل هاذه المرحلاة وضا الخطال واألسا اللزماة
إلاالاء ال اعد  .ومرحلة التخط ل مهمة يدا و ؤدي تجاهل هذه المرحلة إلى الفالال أو حادوث أخطااء فاي
ال اعد  .إ أع الهدف الرئ لهذه المرحلة تمثل في تطو ر امو ج فكري للب ااات( )23ما داخال وخاارج
المكتبة وتتضم الخطوات ا ت ة(:)24
أ -تحد د الهدف م قاعد الب ااات.
ب -تحد د الموضوعات التي ستغط ها قاعد الب ااات.
ج -فتر التغط ة الزما ة .
د -تحد د مصادر المعلومات التي ستدخل ال اعد (أي ت تصر على أاوع مع ااة ما المصاادر أم تغط هاا
كلها) وتحد د كم ة الب ااات وحجمها.
ه -تحد د م المسؤو ع اتخا قرار إاالاء ال اعد ومد رها م ح ث مؤهلته وإمكاا اته .
و -تحد د فر ق العمل المسؤو على إدار ال اعد وتحد د وايباته.
ز -تحد د اوع ال اعد ببل وغراف ة أم اص ة أم رقم ة...الخ.
ح -تحد د دور المكتبة في إاالاء قاعد الب ااات.
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ال-
ي-
م-

تحد د مستو ات المستف د م ال اعد ودوره .
تحد د اوع الخدمات التي ست دمها ال اعد .
تحد ااااد المسااااتلزمات المختلفااااة التااااي تالاااامل األيهااااز والبرمج ااااات والملكااااات البالاااار ة والمكاااااع
واإلدار ...الخ.
التخط ل لبرامج تدر ب ة لكل م العامل والمستخدم الاهائ .
وض س اسات الجدوب.

-2بخاهلزبإهشاعب تقابنا:ب
بعد اراتهاء م مرحلة التخط ل تبدأ المرحلة الثاا ة وهي مرحلة إاالاء ال اعد وتتضم هذه المرحلاة
خطااوات التصاام والبااااء و جااب أع كااوع هاااا س ا زماااي إلاالاااء ال اعااد وتتضاام هااذه المرحلااة
الخطوات ا ت ة(:)25
أ -تسم ة ال اعد .
ب -تحد د الح و وتحد د اوع كل ح ل م ح و مل قاعد الب ااات.
ج -إاالاء شاشة اإلدخا (استمار الب ااات).
د -اخت ار ترك بة العرض.
ه -اخت ار الح و التي ستصبح ا اال إتاحة وإعطاءها ت ا ات لتكال فها.

3ب -تماهلزب تثاتثزب تاءظ وبن تاة ئزبن إلبن د:ب
وت المل هذه المرحلة تاظ وته ئة وإعداد الب اااات مثال اساتكما المعلوماات الخاصاة بالفهاار،
وتدق ها وتحد د حجمها وكم تها وأسلوب إدخالها(.)26
-4ببخاهلزب تاءب ذ :وتالمل هذه المرحلة تاف ذ يم األاالطة التي تواكاب تالاغ ل اظاام قاعاد الب اااات
والتي تتضم (:)27
أ -إدخا الب ااات.
ب -إاالاء المل الم لوب (ال اموسي).
ج -اختبار ال اعد المصممة وكال مواط ضعفها وتحل لها ومعالجتها.
د -تدر ب العامل على استخدام قاعد الب ااات.
-5بخاهلزب إلبالنبن تاانيج :وتتضم هذه المرحلة الخطوات ا ت ة-:
أ -استخدام الطرق اإلعلا ة داخل المكتبة وكل كل ات الجامعة وأقسامها التي تاتمي إل ها و ل للتارو ج
للخدمات الجد د ويلب يمهور المستف د لها.
ب -الالروع بت د هذه الخدمات بطر ة فعل ة وفتح باب استخدام ال اعد لجمهور المستف د .
-6بخاهلزب تاق و :وتتضم هذه المرحلة الخطوات ا ت ة:
أ -المل الت عد مراحل وهي كفا ة الب ااات وتاظ مها ارسترياع م ح ث الدقة والسرعة.
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ب -ت
ج -ت

كفاء العامل .
كفاء األيهز والبرمج ات .وهذه المرحلة جب أع تكوع دائمة و على فترات دور ة.

-7بخاهلزب تص اهز:ب
وهي أ ضا مرحلة جب أع تكوع دائمة على فترات دور ة وتتضم هذه المرحلة:
أ -ص ااة ال اعد بصور مستمر والب ااات المخزاة ف ها ووقا تها.
ب -ص ااة األيهز (.)28

التخطيط
ب

التخطيط

إنشاء
القاعدة

التنظيم
والتهيئة
واإلعداد

التنفيذ

اإلعالن
و
الترويج

التقييم

الصيانة

شكل رقم ( )3مراحل إنشاء وإدارة قاعدة البيانات
.21تصم وبةابنابا اهامبتبةاسبخدامزبااالبامادببلىبهظاجب:WINISISب
حاو الباحث تصم قاعد ب ااات لفهر ،مكتبة بارعتماد على اظام  WINISISو ل للتغلب
على المالكلت التي تعااي ماها الفهار ،البطاق ة إر أع على أي مكتبة ترغب ببااء قاعد ب ااات
خاصة بفهارسها اخت ار الاظام المااسب لها والذي تلءم م عملها ومستوب ت ه ل العامل ف ها فا ا
وت ا ا .
إع على المكتبة قبل أع تخطل لبااء فهر ،ولي جب عل ها أع ت وم بتحل ل فهرسها البطاقي والوقوف
التخط ل والبااء لل اعد .
على يوااب الضع التي عااي ماها والعمل على حل هذه الجوااب وم
وم الجد ر بالذكر أع هاا رسالتي مايست ر عمل على إظهار يوااب الضع في الفهر ،البطاقي
في المكتبة المركز ة لجامعة الموصل إ ا ما أرادت المكتبة بااء قاعد ب ااات خاصة بفهرسها البطاقي .

.21أنب زب تمعلوخامب تايبباشملةابةابناب تم اهامب:ب
ستالمل قاعد الب ااات على أوع ة المعلومات التي تويد في أي مكتبة م المكتبات باستثااء الدور ات
ألاها تحتاج إلى معالجة خاصة وهذه األوع ة هي :
 -6الكتب
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-3
-2
-4
-5
-1
-7
-8
-9

المراي
الكتب الاادر
وقائ المؤتمرات
الرسائل الجامع ة
المصغرات
األقرال ( وحد البحوث)
الخرائل واألطال
المواد السمع ة والبصر ة

.22بتصم وبةابناب تم اهامب:ب



لتصم قاعد الب ااات في اظام ( )WINISISتطلب تحد د أربعة مراحل أساس ة وهي:
 -1يدو تعر الح و
 -2شاشة إدخا الب ااات
 -3ترك بة العرض ( الطباعة )
 -4يدو اخت ار الح و

أنال  :ننلبتعايفب تحقولب): Field Definition Table (FDT
تعد هذه الخطو األولى في بااء قاعد الب ااات إ وفر يدو تعر الح و معلومات عا كال
التسج لت المويود في الملا الارئ فاي ال اعد أهم اة هاذا الجادو اااه عارف الح او التاي ساتكوع
شاشات إلدخا الب ااات لل اعد المراد بااءها و تكوع هذا م ما تي :
بأ -برق الح ل ( التاج )  :وهو ق مة مم ز فر د تبدأ م (  )222إلى (. )999
ب -باس الح ل  :وهو اس صا الح ال و ساتخدم لعاواتاه علاى شاشاة اإلدخاا و جاب أع ر كارر
ب
اسمه  .و كوع في حدود  22محرف .
م -بااااوع الح ااال  :وهاااو الاا ر إلاااى ااااوع محتو اااات الح ااال والاااذي مكاا أع كاااوع هجائ اااا رقم اااا
ب
( )AlphaNumأو هجائ اااااا رقم اااااا ( )Alphabeticalأو رقماااااي ( )Numericalأو
امطي ( )Patternأي له بااء اب تحك ف ه امل اإلدخا .
ث -بتكرار الح ل  :ستخدم للدرلة على التكرار أي عادما كوع هاا ح ل مكرر أي عادما ويد
ب
أكثر م مر في التسج لة مثل ح ل الواصفات.

 . لغرض األطالع على تفاصيل نظام  WINISISورمكانياته يرجى الرجوع الى النص الكامل للرسالة موضوع الدراسة .
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ت

التاج

اسم الحقل

نوع الحقل

2

111

تدمك

جائياً رقمياً

1

111

تدمد

جائياً رقمياً

3

181

جائياً رقمياً

4

211

5

221

6

222

7

145

الحقول
الفرعية

الحقول
النمطية

التكرار
R

رقم الطلب
المدخل
الرئيس بمسم
الشخص
مدخل رئيسي
بالهيئة
مدخل رئيسي
بالمؤتمر
العنوان

جائياً رقمياً

213

جائياً رقمياً

213

جائياً رقمياً

21

8

146

العنوان اآلخر

جائياً رقمياً

9

151

21

155

22

156

21

161

23

311

24

441

بيانات الطبعة
البيانات
الرياضية
خصائص
ملف
الحاسوب
بيانات النشر
الوصف
المادي
السلسلة

جائياً رقمياً

25

511

26

511

27

526

المالهظات
مالهظة
أطروهة
مالهظة ملف
الحاسوب

جائياً رقمياً

جائياً رقمياً
جائياً رقمياً
جائياً رقمياً

213

جائياً رقمياً
جائياً رقمياً

21

جائياً رقمياً
جائياً رقمياً
جائياً رقمياً
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مالهظة فئات
األفالم
المستخلص

جائياً رقمياً

11

653

الواصفات

جائياً رقمياً

28

527

29

511

جائياً رقمياً

R

R

12

711

مدخل رضافي
باسم الشخص

جائياً رقمياً

21

R

11

721

مدخل رضافي
بمسم الهيئة

جائياً رقمياً

213

R

13

722

مدخل رضافي
بمسم المؤتمر

جائياً رقمياً

213

R

1
ج .الح و الفرع ة  :ت هاا ص اغة الح و الفرع ة إ ما توافرت للح و و جاب أع كاوع هااا
محددات لهذه الحالة وهي علمة (^) وتسم ة الح و الفرع ة وتل ها محرف ( أ  -ي ) ( )a - z
(  ) 9 -6الجدو ا تي ( )6وضح يدو تعر الح و ل اعد الب ااات
وف ما لي الالكل ( )4وضح يدو تعر

الح و في اظام . WINISIS

اسم الحقل بشرط عدم تكراره

نوع الحقل

مكرر أم ال

الحقول الفرعية
والنمطية

رقم الحقل
من999-111

عند االكتمال
نضغط نا

محو اإلدخال
فرز الحقول

هذ

اإلدخال

االنتقال رلى اااة ردخال البيانات

شكل ( )4يوضح جدول تعريف الحقول
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تضح ما الالاكل رقا ( )4محتو اات شاشاة يادو تعر ا

الح او فاي اظاام WINISISإ تحتاوي

على:
 -6رق الح ل.
 -3اوع الح ل.
 -2التكرار.
 -4الح و الفرع ة والامط ة.
 -5محو اإلدخا  :أي مسح مدخلت ف ها أخطاء مثل.
 -1فرز الح و  :أي ترت ب الح و تصاعد ا.
 -7حذف اإلدخا  :أي محو إدخا محتو ات الح ل.
 -8ارات ا إلى يدو اخت ار الح و  :أي ارات ا إلى تصم شاشة اإلدخا .
وما الجااد ر بالااذكر إع الاظااام ساامح بااالريوع إلااى ياادو تعر ا الح ااو بعااد اكتمااا قاعااد
الب ااات للتعد ل واإلضافة والحذف مثل ( إضافة ح ل على كل ال ود المدخلة ساب ا)وغ رها.

ثاه اًب-بب ننلب خا ارب تحقولب)Field Select Table (FSTب:ب
ثاه اًب1-بإهشاعبشاشزب إلدخالبب
في هذه المرحلة ت إاالاء شاشة إدخا الب ااات وف ا للح و التي ت تحد دها في يدو تعر ا
الح و السابق وتستعمل شاشة إدخا الب ااات إلدخا وتعد ل ب ااات التسج لة ومما جدر اإلشار إل ه
أع الاظام سمح بالريوع إلى شاشاة إدخاا الب اااات والتعاد ل ف هاا وفاق ماا راه مصام ال اعاد المااساب
للمكتبة وف ما تي الالكل ( )5و ( )1وضحاع ك ف ة عمل شاشة إدخا الب ااات في اظام .WINISIS

الضــغط علــى الســهمين
لنقل الحقول

شكل ( )5يوضح شاشة إدخال البيانات
تضااح م ا الالااكل ( )5الالاشااة التااي تاارد بعااد شاشااة ياادو تعر اا
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الب ااات) .إ ت هاا الضغل على إ عاز السهم

لتا ل كافة الح و إلى الجهة الم ابلة (ال سار).

التقديم والتمخير بالحقول

الرجوع رلى جدول تعريف الحقول

االنتقال رلى تركيبة الطباعة

شكل ( )6يوضح كيفية تحويل الحقول لتصميم شاشة اإلدخال
الحظ م الالكل ( )1أعله ااه ت الضغل على مؤشر السهم لا ل كافة الح و التي ت تحد دها فاي
يدو تعر الح او أماا الساهم المافارد األ ما واأل سار فهماا لت اد وتا خ ر تسلسال الح او فاي
شاشة اإلدخا .
كما أتاح اظام  WINISISإمكاا ة إاالاء أكثر م شاشاة إدخاا ب اااات ل اعاد ب اااات واحاد إ قاام
الباحث بإاالاء شاشة إدخا خاصة بكال ااوع ما أااواع أوع اة المعلوماات التاي غطتهاا قاعادتاا وهاي (
الكتااب المراي ا الكتااب الاااادر المطبوعااات الحكوم ااة الرسااائل الجامع ااة المااؤتمرات المصااغرات
األقرال الخارائل الماواد السامع ة والبصار ة) باساتثااء الادور ات كماا كرااا ألاهاا تحتااج إلاى طب عاة
خاصة للمعالجة.
وعااد اإلدخااا ااوم مادخل الب ااااات باخت ااار الالاشااة المااسابة للوعاااء المااراد إدخاا ب اااتااه فااي قاعااد
الب ااات وهذا اعك على السرعة في اإلدخا .
ب

ثاتثا-بتاك مزب تطمابزب(ب تعاضب)بDisplay Formatب:بب
وهااي المرحلااة الثالثااة ما مراحاال تصاام قاعااد الب ااااات إ تا ح اظااام  WINISISخمسااة
ترك بات للعرض مك اخت ار المااسب ماهاا  .و كاوع ارخت اار وفاق ملئماة الترك باة (ترك باة العارض)
ل اعد الب ااات وف ما لي الترك بات التي ت حها اظام  WINISISهي:
أ -الترك بة العاد ة.
ب -الترك بة المتواف ة م اسخة الاظام في ب ئة الدو.،
ت -الترك بة المام ة.
ث -ترك بة .HTML
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ج -يدو .HTML
كمااا مكا لمصاام قاعااد الب ااااات عماال أكثاار ما شااكل للعاارض عا طر ااق اخت ااار أكثاار ما
اخت ار ترك بة الطباعة وم ا الضاغل
ترك بة م الترك بات أعله (و ل ت م خل قائمة اإلدخا
على إ عاز يد د س ظهر بعد ل رسالة م الاظام ((هل ترغب بمسااعد الاظاام)) وما ا اضاغل علاى
إ عاز (اع ) بعد ل تاسد شاشة بالترك بات الخمسة و مك اخت ار إحدب تل الترك بات وبهذا مك أع
اصم قاعد الب ااات ألكثر م شكل واحد لظإظهار .وقام الباحاث باخت اار الترك باة المام اة و لا للتغ ار
فااي حج ا ولااوع الخاال إ تكااوع هااذه الترك ب اة أكثاار ملئمااة رحت ايااات المسااتف د م ا قاعااد الب ااااات
المصممة  .الالكلع ا ت اع ( )7و ( )8وضحاع طر ة ارخت اار للترك باة ومحتو اات هاذه الترك باة ا
اع الالكل ( )7وضح ك ف ة اخت ار ترك بة العرض.

اختيار التركيبة المنمقة

الضغط على موافق

شكل ( )7يوضح تركيبات الطباعة في نظام WINISIS
والشكل ( )8يوضح محتويات تركيبة الطباعة  .رذ يمكن التعديل فـي ـذه التركيبـة بالشـكل الـذي
يـتالءم و متطلبـات قاعــدة البيانـات كتشــفير محـددات الحقـول الفرعيــة ورخفـاء المســتخلص ورضـافة صــورة
خلفيــة للقاعــدة واير ــا مــن اإلضــافات التــي تخــدم قاعــدة البيانــات ،ولكــن تســتلزم عمليــة التعــديل فــي ــذه
التركيبة مهارة التعامل مع كـل هـر ورمـز فـي التركيبـة (لغـة  ،)HTMLهيـث أن أي خلـل فـي صـيااة
ذه التركيبة يؤدي رلى فشل اااة العرض وبالتالي عدم االظهار  .وفيما يلي بعض االمثلة على ذلك :
قام الباهثان بإضافة المنوال ( )mhlرلى تركيبـة كـل هقـل فرعـي وذلـك لتشـفير محـددات الحقـول
الفرعية(^)الن ذه المحددات تتعامل مع منوال ( )mplفي جدول اختيار الحقول والذي يعمل على رظهـار
ذه المحددات في اااة العرض مما يؤدي رلى ررباك المستفيد عند قراءتها لذا قام الباهثان بتشفير ا .
رضافة المنوال ( )mhlرلى تركيبة الحقول الفرعية كما ذكرنا سابقا وكاالتي :
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قبل اإلضافة

/if p(v260) then {cl1,fs24,i,:'},tab(3937),v260/fi

/if p(v260) then {cl1,fs24,i,:'},tab(3937)mhl,v260/fi
بعد اإلضـافة
وقد تـم رضـافة تركيبـة خاصـة تعمـل علـى رخفـاء المسـتخلص و ـذه يمكـن الرجـوع رليهـا مـن خـالل الـرابط
الخاص بها .رذ تم هذ التركيبة األصلية الخاصة بحقـل المسـتخلص وتـم رضـافة تركيبـة هقـل المسـتخلص
المخفية .
تم هذ التركيبة ( تركيبة هقل المستخلص األصلية ) أدناه :
/if p(v520) then {cl1,fs24,i,abstrsct:'},tab(3937),v520/fi
وأضيفإ التركيبة ( تركيبة هقل المستخلص المخفية ) اآلتية :
##//##if p(v520) then #link(('abstract : '),'TEXTBOX[1] abstract : ',V520)fi

يوضح محتويات التركيبة

الرجوع رلى الشااة السابقة

االنتقال رلى جدول اختيار الحقول

شكل ( )8يوضح تركيبة الطباعة
ر اعاًب:ب ننلب خا ارب تحقولب:ب
بعد اخت ار الترك بة المااسبة ل اعد الب ااات ات ال اظاام ( ) WINISISإلاى المرحلاة الرابعاة ما
مراحل تصم قاعد الب ااات ا ت م خل هذه المرحلة اخت ار الح و التي ستصابح محتو اتهاا ا ااال
إتاحااة واسااترياع ل اعااد الب ااااات ح ااث مك ا اخت ااار كاال الح ااو التااي ت ا تعر فهااا فااي ياادو تعر ا
الح و وعملها ا اال إتاحة للمستف د إر أع لا سا ؤدي حتماا إلاى تضاخ الملا الم لاوب لاذا تا اخت اار
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بع الح و التي عت د ب اها أه الح و التي مك أع تصابح ا ااال إتاحاة تمكا المساتف د ما اساترياع
المعلومات م قاعد الب ااات.
والحظ م الالكل ( )9ويود يم الح او التاي تا تعر فهاا فاي يادو تعر ا الح او وماا علاى
مصم قاعد الب ااات سوب الت ش ر على الح و التي ود أع تكوع ا اال إتاحة واسترياع محتو اتها وبعد
اراتهاء م تحد د الح و المخصصة لظإتاحة ضغل على إ عاز موافق.

نؤار الحقول التي نريد ا في تكوين نقاط رتاهة

الضغط على موافق

بعااد لا ات اال باااا الاظااام إلااى شاشااة أخاارب وضااحها الالااكل ( )62وهااي الالاشااة المخصصااة
رخت ار ت ا ات التكال ح ث ات عا طر هاا اخت اار ت ا اات التكالا المااسابة والملئماة لكال ح ال تا
تحد دها في الالاشة الساب ة و ت ح اظام  WINISISاخت ار أكثر م ت ا ة تكال للح ل الواحد.
اختيار تقنية التكشيف

اختيار الحقل

تركيبة العرض
بعد اختيار التقنية والحقل
نضغط رضافة

الرجوع رلى الشااة السابقة

االنتقال رلى مساعدة
النظام إلنهاء عملية
التصميم

شكل ( )11يوضح كيفية اختيار تقنية التكشيف لكل نقطة إتاحة
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أما ع ك ف ة اخت ار ت ا ة التكال الحظ م خل الالكل ( )62أعله ااه ت اخت اار الح ال (
ا طة اإلتاحة المحدد مساب ا ) وما ا الضاغل علاى إ عااز ت ا اات التكالا واخت اار الت ا اة المااسابة لاه
وبعد ل اضغل على زر إضافة وهكذا بالاسبة لب ة ا اال اإلتاحة .

ر اعاًب/بأب:بتقء امب تادش فب:







ت ا ة التكال رق ( : )2تستخدم هذه الت ا ة لتكال كامل الح ل .
ت ا ة التكال رق ( : )6تستخدم هذه الت ا ة م الح و الفرع ة .
ت ا ة التكال رق ( : )3تستخدم هاذه الت ا اة لتكالا الكلماات والعباارات والمصاطلحات التاي
تكوع ب قوسي الزاو ة ) > < ) .
ت ا ااة التكال ا رق ا ( : )2هااذه الت ا ااة تالاابه تمامااة الت ا ااة رق ا ( )3ولك ا تختل ا عاهااا ف اال
باستبدا قوسي الزاو ة (> < ) بـ الالرطت المائلت ( . ) / /
ت ا ة التكال رق ( : )4تستخدم هذه الت ا ة لتكال كل كلمة مويود في الح ل .
ت ا اااات التكالا ا ( : )8 -5وهاااذه الت ا اااات تالااابه الت ا اااات ( )4-2-3-6علاااى التاااوالي ولكا ا
ارختلف ب اه ف ل بإضافة اب حرفي على هذه الت ا ات.

ر اعاًب/ببب:بهقاطب إلتاهزبن الباا اعب:ب
م يدو اخت ار الح و احدد الح و التي ستصبح مفاات ح اساترياع .وما المعاروف أع الااظ ا ل اة
تت ح إمكاا ة الوصو إلى الوعاء م خل أكثر م ا طة إتاحة واحد  .بمعاى وخر إع الاظ ا ل ة تت ح ا اال
إتاحة أكثار ما الفهاار ،الت ل د اة التاي تتا ح الوصاو عا طر اق المؤلا العااواع والموضاوع و مكا أع
تتح ق اإلتاحة ع طر ق المؤلف المالاارك والمتاريم وعاااو السلسال وأساماء اله ئاات وغ رهاا .أماا
الاااظ ا ل ااة ف ا مك أع كااوع كاال ح اال (م ا ياادو تعر ا الح ااو ) ا طااة إتاحااة م ا مراعااا حج ا المل ا
الم لوب و الح و التي تااسب احت ايات المستف د  .و وضح الجدو ( )3ا ااال اإلتاحاة ل اعاد الب اااات ما
ت ا ات التكال المااسبة لها وترك باتها ب
ب
مب

( تااج)ب

1
2
3
4
5
6

20
22
82
100
100
110

بوب تحقلب
تدمك
تدمد
رقم الطلب
المدخل الرئيس باسم الشخص
المدخل الرئيس باسم الهيئة



تقء زب
تادش فب

تااك مزب
mhl,v20
mhl,v22
mhl,v82
mhl,v100
mhl,v100
mhl,v110

0
0
0
0
4
0

8 5
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7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26

110
111
111
245
245
260
260
440
440
502
502
653
653
700
700
700
710
710
711
711

المدخل الرئيس باسم المؤتمر
المدخل الرئيس باسم المؤتمر
العنوان
بيانات النشر
السلسلة
مالهظة أطروهة
الواصفات
المدخل اإلضافي باسم الشخص

المدخل اإلضافي باسم الهيئة
المدخل اإلضافي باسم المؤتمر

1
0
1
0
4
0
1
0
1
0
1
2
0
0
1
4
0
1
0
1

mpl,v110
mhl,v111
mpl,v111
mhl,v245
mhl,v245
mhl,v260
mpl,v260
mhl,v440
mpl,v440
mhl,v502
mpl,v502
)mhl,(v653/
)mhl,(v653/
)mhl,(v700/
mpl,v700
)mhl,(v700/
)mhl,(v710/
mpl,v710
)mhl,(v711/
mpl,v711

الجدول ( )2يوضح الحقول (نقاط اإلتاحة واالسترجاع) مع تقنيات تكشيفها وتركيباتها لقاعدة البيانات المصممة

بعد ل ظهر الاظام شاشة حو إاهاء عمل ة تصم قاعد الب ااات إ ا وم بالضغل على مفتاح اع واكوع
بهذا قد ااته اا م عمل ة تصم قاعد الب ااات مما جدر اإلشاار إل اه أع بعاد اراتهااء ما تصام قاعاد
الب ااات بص غتها الاهائ ة وظهرت بعاد لا مساتجدات أو إضاافات أو تعاد لت ر تتضاماها قاعاد الب اااات
مك الريوع إلى كل خطاو ما الخطاوات التاي قمااا بهاا سااب ا والتعاد ل عل هاا بحر اة كاملاة وك اااا ا اوم
بعمل ة التصم ألو مر وهذه الم ز ما المزا اا المهماة و التاي ماحهاا اظاام ( )WINISISلمصاممي
قواعد الب ااات رع أي مستجدات تظهر في المكتبة مك تضم اها داخل قاعد الب ااات بدوع إعاد التصم
مر أخرب .
بعد اراتهاء م مرحلة تصم ال اعد اات ل الى مرحلة إدخاا الب اااات ألوع اة المعلوماات الموياود
داخل المكتبة .ح ث وم مدخل الب ااات باخت ار الالاشة الخاصة بالوعاء (كتب مؤتمرات  ...الخ).
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شكل ( )11يوضح كيفية اختيار شاشة إدخال الكتب
.23بخاهلزبإدخالب تم اهامب:ب
بعد اكتما تصم قاعد الب ااات م كافة يواابها ت تي مرحلة أخرب وهي مرحلة إدخا الب ااات
(وهذه المرحلة مخصصة لخزع الب ااات) والالكل ( )63أدااه وضح شاشة اإلدخا (على سب ل المثا
الرسائل الجامع ة ) إ قام الباحثاع بإدخا ( )652تسج لة متاوعة ماب تسج لت عرب ة وأياب ة م
كافة أوع ةب المعلومات المويود في المكتبة ومعظمها كاع في تخصص عل المعلومات والمكتبات و ل
إلاالاء المل الم لوب (ال امو )،بالذي تكوع م مجموعة المصطلحات البحث ة التي تعمل بعلى اختبار
قاعد الب ااات م ح ث كفاء الخزع وارسترياع داخل ال اعد .
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شكل ( )12يوضح كيفية االدخال في االستمارة مع مثال على استمارة قد تم ادخالها
 .24تمحثب:ب
بعااد اراتهاااء ماا عمل ااة إدخااا الب ااااات وإعااداد الملاا الم لااوب تصاابح ال اعااد المصااممة ياااهز
للسااتخدام للمسااتف د والعااامل و ااوفر اظااام  WINISISوظااائ متعاادد تتعلااق بالبحااث واسااترياع
المعلومات و ل م خل :
 تصافح الملا الارئ  :تا ح اظاام  WINISISللمسااتف د تصافح الملا الرئ ساي تسااج لة تلااو
أخرب م البدا ة تسلسل ا إلى الاها ة وفق رغبة المستف د و ل ع طر ق األسه الموضحة في
الالكل ( )62وتف د هذه الطر ة ف ما تي :
أ -تف د مدخل الب ااات في تدق ق الب ااات المدخلة وتعد لها ف ما بعد .
ب -تغ اار طر ااة عاارض الب ااااات باألساالوب الااذي ااراه المسااتف د مااساابا لااه و ل ا بتبااد ل ترك بااة
العرض وفق رغبته  .والالكل ( )62وضح طر ة البحث في المل الرئ سي.

شكل ( )13يوضح طريقة البحث في الملف الرئيسي
 البحاث فاي الملا الم لاوب ( ال اامو : ) ،تا ح الاظاام ا ضاا البحاث عا المصاطلحات البحث اة
المويود في ال امو ،و كوع الوصو إلى ال امو ،م قائمة البحث كماا فاي الالاكل (. )64
وتكااوع المصااطلحات ف ااه مرتبااة هجائ ااا وبمجاارد الا اار علااى المصااطلح ا اارت سااوف تحااو
المصطلح مباشر إلى اافذ البحث .
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شكل ( )14يوضح واجهة البحث المتقدم وكيفية الوصول إلى القاموس
سااوف ظهاار ال ااامو ،والااذي
الضااغل علااى مفتاااح
وبمجااااااااااااااااااارد
وضحه الالكل ( )65إ الحظ اااه مرتاب هجائ اا كماا كرااا والحاظ ا ضاا وياود رقا أماام كال
مصط لح وهذا الرق اد علاى عادد ورود المصاطلح فاي قاعاد الب اااات و كاوع ارساتعراض عا
طر ق السهم األ م واأل سار كماا مكا البحاث عا المصاطلحات فاي ح ال معا أو فاي يم ا
الح و .

شكل ( )15يوضح الملف المقلوب (القاموس)
 تمحثباو بطزبأد نمب(خعاخالم)ب تاا ب تموت اهيب تايبيوفا ابهظاجبWINISISب
 :تسااتاد لغااة البحااث فااي اظااام  WINISISإلااى أدوات الااربل البول ااااي المعروفااة والتااي تمااد
الباحث بلغة سهلة وبس طة ارساتعما لباااء صا غ البحاث والتاي تساتخدم لاربل مصاطلح
أكثر في ص غة البحث و ل باستخدام المعاملت (. )AND , OR , NOT

أو

– بطايقزب تمحثباات ذنرب(ب تمااب$ب)ب:بهي إحدب طرق البحث في الاظاامب،تساتخدم هاذه
الطر ة البحث بواسطة سلسلة ما المحاارف إ اوم الاظاام ال اة باساترياع يم ا التساج لت
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التي لها اف الجذر مثل (مكتب )$في هذه الحالة س وم الاظام باسترياع يم المصطلحات
( مكتب ) أي سوف ستري على سب ل المثا ( مكتب مكتبات
التي كوع ف ها الجذر
مكتبي ...الخ ) .
 طايقممزب تمحممثبااتا ممانرب:ب اادم اظااام  WINISISمجموعااة م ا الطاارق للبحااث بالتجاااور
وهذه الطرق هي :
أ : )F( -ساااتخدم للبحاااث عا ا المصاااطلحات التاااي تظهااار فاااي افا ا الح ااال أو الح ااال المتكااارر مثااال
"فهرسة()Fالمكتبات" .
ب : )G( -ساااااااتخدم للبحاااااااث عااااا ا المصاااااااطلحات التاااااااي تظهااااااار فاااااااي افااااا ا الح ااااااال مثااااااال
"المكتبات()Gالتكاولوي ة"
ج ) . ( -الا طة  :تستخدم الا طاة فاي اظاام  WINISISفاي البحاث عا مصاطلح شارال أع كواااع
متجاورع مثل  :تام ة.المجموعات .
د ) .. ( -الا طتاااع  :تسااتخدم الا طتاااع فااي البحااث ع ا مصااطلح شاارال أع كااوع ب اهمااا كلمااة مثاال
حوسبة..الجامع ة .
هـ ) ... ( -الا اال الثل ة  :تستخدم الا اال الثل ة للبحث ع مصطلح شرال أع كوع ب اهما أكثار ما
كلمت ا مثاال المكتبااات...العرب ااة  .أمااا علمااة الهااا ( )#فااي اظااام  WINISISفهااي رسااتعاد
عمل ات بحث ساب ة .
مما جدر اإلشار إل ه ويود وايهة بحاث أخارب وفرهاا الاظاام وهاي وايهاة البحاث المويهاة
والتاي وضااحها الالااكل ( )61وهاذه الوايهااة تااوفر تفصا لت أكثاار ما ويهاة البحااث المت اادم إ كااوع
الربل بمعااملت الاربل البول اااي أساهل ما البحاث المت ادم إر أاهاا تتطلاب المعرفاة الكاملاة بمعااملت
الربل .

شكل ( )16يوضح واجهة البحث الموجه
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 .25تءاائجبب:ب
توصل الدراسة في يااب ها الاظري والعملي إلى الاتائج ا ت ة :
 .6ال ضاء على مالكلة تكرار الب ااات و ل رع م األهداف الرئ سا ة ل اعاد الب اااات هاو ماا التكارار
الذي رافق العمل ال دوي فضل ع روت ا ة العمل الذي صاحب ل .
 .3تصم وبااء قاعد ب ااات لفهر ،مكتبة يامع ة باساتخدام اظاام  WINISISضام أكثار ما 652
تسج لة شمل تسعة أاواع م أوع ة المعلومات م مويودات الكتب باستثااء الدور ات .
 .2هذه ال اعد تض ما اتي:
تحتوي على العد د م شاشات اإلدخا وهذا عمل على تساه ل عمل اة اإلدخاا ما قبال مادخل
الب اااات و عمال علاى اقتصاار الوقا والجهاد فضاال عا السارعة فاي اإلدخاا  .كماا احتاوت علااى
رسائل اجد لكل ح ل م ح و قاعاد الب اااات و لا ماعاا ررتكااب األخطااء أو الحاد ما الوقاوع
بالخط .
الربل البول اااي و البحاث باالبتر والجاذر مماا جعال قاعاد الب اااات ساهلة ارساتخدام فاي عمل اة
البحث وارسترياع .
التغلب على مالكلة محدود ة ا اال ارسترياع إ أع قاعد الب اااات المصاممة تتمتا بمروااة فاي
الوصااو إلااى المعلومااات فضاال ع ا الساارعة وقلااة الجهااد المبااذو فااي الوصااو م ا خاال ا اااال
الوصو ا ت ة :
 .6رق الطلب .
 .3بالمؤل أو المؤلف المالارك .
 .2العاواع (عاواع كتاب مؤتمر مطبوع حكومي) أو أي يزء ماه .
 .4ب ااات الاالر.
 .5الواصفات.
 .1الرق الدولي المع اري .
تمك ا المسااتف د ماا البحااث فااي اظااام المكتبااة الم تاارح مباشاار وم ا خاال الالاشااة الطرف ااة
للسترياع المباشر .
إمكاا ة الحصو على مخريات إما على شاشة مباشر أو على شكل ورقاي مطباوع و لا عا
طر ق طباعة المخريات مثل الببل وغراف ات على سب ل المثا .

 .26تمقااهامب:بببب
بببهاااا مجموعااة م ا الم ترحااات ترحهااا الباحث ااع إ ا مااا أرادت المكتبااة تطب ااق قاعااد الب ااااات وهااذه
الم ترحات كاألتي  :ب
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 .6الاظر إلى عمل ة حوسبة المكتبات اظر فعل ة على أاها ضرور ومهمة ملحة و جاب علاى المكتباة أو
مركز المعلومات إاجازها كواها ل س م المظاهر الالكل ة .
 .3ارهتمام بعمل ة التخط ل للحوسبة قبل عمل ة ارات ا إل ها بإحكام ودقة لكي احصل على مجموعة م
الفوائد التي تعود إلى كل م المستف د والمكتبة .
 .2على المكتباات التاي لا سابق لهاا أع قاما بعمل اة الحوسابة ارساتفاد ما تجاارب المكتباات األخارب
سواء كاا هذه التجارب اايحة أم فاشلة .
 .4توف ر البرامج واأليهز اللزمة ( الحواس ب وملح اتها ) والمل المتخصص لل ام بعمل اة الحوسابة
م ايل اجاح هذه العمل ة .
 .5ضرور ارعتماد على مكاز وقائمة إسااد رخت ار الواصفات وتوح د أسماء المؤلف واله ئات.
 .1ال ااام باادورات تدر ب ااة علااى اظااام  WINISISللمااوظف فااي المكتبااة و لا لرفا مسااتوب خبااراته
العمل ة في التعامل م الاظام وم ال اعد المصممة.
 .7ته ئااة وظ فااة يد ااد فااي المكتبااة وهااي وظ فااة مااد ر إدار قاعااد الب ااااات كااوع مسااؤور عا ص ا ااة
ال اعد و ل لتجاب الوقوع في األخطاء وتعطل العمل .
 .8التوس في حوسابة اإلياراءات األخارب فاي المكتباات الجامع اة وعادم اركتفااء بحوسابة الفهاار ،أي
الته ئة لحوسبة يم أقسام المكتبة ( التزو د اإلعار الخ م الخدمات).
 .9الته ئة راالاء مكتباة رقم اة و لا عا طر اق إضاافة رابال الااص الكامال إلاى قاعاد الب اااات link
) ((tab(2032)'Click here'),'OPENFILE ',v40باإلضافة إلى إضافة ح ل سمى ح ال مساار
تحو ل ال اعد إلى اظام  Ginisisإلاالاء المكتبة الرقم ة.
المل في يدو تعر الح و وم
 .62إاالاء شبكة محل ة للفهر ،داخل المكتبة ع طر ق مجموعة م الخطوات التي جب ال ام بها.
 .66دعاااو متخصصاا ي المكتباااات ومراكاااز المعلوماااات لظإفااااد ال صاااوب ماا إمكاااااات الاظاااام الجااااهز
 WINISISالذي عك يهود الماظمات الدول ة المبذولاة لتطاو ر مكتباات دو العاال الثالاث فاي مجاا
التطب ات ا ل ة.
 .63ضرور مساهمة المكتب مساهمة يوهر ة في تصم قواعد الب ااات واربتعاد ع الدور الهامالي
له والم تصر على إدخا الب ااات .
 .62ضرور ويود يهة مسؤولة ع عم لة التحو إلى الفهر ،ا لي لتوف ر متطلباات التحاو وللاتحك
بعمل ة الحوسبة وفق خطة مرسومة مسب ا.
 .64تالج التعاوع ب المكتبات الجامع ة في إاالاء أاظمة تعاوا ة تسااه فاي تخطاي الماوارد المحادود
ب المكتبات وتح ق التكامل ب مصادر المعلومات التي تخدم المستف د .
 .65ضرور اعتماد تصم وبااء قاعد ب ااات لفهر ،المكتباة المركز اة لجامعاة الموصال للتغلاب علاى
ما وايهه هذا الفهر ،م ا اال ضع ومالكلت تجعل م عمل اة البحاث وارساترياع مساتهلكة للوقا
والجهد باإلضافة إلى مواكبة التغ رات الكب ر التي طرأت على المكتبات ومراكز المعلومات .
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 .61إ ا ما أرادت المكتبات الجامع ة وفروعها بحج المكتبة المركز ة لجامعة الموصل بحوسبة فهارسها
عل ها ارعتماد على هذه الدراسة خطو بخطو م ايل اجاح عمل ة التحو ل .
ب
ب

تةو خش
( )1الياســري ،أروع عيســى هســن .الحوســبة فــي المكتبــات الجامعيــة العراقيــة :دراســة تحليليــة تقويميــة_.
أطروهة دكتوراه _.بغداد :الجامعة المستنصرية 285 _.1113 ،ص.
( )2مؤيـ ـ د يحيـ ـ ى خض ـ ـ ير .هوســـبة خـــدمات اإلهاطـــة الجاريـــة .أطروهـــة دكتـــوراه -بغـــداد :الجامعـــة
المستنصرية282 _.1116 ، -.ص.
( )3زين العابدين ،عمار عبـد اللطيـف .تصـميم وبنـاء قاعـدة بيانـات لمجلـة علميـة باسـتخدام نظـام محوسـب
جا ز ،مجلة آداب الرافدين ،ع . 555-515 .1118 ،5
( )4الز يري ،طالل ناظم .هوسبة مؤسسات المعلومات :رجراءات التحول في البيئة الرقمية _.عمـان :دار
دجلة ، 1119 ،ص .9
( )5ربحي مصطفى عليان و ابو عجمية  ،يسرع  .بناء وتنمية مجموعـات مكتبيـة ; مراجعـة محمـود اهمـد
اتيم  _.عمان  :دار صفاء للنشر والتوزيع  237 ، 1111 ،ص.
( )6الـــوائلي ،زينـــب .النظـــام اآللـــي الموهـــد لمكتبـــات يئـــة المعا ـــد الفنيـــة :دراســـة تقويميـــة (_.رســـالة
ماجستير)_.بغداد  :جامعة المستنصرية ،1112،ص .34
( )7مشري ،عمر وعليان ،ربحـي مصـطفى .المرجـع فـي علـم المكتبـات _.عمـان :دار الشـرو،2997 ،،
ص .34
( )8الخثعمــي ،مســفرة دخيــل اه .أثــر اســتخدام الحاســوب اآللــي علــى األداء فــي المكتبــات العامــة بالمملكــة
العربية السعودية .مجلة مكتبة الملك فهد ،مج ،22ع ،1115 ،1ص .56-55
متاح على الموقع  http://www.kfn\.org.salبتاريخ . 1121/5/3
( )9قنديلجي ،عـامر ربـرا يم والسـامرائي ،ريمـان فاضـل .هوسـبة (اتمتـة) المكتبـات _.عمـان :دار المسـيرة
للنشر والتوزيع ،1114 ،ص .47-46
( )10محمد فتحي عبد الهادي .مقدمة في علم المعلومات _.القا رة :دار اريب للطباعـة والنشـر والتوزيـع،
 ،2983ص .137
( )11السريحي ،هسـن عـواد وناريمـان خالـد وبسـوم عبـد اه .اتمتـة المكتبـات بمنطقـة مكـة المكرمـة .مجلـة
المكتبات والمعلومات العربية .ع ،3سنة  _.2999 ،11ص .8
( )12قنــديلجي ،عــامر ربــرا يم .والســامرائي ،ريمــان فاضــل .قواعــد واــبكات المعلومــات المحوســبة فــي
المكتبات ومراكز المعلومات _.بغداد :د .ن_.1111 ،ص23-232
( )13السامرائي  ،ايمان فاضل  .تجربة تخصص ادارة المكتبات والمعلومات في جامعـة البلقـاء التطبيقيـة .
ندوة الفهرسة العربية االلية في القرن الحادي والعشرين  _.العين  :جامعـة االمـارات العربيـة المتحـدة
 ،_. 1115 ،ص .211-229
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( )14محمد فتحي عبد الهادي ونبيلة خليفة جمعة ويسرية زايد .االتجا ات الحديثـة فـي الفهرسـة _.القـا رة:
الدار العربية للكتاب ،2997 ،ص .267
( )15قواعـــد البيانـــات .موقـــع خيـــر جلـــيس .متـــاح علـــى الموقـــع  http://www.al-jlees.comبتـــاريخ
.1122/3/1
( )16هسانة محي الـدين .قواعـد البيانـات علـى االنترنيـإ واالفـادة منهـا _.مجلـة العربيـة  ،3111ع ،2سـنة
.1111
( )17محمد نبهان سويلم .تحليل وتصميم نظم المعلومات_.القا رة :المكتبة األكاديمية ،2996،ص.51-49
()18محمد محمد الهـادي .نظـم المعلومـات فـي المنظمـات المعاصـرة _.القـا رة :دار الشـرو .2989 ،،ص
.193
()19الصــبا  ،عمــاد .نظــم المعلومــات :ما يتهــا ورمكانياتهــا _.عمــان :مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع.
 .1111ص .226
( )20النجــار .فــائز جمعــة .نظــم المعلومــات اإلداريــة :منظــور رداري _.ط _3عمــان :دار الحامــد، 1121 ،
ص .291
( )21السامرائي ،ريمان فاضل ...مصدر سابق ،ص .11
( )22العــاني ،مز ـــر اـــعبان .نظــم المعلومـــات اإلداريـــة :منظـــور تكنولــوجي _.عمـــان :دار وائـــل للنشـــر
 ،_.1119ص .257
( )23محمد محمد الهادي .نظم المعلومات في المنظمات المعاصرة ...مصدر سابق _.ص .333-331
( )24السامرائي ،ريمان فاضل ...مصدر سابق،ص .33-31
( )25تطبيقات نظم ردارة قواعد البيانات .مصطفى رضا عبد الو اب ...وآخرون .موسوعة دلتا  ،7ص.36
( )26السامرائي ،ريمان فاضل ...مصدر سابق ،ص .34
( )27الجزراوي ،ربرا يم .الجنابي ،عامر .أساسيات نظم المعلومات المحاسـبية _.عمـان :دار اليـازوري، ،
ص .213
( )28قواعد البيانات .موقع خير جليس ...مصدر سابق ،ص 145
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