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 مقدمة
مرت الفهارس عبر تاريخها بست مراحل أساسية، تأثرت كل مرحلة ــ من تلك المراحل ــ بطبيعة التكنولوجيا    

 :ويمكن إيجاز تلك المراحل في الجدول التالى. السائدة فى ذلك الوقت

 التكنولوجيا المستخدمة أنواع الفهارس

 الكتابة والطباعة اليدوية

 المصغرات الفيلمية اإللكترونية

 الحاسب اآللى المحسبة

 شبكات المعلومات المتشابكة

 العنكبوتية العالمية العنكبوتية

 الحوسبة السحابية السحابية

 

ورغم أن نمط أسلوب عمل الفهارس السحابية لم يتشكل بعد ولم يتم تحديد أطرعملها؛ إال أن كل المؤشرات   

ولعل أول تلك المؤشرات . تشير نحو التحول المستقبلى القريب والمزمع نحو هذا النمط من أنماط الفهارس

ى المؤسسات، حيث بدأت العديد من تكمن فى أساليب إتاحة المقومات التكنولوجية التى تخدم بيئات العمل ف

المؤسسات الكبرى فى إتاحة خدمات الحوسبة السحابية كبديل تقنى أكثر أمناً وكفاءة من أساليب الشراء 

كما بدأت العديد من الشركات الدولية المنتجة للنظم اآللية فى إتاحة برمجياتها . والتركيب والصيانة التقليدية

سبيل المثال االشتراك فى قواعد البيانات وأدوات اإلكتشاف الخاصة بها، نظم فى صورة خدمات سحابية، فعلى 

وتشير مؤشرات التطوير إلى اإلندماج . إعداد التقارير، حتى برمجيات إدارة الملفات بدأت تتحول إلى النظم السحابية

ية من جانب الشركات المزمع بين ثالث أنواع من برمجيات العمل فى المكتبات وتقديمها فى صورة خدمات سحاب

 : الكبرى وتشمل هذه البرمجيات ما يلى

 نظم إدارة المكتبات -

 نظم إكتشاف المصادر -

 نظم إدارة المحتوى الرقمى -

كما تشير كافة التطورات الفنية فى مجال معالجة بيانات الفهرسة إلى التحول نحو هذا النمط من أنماط    

ولعل أبرز مثال لذلك هو مشروع تهيئة فهارس . المعالجة الفنية سواء ما يتعلق بالمعالجة الداللية لبيانات الفهارس

 Making Library Catalogs Parts of the Semantic Webالمكتبات لكى تصبح أجزاء من الويب الداللى 

. مع بعضها البعض ومع غيرها من البيانات ذات الصلة Library Catalogs Linked Dataوترابط بيانات الفهارس 

 Functionalهذا إلى جانب التطورات فى قواعد الفهرسة الخاصة بالمتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية 

Requirements for Bibliographic Records - FRBR ومعيار وصف المصادر وإتاحتها 
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 - RDAResources Description and Access  التى بدأ بالفعل تطبيقها، إلى جانب التطورات الجارية فى

 . BibFrameمجال االطار الببليوجرافى 

 مبررات المشروع
والتغيير المتوقع فى أساليب التعامل مع التحول التكنولوجى المتسارع نحو بيئة الحوسبة السحابية  -1

 .من الشراء فى بيئة التركيب والتشغيل إلى االشتراك فى البيئة السحابية األنظمة االآلية

كانيات إدارة وماالمميزات الكبيرة التى تضيفها البيئة السحابية من توفير فى الموارد المادية والبشرية  -3

 .وحفظ البيانات

 . جراءات الميكنة بكافة المكتبات المشاركةة متكاملة تدعم ابنية تحتية مصري توفير -2

 .توفير بيئة وطنية متكاملة موحدة لحفظ وإتاحة بيانات الفهرسة  -3

كتشاف وطنية وسحابة ببليوجرافية وطنية تدعم المكتبات والناشرين والمستفيدين فى بناء أداة ا -3

 .نفس الوقت

 .وسالمة البيانات على المستوى الوطنىخفض تكاليف الحفظ اإلحتياطى وتحقيق أمن  -3

 :أهداف المشروع
 .تحديد الجهات المنفذة والمشاركة والمستفيدة من المشروع -1

 .تحديد المتطلبات الفنية والتقنية الالزمة لتنفيذ المشروع -3

 .تحديد اإلطار العام للمواصفات التفصيلية وسياسات العمل بالمشروع -2

 .ذتحديد أطر التمويل الممكنة للتنفي -3

 .وضع نموذج الستراتيجية بناء الفهرس السحابى -3

تحديد مواصفات بيت الخبرة المصرى الذى سيقوم باإلشراف على الفهرس والتنسيق بين كافة الجهات  -3

 .على المستوى الوطنى واالقليمى

 : مواصفات الفهرس السحابى
الوطنى والمساهمة فى ببليوجرافية وطنية يمكنها خدمة كافة المكتبات على المستوى  سحابةيمثل  -1

 .السحابة الببليوجرافية الكونية

 .تقليدى اًفهرس تكتشاف وليسإأداة يعُد  -3

 .موحدةمفهوم التسجيلة الرئيسة اليعتمد  -2

 .فى إعداد التسجيالت وفقا للسياسة الوطنيةيلتزم بالمعايير والقواعد الدولية  -3

 .لكترونيةفهرس مكتبات ومواد فى سوق النشر والمصادر اإليُعد  -3

 .وخطط القراءة والتعلم ةليات دعم القراءيعتمد آ -3

 .قابل للتهيئة للعمل فى أى بيئة -7

 .بروتوكوالت العمل المختلفة للربط بينالتشغيل التبادلىيستخدم بروتوكوالت  -8
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 .أنواع أوعية المعلومات ومنافس لمحركات البحث افةلك اًفهرسيُعد  -9

 .تالءم المستفيد أداة للحصول على المواد بالطريقة التى -11

 .يوظف إمكانيات التواصل االجتماعى -11

 .يربط بين المجموعات فى صورة متكاملة -13

 .سهولة االستخدام ودعم المستفيدين -12

 .على نماذج محتوى متنوعة ومعايير وقواعد فهرسة متعددة يعتمد -13

 .دعم أنشطة المكتبات والمكتبيين مثل التزويد والفهرسةي -13

لفهارس المكتبات مع فهارس الناشرين وبائعى الكتب وقواعد البيانات الببليوجرافية فى  ادمجً يعتبر -13

 .فهرس واحد للجميع

 .لسوق النشر لبيع الكتب اتتشارك فيه جميع المكتبات والناشرين فى الحقوق والمسئولية ويفتح أفاقً -17

اشرين واالعالنات وسيلة مميزة لتحقيق أرباح كبيرة تدعم المكتبات المشاركة من خالل الن -18

 .والخدمات

 . تحادات المكتبات الكبرىإيقوم ببنائه مجتمع المكتبات بأكمله على رأسه المكتبة الوطنية و -19

 :مخرجات المشروع
، بحيث يمكن التقدم بالمشروع إلى تمويلياو فنياو تقنياوادارياإطار متكامل لكيفية بناء الفهرس السحابى    

تطوير قطاع المعلومات فى مصر أو الوطن العربى أو مؤسسات التمويل األجنبية إحدى المؤسسات المسئولة عن 

 . لكي يتم تنفيذه على المستوى الوطنى أو اإلقليمى

 (.المشاركة، المستفيدة، الممولة)المؤسسات المستهدفة  -

 .الموارد المطلوبة -

 .األنشطة -

 .العمليات والمهام -

 .االنجازات -

 .المخرجات -

 .العناصر فى صورة عناصر ومصفوفة مهام إلى جانب مصفوفة مخرجات تحدد متطلبات التنفيذوسيتم وضع هذه 

 :نماذج لبدائل التمويل
 :يمكن اللجوء ــ من أجل تمويل هذا المشروع ــ إلى ثالث بدائل أساسية على النحو التالى

 (.الخ...وزارة الثقافة -وزارة التعليم العالي -وزارة االتصاالت )الوزارات المعنية : البديل األول -

المؤسسات الراغبة في المشاركة بما فيها الناشرين وفقاً للسياسة  جانب االشتراكات من: البديل الثاني -

 .السعرية

 (.وزارة االستثمار)التمويل من المنح الخارجية والداخلية لمشروعات التطوير : البديل الثالث -
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 .من المجتمع العلمى واألكاديمى والمهنى إلى جانب أى بدائل أخرى مقترحة من اللجنة أو -

 :نماذج التحول

 

 

 

 .البنية التحتية الحالية إلتحاد المكتبات الجامعية المصرية تعتمد على الفهرس الموحد المركزى( 1)نموذج 
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 مركزى إلى الفهرس الموحد التخيلىالمرحلة الثانية للتحول من الفهرس الموحد ال( 3)نموذج 
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 .التحول نحو الفهرس السحابى المصرى( 2)نموذج 

 :شكر وتقدير

 :أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك فى إعداد هذه الوثيقة وخاصة كل من

 استاذ مساعد علوم المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان  منى فاروق على . د  -1

 مدرس مساعد علوم المكتبات والمعلومات بجامعة حلوان ساره صالح . أ -3

 مصمم تعليمى بالمركز القومى للتعلم االلكترونى  مها عبد اهلل. أ -2

 

 المصادر
 113 - 39ص ص ( 3113) 29فهرست، ع مجلة ال. الفهرس الموحد للمكتبات الجامعية المصرية. محمد، خالد عبد الفتاح -
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8,924,559. 30 Dec. 2014.  

2. Ballard, Terry, and Anna Blaine. "User search-limiting behavior in online catalogs: Comparing 

classic catalog use to search behavior in next-generation catalogs." New Library World 112, no. 

5/6 (2011): 261-273. 

3. Cofman, Steve. The Cloud Catalog: One Catalog to Serve Them All. Online Seracher. Vol. 39, No. 

6 ( 2015) available online: http://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/Features/The-

Cloud-Catalog-One-Catalog-to-Serve-Them-All-106464.shtml 
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