


محمد الزلباني

القاهرة-مكتب مكتبة الكونجرس 

وإستشاري النظم اآللية إلدارة المكتبات

طبيق النظم اآللية املتكاملة إلدارة املكتبات بعد تمستقبل 

 :BIBFRAMEالنموذج املعياري 

نموذجا KOHAنظام كوها 



المصطلحات المستخدمة

• RDF     (Resource description framework)

• Triplestore or RDF store ( purpose-built database for the storage and 

retrival triples (RDF) through semantic queries

• API  (Application programming interface)



BIBFRAMEما هو المطلوب من النظم اآللية لدعم 

اظهار كافة الروابط والعالقات بين البيانات الوصفية لالوعيه•

د إلى بيانات لن تقتصر هذه العالقات على البيانات الوصفية فقط إنما قد تمت•

المقتنيات والنسخ بالمكتبات

•Meta search   VS   Harvesting



BIBFRAMEمتطلبات النظم اآللية إلدارة المكتبات لدعم ال 

لتعديل في البنية البرمجية ا•

RDFلتخزين البيانات في شكل  triple storeإضافة مخزن •

RDFلدعم واإلستفادة من OPACإضافة تطويرات على واجهات البحث •

RDFإلى صيغة  MARCعمل أداه لتحويل البيانات من صيغة •

RDFعمل واجهه إلدخال البيانات وفقا لمعيار •



اتكلمة السر في التعاون والتشارك بين المكتب

تحتاج المكتبات إلى إتاحة البيانات الخاصة بها 

إستخدام المصادر الخارجية لتوصيف المحتويات وإثرائها

(LOD)Linked Open Data 



BIBFRAMEكوها و ال 

يعتمد الحل في نظام كوها على مجموعة من الخطوات

RDFصيغةإلىMARCصيغةمنالبياناتتحويل•

العامةوسلوأمكتبةببنائهاقامتالتياألداهالمثالسبيلعلىللتحويلطريقةمنأكثروتوجد•
MARC2RDFبلغةبنيتوالتيRUBYعنكوهانظاممنالتسجيالتجمعيمكنهاوالتي

TriplestorبياناتقاعدةفيوتخزينهاRDFصيغةإللىوتحويلهاOAI-PMHطريق

RDFresourceصيغةفيالوصفيةالبياناتتخزين• description frameworkقاعدةفي
triplestoreبيانات



فح إنشاء واجهه في الفهرس المتاح على الخط المباشر الستكشاف وتص•

triplestorالبيانات المخزنة على 

البحثمعنةبالمقار الوصفيةالبياناتبينالعالقاتإظهاراألساسيةمهمتهاوستكون•
تجريبينموذجإنشاءتموقدMARCمعيارخاللمنالمتاحالكاملالنصفي
(Semantikoha)



ات إنشاء واجهه إلداخال البيانات لنظام كوها إلثراء البيانات الموجوده في قاعدة بيان•

بناء على معرفة أخصائي المكتبة لتوصيف األوعية•
البيانات من المصادر الخارجية•

فيخزنةالمالبياناتإلستخدامالمباشرالخطعلىالمتاحالفهرسوتطويرتحسينإن
triplestore

أوRDFصيغةفيالبياناتإلدخالشاشةعملمنأهمتكونقدالخطوةهذه
Bibframe

MARCشكلفيبالتسجيالتاالحتفاظ•



تجربة مكتبات أوسلو العامة

باتالمكتإلدارةالمتكاملكوهانظامعلىاإلعتمادالعامةأوسلومكتبةقررت•

الكفايةفيهبمامالئمةليستMARCصيفةأنأوسلوبمكتبةالعاملينيعتقد•

كوهاظاملناختيارهممفتاحللمستخدمكانوصديقسهلبياناتمحتوىإلنتاج

RDFدمجامكانيةهو store

•LS.extالعامهأوسلومكتبةتبنتهاللذيالمتكاملاآلليالنظاممشروعإسمهو

KOHAنظامعلىباإلعتماد



اص بها بدأت مكتبة أوسلو العامة في العمل على بيانات الفهرس الخ•

2010عام 

لتحويل التسجيالت من شكل MARC2RDFقامت بإنشاء أداة تسمي •

MARC  إلى شكلRDF

إعتمدت فهرس متكامل يعتمد على البيانات 2011في عام •

data.deichman.noالمترابطة 



كصيغه أساسية إلدخال البياناتRDFسيتم استخدام صيغة •

تبادل البيانات ألغراض MARC21ستظل المكتبة تستخدم معيار •

واإلعارة والوظائف األخرى بالنظام
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