


 وتطورا مفاجئا في طفرةيعيش العالم اليوم 
تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وقد أحدثت هذه 

في وسائل حفظ املعلومات حتوالت جذريا التقنيات 
وتداولها، ومع اتساع دائرة هذه التطورات وتنامي 

حجم مصادر املعلومات اإللكترونية مبختلف 
أشكالها وحاجة املؤسسات املعلوماتية إلى حتديث 
معلوماتها وتطوير مقتنياتها وخدماتها، فضال عن 

تنوع احتياجات الباحثني والدارسني



للحصول على املعلومة املطلوبة، األمر الذي دفع إلى 
 ملواكبة عصر االجتاهات احلديثةظهور جملة من 

 التي أضحت ظاهرة املكتبات الرقميةاملعلومات ومنها 
جديدة في عالم املعلوماتية متخض عنها الدمج بني 

تكنولوجيا االتصاالت من ناحية وتكنولوجيا املعلومات 
من ناحية أخرى، واملكتبة الرقمية ينصب تركيزها على 

اإلتاحة واخلدمة شيئني أساسيني هما: 
Acces	and	Service		

		



املكتبة الرقمية	
Bibliothèque	numérique	
Digital	library	(d-lib)	



تعريف 1:	
املكتبة الرقمية هي مجموعة من املواد الرقمية على 

االنترنت مضمونة اجلودة، التي مت إنشاؤها أو جمعها 
وإدارتها وفقا ملبادئ ومعايير تنمية اجملموعات املتعارف 

عليها دوليا، والعمل على إتاحتها بطريقة متجانسة 
ودائمة، مع دعمها باخلدمات الضرورية لتمكني 

املستخدمني من استرجاع واستغالل املوارد الرقمية.	االحتاد 
الدولي جلمعيات ومؤسسات املكتبات / اليونسكو	



تعريف 2:	
املكتبة	الرقمية	هي	عبارة	عن	مجموعة	من	الوثائق	
في	شكل	إلكتروني	منظم،	متاحة	على	اإلنترنت	أو	

.	اعتمادا	على	DVD	cd-rom,على	أقراص		
مكتبة	معينة	يكون	املستخدم	قادرا	على	الوصول	إلى	
الكتب،	اجملالت،	ملفات	الصوت	والفيديو.	معجم	

أساسيات	احلاسوب	



تعريف 3:	
: "املكتبات الرقمية ما هي إال بورجمانتعريف 

أشكال حديثة من نظم استرجاع املعلومات أو نظم 
املعلومات التي تدعم إنتاج احملتوى الرقمي واإلفادة منه 

والبحث فيه."	



تعريف 4:	
 اإللكتروني: "املكتبة الرقمية أودليستعريف معجم 

 من املصادر املتاحة بها مجموعة ال بأس بهاهي مكتبة 
في شكل مقروء آليا، ويتم الوصول إليها عبر 

 بهاحلاسبات، وهذا احملتوى الرقمي ميكن االحتفاظ 
محليا أو إتاحته عن بعد عن طريق اإلنترنت."	



تعريف 5:	
 تصحبها أنها مجموعة منظمة من املعلومات آرمزيرى 

بعض اخلدمات، حيث تكون املعلومات مخزنة في 
أشكال  رقمية ومتاحة عبر إحدى الشبكات.	



تعريف 6:	
"هي	التي	تشكل	املصادر	اإللكترونية	أو	الرقمية	كل	
محتوياتها	وال	حتتاج	ملبنى	يحويها،	بل	حتتاج	إلى	
خادم	)serveur(	وشبكة	تربطها	بالنهايات	

	السريحيالطرفية"	



تعريف 7:	
هو	ذلك	احملتوى	الرقمي(كتب،	دوريات،	

فيديو)الذي	متت	معاجلته	وتنظيمه	وإتاحته	
للمستخدمني	مع	مجموعة	من	اخلدمات	واخلصائص	
التفاعلية.	واإلتاحة	نوعان:	على	اخلط	)اإلنترنت(	

	DVD,	Cd-rom,(	اخلط	وخارج
	)…Intranet



األساس		الهدف	يتفق	كثير	من	الباحثني	على	أن
للمكتبة	الرقمية	هو	إجناز	جميع	وظائف	املكتبة	

تقليدية	ولكن	في	صورة	رقمية،	إضافة	إلى	تقدمي	ال
كثير	من	اخلدمات	املتاحة	فقط	في	العالم	الرقمي.	



إال	امتداد	واحلقيقة	أن	املكتبات	الرقمية	ما	هي	
	التي	يتم	أداؤها	واملصادر	التي	إلكتروني	للوظائف

يتم	الوصول	إليها	في	املكتبة	التقليدية.	فإذا	كانت	
انتقاء	املعلومات	مهام	هذه	األخيرة	هي	في	األساس	

؛	وجمعها	وتنظيمها	وبثها	وتيسير	سبل	اإلفادة	منها
فإن	املكتبة	الرقمية	لم	تلغ	أو	تضف	أي	دور	آخر	
لهاته	املهام،	فيما	عدا	بعض	اخلدمات	(مشكلة	

اإلعارة	القائمة	على	عدد	النسخ).	



	املهيبرةاملكتبة	
املكتبة	الهجينة	
املكتبة	املهجنة	
املكتبة	بال	جدران	

املكتبة	املتاحة	على	اخلط	
	احملوسبةاملكتبة	

املكتبة	املؤمتتة	
املكتبة	االفتراضية	
مكتبة	املستقبل	

	السيبرانيةاملكتبة	



املكتبة الرقمية مقارنة باملكتبة التقليدية	



النشأة	والتطور
يرى	البعض	أن	فكرة	املكتبات	الرقمية	تعود	جذورها	
إلى	سنة	1938	عندما	فكر	الباحث	"ويلز"	في	
إيجاد	)مستودع	للمعرفة	البشرية(	وأشار	إلى	فكرة	
املوسوعة	العاملية،	وهذه	الفكرة	دعت	إلى	العديد	من	
احملاوالت	لتطوير	مستودع	عاملي	للمعرفة	لكنها	لم	

تنجح.	
	



النشأة	والتطور
في	سنة	1945	كتب	مدير	املكتب	األمريكي	للتنمية	والبحث	العلمي	)فانفار	

	atlantic مونثلي أتلنتيك مقاال في مجلة 	Vannevar(Vannevar–	بوش	
monthly "بعنوان "كيف لنا أن نفكر As	we	may	think	 عبر فيه عن ،

إميانه بقدرة التكنولوجيا على اجلمع واحلفظ والبحث واسترجاع املعلومات. في تلك 
املقالة أعرب "بوش" عن تذمره وعدم ارتياحه عن الطريقة اليدوية التقليدية اجلامدة 
في حفظ واسترجاع املعلومات وعوائق الوصول إلى البحوث املنشورة، وكطرقة بديلة 

 عليها اسم: مضخم الذاكرة	اطلقكان قد اقترح خطة فنية 
(MEMEX	=	memory	extender	–	gonfleur	de	

mémoire)	
ميكن	من	خاللها	حفظ	الكتب	والدوريات	ووثائق	أخرى	على	مصغرات	

).	benjamin	johnفيلمية.	(أخترع	امليكروفيلم	سنة	1839	من	طرف	
	



النشأة	والتطور
يعتبر	أقدم	وأول	تطبيق	عملي	للمكتبة	الرقمية	من	خالل	حفظ	النص	

	وثائق	علمية	مجازة،	حيث	قامت	جمعية	أوهايو	في	وتكشيفالكامل	
أواخر	الستينات	من	خالل	مشروع	Mead بتوقير النص الكامل جلل 
القوانني والتشريعات، وفي الفترة نفسها تقريبا أطلق الطيران األمريكي 

 النصوص الكاملة للدستور وتكشيفمشروعا متكن من خالله من حفظ 
األميركي إلى جانب تفسير التشريعات القضائية.	

	



النشأة	والتطور
 انتاجفي منتصف وأواخر السبعينات قامت مجموعة من شركات 

الكمبيوتر وشركات البرامج احلاسوبية بإنتاج برامج خاصة تقوم بعمليات 
 املشفرة، حيث أصدرت للوثائئق واالسترجاع والتكشيفمثل التخزين 

 STAIRS ، اسمتهشركة IBM برنامجا حلفظ النصوص واسترجاعها 
 BATTLE النظام اآللي للبحث عن املعلومات باتلكما أطلقت شركة 

	.	BASISأسمته 
	



النشأة	والتطور
سنة 1982 تبنت مكتبة الكونغرس تكنولوجيا وثائق الصور 
اإللكترونية عن طريق تخزين مواد املكتبة على أشكال ضوئية (صور) 
بدال من تشفير النصوص، والفكرة هنا هي أن تكنولوجيا وثائق الصور 

 على أشكال ضوئية فتظهر حدىاإللكترونية تصور كل صفحة على 
الصفحة كاملة مبحتوياتها سواء كانت مكتوبة أو مصورة، حيث قامت 
مكتبة الكونغرس بتحويل بعض الكتب واجملالت العلمية ومواد أخرى إلى 

 ومن ثم حفظها على أقراص السكانيرنظام رقمي عن طريق أجهزة 
مضغوطة.	

	



النشأة	والتطور
 1985 أعلنت مكتبة الكونغرس خططا جديدة إلنشاء "املكتبة سنة

الرقمية الوطنية"	
 نفس السنة استعمل مصطلح "املكتبات الرقمية" بصفة رسمية في

 نيلسون".	مايكوعلمية من طرف "
 سنة 1995 مت إنشاء رابطة املكتبات الرقمية Library	Digital	في

Federation التي تتألف من مكتبة الكونغرس واألرشيف )Federation	
الوطني األمريكي ومكتبة نيويورك العامة ومجموعة من املكتبات اجلامعية 

األمريكية الكبيرة.	
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية
	

التي كانت تشغلها املصادر التقليدية من قبل احليز واملساحات 							توفير 
باعتبار أن حتويلها إلى الشكل الرقمي يوفر املساحات.	

	 
على العاملني في املكتبات، فبعد أن كانت املصادر الوقت واجلهد 							توفير 

التقليدية ترهق الكثيرين منهم في جوانب التنظيم الفني تغيرت األمور بحيث 
أصبح إنشاء املكتبات الرقمية ال يتطلب منهم سوى اإلملام بالتقنيات احلديثة 

ومهارات استخدام احلواسيب وشبكة اإلنترنت.	
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية
	

									دعم وسائل النشر اإللكتروني اخملتلفة : حيث أصبح بإمكان 
املؤلفني والناشرين إنتاج املادة العلمية اإللكترونية أو الرقمية ونشرها 

 وقت قياسي مع تسهيل عملية تعديلها وحتديثها إذا اقتضت فىوتوزيعها 
الضرورة ، كل ذلك لم تستطع وسائل النشر التقليدية من حتقيقه في نشر 

وتوزيع املصادر املطبوعة.	
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية
	

																املكتبة الرقمية تصل بخدماتها إلى عدد غير 
محدود من املستفيدين في أنحاء متفرقة ، خالف املكتبات 
التقليدية التي ال تستطيع أن تخدم إال مجتمع محدود من 

املستفيدين ورمبا فئات محددة فقط منهم وعليهم أن يتكبدوا 
العناء للذهاب إليها وااللتزام بلوائحها وتشريعاتها لالستفادة من 

خدماتها واحلصول على املصادر واملعلومات املطلوبة. 	
	
		
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

       إن تطوير املكتبات التقليدية قد أضاف الكثير من 
اإليجابيات للمكتبات بحيث أمكن تنويع اخلدمات وتوسيع 

نطاقها وتيسيرها لقاعدة عريضة من املستفيدين، كما تطورت 
الطرق التقليدية العقيمة في تخزين وتنظيم واسترجاع 
املعلومات مما خفف األعباء على كاهل املكتبيني	.		

	
		
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

       						 املكتبة الرقمية تأتى باملعلومات إلى املستفيد 
 إتاحة كم هائل من وٍوهو في مكانه دون الذهاب إليها 
املعلومات. 	

	
		
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

       						 املكتبة الرقمية تأتى باملعلومات إلى املستفيد وهو 
 إتاحة كم هائل من املعلومات. وٍفي مكانه دون الذهاب إليها 

       توفير البدائل املناسبة وتنويع أدوات وطرق البحث 
وحتديث قواعد البيانات واخلروج من القوالب اجلامدة للمعلومات 
التقليدية املطبوعة التي ال تسمح غالباً بالتعديالت أو التحديث	.		

	
		
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

 السرعة والفورية في احلصول على املعلومات دون االنتظار رمبا لساعات 
أو أيام للوصول إلى املصادر املطلوبة كما كانت عليه في املاضي لعدم 

توافر نسخ منها داخل املكتبات التقليدية أو لتلفها ، استبعادها ، 
إعارتها أو فقدانها	.	

	
	
		
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

 								توفير سبل التعاون بني املكتبات على املستويني الوطني 
والعاملي من خالل توحيد معايير االتصال وتبادل املعلومات 
وتنزيل امللفات والبحث من خالل الفهرس املشترك. 	

	
		
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

 من بها 							االرتقاء مبستوى املكتبات التقليدية واخلروج 
الصورة النمطية التي فرضتها عليها الظروف في املاضي، واالرتقاء 

أيضاً بالوضع املهني والوظيفي للمكتبيني وإدراجهم ضمن 
منظومة متطورة جتمعهم بالعاملني في مجاالت تكنولوجيا 

املعلومات	.	
		
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

 التغلب على مشكالت اإلعارة وما تتطلبه من ميزانيات إضافية لتوفير 
عدد من النسخ لكل مادة أو وعاء، فاملعلومات اإللكترونية التي تتيحها 

املكتبة الرقمية ميكن نسخها إذا ما تهيأت الظروف ذلك ومن دون 
 وفقاً حلاجته	.	بهاقيود ، كما أن للمستفيد احلق في االحتفاظ 

	
		
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

 							مشاركة عدد ال حصر له من املستفيدين في البحث واحلصول على 
املعلومات إذا كانوا مشتركني في عمل جماعي واحد، دون صعوبات  مبعنى أنه 
ميكن أن يطِّلع عدد كبير من املستفيدين الذين تربطهم اهتمامات مشتركة على 

نفس الوثيقة في آن واحد ، كما أن تعدد االستخدام للوثيقة الواحدة يوسع من نطاق 
الفائدة ويوفر أيسر األساليب السترجاع املعلومات وفقاً للموضوع احملدد  حيث أن 

املعلومات تكون معدة بشكل متسلسل من العام إلى اخلاص إلى األكثر خصوصية مما 
ميكن املستفيد من االنتقال خطوة بخطوة لكي يصل إلى املوضوع املطلوب.	

	
	
		
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

 														تقدمي املعلومات على وسائط إلكترونية وإتاحة تخزينها ونسخها 
على هذه الوسائط بإمكاناتها االستيعابية العالية في تخزين املعلومات كاألقراص 

املدمجة وأوعية املعلومات الرقمية التي تتمتع مبزايا رمبا ال ميكن أن تتوافر في املصادر 
وأوعية املعلومات التقليدية.	

		
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

 														سهولة السيطرة على مصادر املعلومات اإللكترونية بدقة وفاعلية من 
خالل تنظيم البيانات واملعلومات وتخزينها وحفظها مبا يخدم املستفيد	.	

	
								إكساب املستفيد مهارات إضافية عند استخدامه للبرمجيات وبرامج الفهرسة 

اآللية، فضالً عن اإلفادة من إمكانات نظام النص املترابط ، والوسائط املتعددة 
واستخدام شبكات املعلومات والبوابات اإللكترونية وبرامج إدارة البيانات وغيرها.	

	
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

 																					جتاوز احلواجز املكانية واختصار اجلهد والوقت في احلصول على 
املعلومات عن بعد 	

	
								إتاحة الفرصة للباحث لنشر نتائج بحوثه في وقت قياسي ليقرأه املتخصصون 

واملهتمون في أي مكان على مستوى العالم فهي متكن املستفيد من اإلطالع على الوثائق 
واملعلومات التي يطلبها من أي مكان.	

	
	
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية
 								سرعة استرجاع املعلومات باستخدام الفهارس والكشافات 

والببليوجرافيات اإللكترونية التي متكن الباحث من النفاذ عن بعد إلى 
مجاميع املواد الرقمية وتوفر له اختيارات عديدة مثل انتقاء الوثائق أو 

نسخ مقاالت كاملة أو أجزاء منها على وسائط تخزين كاألقراص 
املدمجة أو الذاكرة اخلارجية أو على القرص الصلب  وكذلك توفير سبل 

اإلطالع عليها ، أو االحتفاظ.	
	
	
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

        توفير أساليب سريعة وفورية لبناء مجموعات كبيرة ومنظمة 
من املعلومات واملعارف في صيغة رقمية	.	

	
							تشجيع التعاون وتضافر اجلهود واستثمار املوارد ومصادر البحث 
واستخدام احلاسبات وشبكات االتصال وتقوية التعاون واالتصال بني 

مجاالت البحوث واألعمال احلكومية واجملتمع التربوي	.	
	
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

       للمكتبات الرقمية دور أساسي في نشر املعرفة عاملياً 
واملساهمة في إتاحة فرص للتعلم الذاتي والتكوين املتواصل.	
احلد من اتساع  الفجوة الرقمية بني الغرب والدول النامية.	

	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

         إمكانية حتديث املعلومات في املكتبة الرقمية ، حيث أنها 
حتتوي على مصادر معلومات حتتاج إلى حتديث كاملوسوعات واألدلة 

وغيرها من املراجع ، فيمكن أن تُضاف التعديالت اجلديدة إلى قاعدة 
املعلومات بيسر عن طريق ناشرها أو صاحبها وفقاً جملموعة من الضوابط 
واإلجراءات التي حتكم عمليات التحديث واإلضافة والتعديل	.	

	
	



خصائص (مواصفات / مزايا) املكتبة الرقمية

  						 إن استخدام املصادر اإللكترونية في املكتبات الرقمية ال يرتبط 
بعدد مرات محددة للمستفيدين  كما أنه ال يوجد عمر افتراضي لها 

مثل املصادر التقليدية التي وتتلف مع تكرار االستخدام	.	
	

							تساهم املكتبة الرقمية في مجاالت التعليم عموماً سواء كان 
التعليم العام أو اجلامعي وكذلك في البحث العلمي	.	

		
	



أهدافها

الرقمية وخزنها وسائل جمع مصادر املعلومات - العمل على تطوير 
وتنظيمها واستخدامها، وذلك إلشباع االحتياجات املعلوماتية املتزايدة.	

واإلفادة منها في مجال البحث إنتاج املعرفة وتقاسمها اإلسهام في 
.	بهالعلمي، واحلفاظ على التراث الثقافي والتعريف 

 األمثل في إدارة املصادر الرقمية والتجارة اإللكترونية والنشر التسيير
اإللكتروني والتعليم عن بعد.	

	
	



أسباب إنشائها:

احلاجة إلى تطوير اخلدمات وتقدميها بشكل أسرع وأفضل.	
توافر عديد أوعية املعلومات املتاحة على شكل رقمي.	

الكم الهائل للمعلومات، وارتفاع وتيرة إنتاج املعلومة أو ما يسمى باالنفجار 
.	املعلوماتي

انتشار اإلنترنت وتوفره لدى عديد املستفيدين.	
حرية النشر وظاهرة النشر اإللكتروني  (الدوريات اإللكترونية، الكتب 

اإللكترونية..) 	
إقبال املكتبات التقليدية على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 	

	



مهامها (وظائفها):	

ميكن أن تكون املكتبة الرقمية نقطة اتصال مبواقع أو 1 وظيفة اتصالية: 
بشبكات أخرى.	

تتمثل في عملية توفير األوعية املعلوماتية 2 وظيفة إتاحة املصادر: 
الرقمية مهما كان نوعها وإتاحتها للمستخدم.	

	
	



مشكالت املكتبات الرقمية:	

ال تخلو املكتبات الرقمية من بعض املشكالت مثل: 	
 التقني على مستوى العتاد والبرمجيات. 	التقادم
وصعوبة إدارة هذه احلقوق. 	امللكية الفكرية حقوق 

 إنشاء هذه املكتبات. 	تكلفةاالرتفاع النسبي في 
 املادية املرتفعة ملصادر املعلومات الرقمية.	التكاليف

للعقود مع مزودي املعلومات عند اقتناء قواعد البيانات.	الصياغة القانونية 
	
	



 (التحويل الرقمي):	الرقمنةتعريف 
، وذلك وفقا للسياق الرقمنةتتعدد املفاهيم املتعلقة مبصطلح 

الذي يستخدم فيه، بالفرنسية numérisation باإلجنليزية 
digitization" كاني تيري . ينظر "terry	kunny إلى 

 على أنها عملية حتويل مصادر املعلومات على اختالف الرقمنة
أشكالها من (كتب، دوريات، التسجيالت الصوتية، الصور، 
الفيديو...)، إلى شكل رقمي مقروء بواسطة تقنيات اإلعالم 

	 bits اآللي عبر النظام الثنائي
	



 (التحويل الرقمي):	الرقمنةتعريف 

 منهج يسمح بتحويل البيانات واملعلومات والرقمنة
من النظام التناظري إلى النظام الرقمي، كما تعتبر 

 مبادرة أصبحت لها قيمة متزايدة ملؤسسات الرقمنة
املعلومات على اختالف أنواعها، حيث يستلزم إطالق 

مشروع مكتبة رقمية مثال أن تكون محتوياتها من 
مصادر املعلومات متاحة في شكل إلكتروني.	

	
	



 (التحويل الرقمي):	الرقمنةتعريف 
وميكن استخالص أن املفاهيم السابقة تتشارك في أن 

 متثل عملية احلصول على مجموعات من النصوص الرقمنة
الرقمية وإدارتها، من خالل حتويل مصادر املعلومات املتاحة 

على وسائط تخزين تقليدية إلى صورة رقمية، وبالتالي 
يصبح النص التقليدي نصا مرقمنا ميكن االطالع عليه من 

خالل تطبيقات أجهزة اإلعالم اآللي،	
	



 (التحويل الرقمي):	الرقمنةتعريف 
 هي العملية التي يتم فيها حتويل البيانات أو املواد والرقمنة

غير الرقمية إلى شكل رقمي أو ملفات رقمية 
.)doc,	.pdf,	.jpeg وتخزينها على وسائط (

	offline	/	hors متنوعة، ثم إتاحتها إما خارج اخلط
	online	/	en	ligne  أو على اخلط ligne

	
	



 مبادرة أصبحت لها قيمة متزايدة في مؤسسات الرقمنةتعتبر 
املعلومات على اختالف أنواعها، فاجملموعات الرقمية تتميز 

بسهولة الوصول إليها من جانب املستفيدين، وإمكانية مشاركتها 
بني عدة مستفيدين في الوقت نفسه، وبالتالي ميكن أن تستوعب 

الزيادة املتنامية في أعداد املستفيدين، وذلك باملقارنة مع 
اجملموعات التقليدية ويتم ذلك من خالل نشر وإتاحة مجموعات 
النصوص على اخلط املباشر أو على الشبكة الداخلية للمؤسسة.	

	
	



 duchemin	duchemin yves	yves	دوشمان إيفويحدد بيير 
 والتي ميكن الرقمنةمجموعة األهداف املنشود حتقيقها من وراء 

تلخيصها في:	
 وسيلة الرقمنةحيث متثل حماية اجملموعات األصلية والنادرة: 

فعالة حلفظ مصادر املعلومات النادرة والقيمة، أو تلك التي تكون 
حالتها املادية هشة وبالتالي ال يسمح للمستفيدين باالطالع 
عليها، كما تعمل على تقليص أو إلغاء االطالع على املصادر 
األصلية، وذلك إلتاحة نسخة بديلة في شكل إلكتروني في 

متناول املستفيدين.	
	
	



فعلى سبيل املثال حتتفظ املكتبة البريطانية في 
 بيوولفلندن بالنسخة الوحيدة خملطوط 

beowufl التي تعود إلى القرون الوسطى 
 8) ولم يكن ق(ملحمة شعرية إجنليزية 

مسموحا برؤيتها إال لقلة من الباحثني اخملتصني.	
	



	



فعلى سبيل املثال حتتفظ املكتبة البريطانية في 
 بيوولفلندن بالنسخة الوحيدة خملطوط 

beowufl التي تعود إلى القرون الوسطى 
 8) ولم يكن ق(ملحمة شعرية إجنليزية 

مسموحا برؤيتها إال لقلة من الباحثني اخملتصني.	
	



إظهار التفاصيل وإمكانية توضيح وحتسني 
الصورة: باستخدام تقنيات التصوير والتكبير 
ميكن احلصول على املعلومات وإظهار تفاصيل 

أكثر حول الوثيقة، فبالعودة إلى املثال السابق نرى 
 كيرنان املدعو رقمنتهاأن الذي أشرف على 
kiernan	 قام بتصوير هذه 



اخملطوطة مستخدما ثالثة مصادر مختلفة للضوء، 
مبينا بذلك تفاصيل ال ترى بالعني اجملردة، فاألولى 

مأخوذة بعملية مسح الوثائق بالضوء العادي والثانية 
باإلنارة اخللفية والثالثة باألشعة فوق البنفسجية، 

وتكشف هذه الصور الثالث تفاصيل ال تظهر على 
اخملطوطة عندما ننظر إليها بالعني اجملردة.	



التشارك في املصادر واجملموعات من جانب عدة 
مستفيدين في الوقت نفسه.	

 لإلستفادة متثل فرصة فالرقمنةزيادة قيمة النصوص: 
من مصادر املعلومات القيمة والنادرة، والتي ميكن أن 
تكون في بعض األحوال غير منشورة على نطاق واسع 

أو غير متاحة للجميع.	



سهولة البحث: تصنف الوثائق ورقيا وفقا للجهة 
التي وردت منها ووفقا للتسلسل الزمني لظهورها، 

وبالتالي يصعب استرجاع جميع الوثائق التي تتعلق 
مبوضوع معني، أما النسخ الرقمية فيمكن أن ترتب 

وفقا لألسس املتبعة في األرشيف الورقي، ولكن 
استرجاعها ميكن أن يكون وفقا للموضوع أو املنطقة 

أو التسلسل الزمني أو للجهة التي صدرت عنها 
الوثيقة.	



التوفير في مكان التخزين: التحول إلى 
النظام الرقمي يعد حال مناسبا ملشكلة ضيق 
املساحة ولتكلفة التخزين، فالنسخ الرقمية 

ال تشغل إال حيزا بسيطا على ووسائط 
التخزين.	



 مباشر: عن طريق عملية اإلدخال إقتناء1 
باستخدام لوحة املفاتيح بالنسبة للنصوص 

(إعادة كتابتها).	
 غير مباشر: عن طريق التحويل إقتناء2 

الرقمي للوثائق املوجودة في شكل تناظري، 
أو باستعمال املاسحات الضوئية والتصوير 

الرقمي.	



3 جتميع الوثائق املوجودة أصال في شكل 
رقمي: وهي الوثائق اجلاهزة رقميا كالتي 
أنتجت في شكل رقمي وليس لها أصل 

ورقي مثل: البريد اإللكتروني، الدوريات 
اإللكترونية (النشر اإللكتروني).	





 ميزانية الرقمنة1 امليزانية: تتطلب عملية 
إضافية من أجل تغطية النفقات حول العتاد 
والبرمجيات الالزمة، باإلضافة إلى تكوين 

األفراد.	



2 املوارد البشرية املؤهلة: تكوين الفريق 
 ال يقل أهمية عن املراحل بالرقمنةاملكلف 

األخرى، فالتحكم في العتاد والبرمجيات 
يتطلب مهارات ومعارف مسبقة، وينبغي 
توفر مختصني في اإلعالم اآللي، مكتبيني 

وأرشيفيني.	



3 العتاد (األجهزة):	
3 . 1 أجهزة اإلعالم اآللي ولواحقها: يجب أن تكون مهنية 
professionnel	 ذات كفاءة وسرعة عالية، مزودة بأنظمة 
تشغيل أصلية وبرامج مضادة للفيروسات كما يجب أن حتتوي 
على شاشة عرض أكثر من "21 بوصة. وقدرة تخزين أكثر من 

To 1 من اجل حفظ املعلومات محليا كمرحلة أولية، قبل نقلها 
إلى اخلادم serveur أو ما يسمى باحلفظ النهائي، كما 

	bluيستحسن وضع نسخ احتياطية على أقراص مضغوطة (
DVD	;	ray). مع توفير الطابعات.	



3 العتاد (األجهزة):	
3 . 2 اخلادم serveur : يؤدي وظيفة املستودع وخزن 

، كما يؤدي وظيفة نظام البحث ويوفر فرص املرقمنةاجملموعات 
	ordinateur) الوصول لهذه اجملموعات ومن ملحقاته

	.(serveur
3 . 3 الشبكة الداخلية intranet : تتمثل في ربط جميع 
أجهزة اإلعالم اآللي خملتلف مكاتب ومصالح املؤسسة مع اخلادم.	



3 العتاد (األجهزة):	
3 . 4 املاسحات الضوئية scanner : يعتبر جهاز املسح 

الضوئي من املعدات والتقنيات الفنية التي ال غنى  عنها في عملية 
، هذا وقد عرفه املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات الرقمنة

واملعلومات واألرشيف، بأنه: "جهاز ميكنه قراءة النصوص والصور 
املوجودة على الورق ثم يترجم املعلومات إلى شكل يسمح 

للكمبيوتر بالتعامل معه".	



أنواع أجهزة املسح الضوئي: هناك العديد من 
أنواع أجهزة املسح الضوئي املستخدمة في عملية 

، والتي تختلف في أشكالها وأحجامها الرقمنة
وفي طريقة وأسلوب عملها تبعا لطبيعة املواد 

التي تتعامل معها، (مصادر املعلومات التقليدية 
ومصادر املعلومات احلديثة)	



أوال: املاسحات الضوئية ملصادر املعلومات املطبوعة 
اجمللدة، ومن أنواعها:	

 رقمنة1 . املاسحات الضوئية للكتب: تستخدم هذه املاسحات في 
الكتب واجمللدات، ويطلق عليها كذلك ماسحات الكتاب املفتوح من 

 وتناسب هذه املاسحات minolta	;	bookdrive	atizأمثلتها: 
معاجلة املصادر ذات األحجام الكبيرة، كما تساعد في احلفاظ على 

اجمللدات التي تتلف بالتعرض لألنواع األخرى من املاسحات، حيث إن 
السطح الزجاجي للماسح يقوم مبسح الوعاء وهو مفتوح. 	



أوال: املاسحات الضوئية ملصادر املعلومات املطبوعة 
اجمللدة، ومن أنواعها:	

	:scan	robot 2 . املاسحات الضوئية اآللية للكتب
 الضخمة، نظرا الرقمنةهي ماسحات ضوئية آلية مت تطويرها لتناسب مشروعات 

لقيامها مبسح صفحتي الكتاب في آن واحد مع احملافظة عليه عند عملية املسح 
حيث ال تقوم بفتحه أكثر من 60 درجة مما يقلل من مدى األضرار التي قد تلحق 

مبحور (قاعدة) الكتاب وقدرتها على قلب الصفحات تلقائيا بعد كل عملية 
مسح، ومعدل سرعتها العالية التي تصل إلى 3000 صفحة في الساعة، 
باإلضافة إلى ارتباطها ببرنامج للمسح الضوئي واملعاجلة يسمح بالتعامل مع 

	KIRTAS كافة أشكال الصور من أمثلتها جهاز



ثانيا: املاسحات الضوئية ملصادر املعلومات املطبوعة غير 
اجمللدة، ومن أنواعها	

1 . املاسحات الضوئية املكتبية:	
يطلق عليها "املاسحات املسطحة" وهي أكثر أنواع 

املاسحات استخداما داخل الهيئات واملؤسسات، تعمل من 
 داخل املاسح وإبقائها رقمنتهاخالل تثبيت الورقة املراد 

ثابتة على أن يتحرك ضوء املاسح أفقيا لنسخ الورقة ويوجد 
	 منها نوعان أحدهما يستخدم للمسح غير امللون



بحيث يتم التقاط الصورة باللونني األبيض واألسود فقط 
واآلخر يستخدم للمسح امللون بحيث تظهر الصورة بعد 
التقاطها ملونة. من عيوبها عدم تأقلمها مع معاجلة  كافة 
أشكال مصادر املعلومات، كما أن احلد األقصى للنصوص 
التي ميكن رقمنها يكون في حجم A4	/	A3 وهي ال 

 رقمنة اجملموعات اجمللدة نظرا لصعوبة رقمنةتتناسب مع 
هذا النوع بواسطتها.	

	



2 . املساحات الضوئية احملمولة:	
تعمل عن طريق متريرها يدويا على وجه الصفحة املراد 

، من مميزاتها صغر حجمها، وسهولة نقلها رقمنتها
وانخفاض سعرها. ومن عيوبها نقص في جودة املسح 

والضوء وانخفاض البطارية.	
	



3 . املاسحات الضوئية االسطوانية:	
تفوق دقتها كل األنواع السابقة وتستخدم في 

عمليات النشر وتختلف فكرة عملها عن املاسحات 
الضوئية األخرى حيث تثبت الورقة على أسطوانة 
زجاجية ليضيء الضوء من داخل األسطوانة.	

	



ثالثا: املاسحات الضوئية ملصادر املعلومات غير التقليدية:	
1 . املاسحات الضوئية للشفافيات:	

 جميع مصادر املعلومات الشفافة أو الشفافيات بداية من برقمنةتقوم 
 النصوص رقمنةالشرائح 35 مم ووصوال إلى الشفافيات 4x5 كذلك 

املتاحة على وسيط تخزين شفاف ومييزها القدرة على معاجلة جميع 
فئات النصوص الشفافة (مبا في ذلك األحجام A4	A3). من عيوبها 
إهدارها للكثير من الوقت وارتفاع تكلفتها كما أنها ال تتعامل إال مع 

مجموعة أو سلسلة محدودة من الشفافيات.	
	



2 . املاسحات الضوئية اخلاصة باملصغرات الفيلمية: 	
تتعامل هذه املاسحات مع أشكال املصغرات الفيلمية (امليكروفيلم / 

).	امليكروفيش
رابعا: الكاميرات الرقمية:	

تعد من أحدث التقنيات التي تساعد في عمليات احلفظ والتخزين 
، متتاز بالقدرة على معاجلة املواد الهشة املرقمنةملصادر املعلومات 

واحلساسة مثل اخملطوطات وأوائل املطبوعات والنصوص ذات األحجام 
الكبيرة واألكال اخملتلفة مثل الصحف واخلرائط، ميتاز بسهولة 

توصيلها باحلاسب، مما يوفر اجلهد والوقت واملال باإلضافة إلى جودة 
التصوير.	

	



4 . البرمجيات: هي البرمجيات والتطبيقات التي تستخدم في إدارة 
، وتنقسم إلى:	الرقمنةمراحل عملية 

1/ برمجيات تشغيل املاسح:	
وهي التي تأتي مرافقة للماسح يتم تثبيتها على جهاز اإلعالم اآللي 
لتكون وسيطا للتحكم في أجهزة املسح عن طريق احلاسب، وتعمل 

تلك البرمجيات وفقا لبروتوكول:	
ISIS	=	Image	and	Scanner	Interface	

Specification	
	



 TWAIN وهي واجهة معيارية موحدة اللتقاط توينوبروتوكول 
صور الوثائق باستخدام املاسحات الضوئية، تستخدم في تطبيقات 

إدارة الوثائق اإللكترونية، وتساعد على ربط جهاز املاسح مع 
احلاسب.	

	



2/ برمجيات معاجلة الصور:	
تستخدم للقيام بإجراء التغييرات والتعديالت على الصور التي مت 

مسحها، كما تضمن التحكم في عمل أجهزة املاسحات من حيث 
حتسني نوعية وجودة عملية املسح ودقة وحجم الصورة التي سيتم 
إجراء عملية املسح لها، والتحكم في درجات إيضاح النصوص 
	Adobe :والصور والقيام بالتأثيرات اخلاصة عليها، من أمثلتها

photoshop,	coral	paint,	the	gimp	…
	



 	
3/ برمجيات التعرف الضوئي على احلروف

 Optical	Character	Recognition	OCR	
عرفه قاموس ODLIS قاموس علم املكتبات واملعلومات على اخلط بأنه: 

"التقنية التي تسمح بالتعرف على النص املطبوع أو املكتوب عن طرق 
احلاسب"	

 ARMS هذه التقنية بأنها األسلوب الفني لتحويل صور احلروف آرمزوعرف 
املمسوحة ضوئيا إلى حروفها املقابلة لها،واألسلوب الفني األساسي في هذه 

العملية هو عبارة عن برنامج آلي يقوم بفصل األحرف الفردية، ثم مطابقة كل 
حرف من هذه األحرف باستخدام مناذج أو برمجيات رياضية صغيرة".	

	



 	
ويتضح من التعريفات السابقة أن تقنية التعرف الضوئي على احلروف 

 بواسطة املاسح املرقمنةهي عبارة عن برنامج يقوم بتحويل الوثيقة 
الضوئي واخملرجة في شكل ملف صور إلى نص منسق جزئيا أو إلى 

ملف رقمي نصي يتضمن بيانات ومعلومات مشفرة في شكل معيار: 
	ASCII

American	Standard	Code	for	Information	
Interchange 	

	)ISO	646-02	(06 الترميز األمريكي املوحد لتبادل املعلومات
	



	 
 وإعادة معاجلته تكشيفهبحيث يصبح باإلمكان 

واستعماله، وتتم عملية التعرف على الرموز املشكلة 
 من خالل مقارنتها مع قاموس املرقمنةلنص الوثيقة 

مدمج في برنامج التعرف الضوئي، كما يتطلب 
األمر في الكثير من احلاالت القيام بتصحيح الرموز 
التي لم يتمكن النظام من التعرف عليها بشكل 

خاطئ.	



	 
مزايا التعرف الضوئي على احلروف:	

 املرقمنةإمكانية معاجلة محتوى امللف أو الوثيقة 
باستعمال برنامج معاجلة النصوص، أو باستعمال أي 
برنامج من البرامج املكتبية األخرى... باإلضافة إلى 

إمكانية إدماج عناصر الوثيقة في تطبيقات مثل 
قواعد املعلومات.	



 	
 بطريقة املرقمنة نص امللف أو الوثيقة تكشيفإمكانية 
آلية.	

يعتبر التعرف الضوئي على احلروف شكل من أشكال 
الضغط compression	حيث يؤدي إلى تقليص 

 (حجم الصورة أكبر من املرقمنةحجم امللف أو الوثيقة 
النص).	

حتسني نوعية وسرعة طباعة وتصفح امللف أو الوثيقة 
 على شاشة احلاسوب.	املرقمنة



	 
مراحل التعرف الضوئي على احلروف:	

املرحلة األولى: وفيها يتم متييز العناصر النصية عن تلك 
التي تكون في شكل صور وإيضاحات، وعموما ال تهتم 

 ال تأخذ بعيد االعتبار الصور وبرمجيات التعرف الضوئي 
واإليضاحات التي تتواجد مع النصوص.	



	 
مراحل التعرف الضوئي على احلروف:

املرحلة الثانية: تتمثل هذه املرحلة في التعرف الضوئي 
على احلروف ويطلق على منهج التعرف تسمية 

 للحروف، حيث يتم الطباعيةاستخالص اخلصائص 
التعرف على كل حرف من حروف النص من خالل حتليل 
الشكل، إلى جانب مقارنة السمات واخلصائص املميزة له 
طبق جملموعة من القواعد التي تخص كل حرف أو نوع أو 

شكل احلرف.	



	 
مراحل التعرف الضوئي على احلروف:	

املرحلة الثالثة: يتم خاللها التعرف على مجموعة 
الكلمات املكونة للنص كلمة كلمة، حيث يتم مقارنة 

احلروف املكونة للكلمة التي يتم التعرف عليها بكلمات 
مختزنة داخل قواميس البرنامج وترتبط بلغة النص 

األصلية، ويفضل أن تكون هذه القواميس متخصصة في 
اجملال املوضوعي للنص األصلي.	



	 
مراحل التعرف الضوئي على احلروف:	

املرحلة الرابعة: وهي عملية تختص بالتصحيح، حيث 
يتم تسجيل نتائج عملية التعرف الضوئي في ملف 

خاص بالبرنامج املستخدم، ويقوم البرنامج بإبراز احلروف 
التي لم يتم التعرف عليها واحلروف املشكوك في درجة 

صحتها، وهنا تبرز أهمية القيام بعملية التصحيح.	



 	
مراحل التعرف الضوئي على احلروف:	

املرحلة اخلامسة: ترتبط هذه املرحلة بالتنسيق الشكلي 
للمخرجات، وهنا تقوم برمجيات التعرف الضوئي على 

احلروف بتسجيل البيانات واملعلومات املتعلقة بالنص 
املقروء ضوئيا في شكل ملف ومن أهم أشكال امللفات 

…	rtf	doc,	pdf,التي ميكن حفظها: 



 	



تنقسم برمجيات التعرف الضوئي على 
احلروف إلى قسمني، أولهما برمجيات 

التعرف الضوئي على احلروف األجنبية، 
ثانيهما برمجيات التعرف الضوئي على 

احلروف العربية:	











 عموما والنشر الرقمنةحتتاج عملية 
اإللكتروني خصوصا إلى جهود مؤسسية 
للقيام بهذا النوع من النشر وخصوصاً في 
حالة نشر احملتوى والتراث الثقافي العربي 

الضخم	



وهناك العديد من املؤسسات الثقافية في 
الوطن العربي التي قامت بعمليات نشر بعض 
مصادر التراث العربي منذ فترة بدايات القرن 

احلادي والعشرين، وفي هذه الفترة حدثت 
العديد من احملاوالت اجلادة في مجال نشر 
التراث الثقافي العربي، حيث بدأت من 
عمليات نقل أمهات الكتب العربية من 

الشكل 	



الورقي التقليدي إلى الشكل اإللكتروني وذلك 
بتصويرها وخزنها في وسائط التخزين احلديثة 
كاألقراص املضغوطة، إلى أن تطورت في اآلونة 

القريبة إلى عمليات النشر على صفحات الشبكة 
العاملية سواء من خالل املكتبات الرقمية التي 

أنشئت لنشر الكتب العربية أو من خالل الكتابة 
اإللكترونية مباشرة على هيئة مقاالت إلكترونية.	



نحاول في هذا الصدد التعرف على بعض هذه احملاوالت 
وجهود القائمني عليها منذ بدايتها إلى ما انتهت إليه في 

الوقت احلالي، ومن هذه احملاوالت ما يلي : 	
	www.alwaraq.comالوراق 

	www.biblioislam.net إسالم ببليو
	http://dar.bibalex.orgمكتبة اإلسكندرية 

مركز جمعة املاجد للثقافة 
	www.almajedcenter.orgوالتراث 


