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بروتوكول مبادرة األرشيف المفتوح لحصاد الميتاداتا (  ) OAI-PMHوالبحث
بالمستودعات الرقمية  :دراسة حالة للفهرس الموحد أويستر (OAIster) .
الدكتور  /أمجد جمال حجازي
أستاذ المكتبات والمعلومات المشارك
جامعة طيبة -المدينة المنورة ،جامعة بنها -مصر.

مستخلص.
دراسةةة وتوس ة ب ة ال منهج التقريةةري أ و مةةنهج دراسةةة اللالةةة للتعةةرا فل ة الوهةةر

الموحةةد

أويسةةتر (  ، ) OAIsterواستقصةةاج جواهبةةم المةتلوةةة  ،وقةةد اسةةت هلت الدراسةةة بمقدمةةة منهجيةةة فر ةةت
للةطةةوات المنهجيةةة و اإل جرائيةةة المتبعةةة إلومام هةةا  ،و وبعهةةا اإلطةةار النىةةرد للدراسةةة و جةةاج فلةة
ملورين األول  :مبادرة األرشيف الموتةو ) ، (OAIوالثةاه  :بروووكةول مبةادرة األرشةيف الموتةو
للصاد الميتاداوا (  ) OAI-PMHوالمستودفات الرقميةة ،مة دراسةة اللالةة التة وعر ةت بالتوصة ي
للوهةةر

الموحةةد أويسةةتر (  ، (OAIsterو ق ة د خ لصةةت الدراسةةة مل ة مجموفةةة مةةن النتةةائج أبرز ةةا أ

هجا الوهةر

فة جمةا الميتاداوةا مةن المسةتودفات الرقميةة يقةف وراج وعةافر للعديةد مةن الجهةود

المؤسسية والوردية .

أو ال ً المقدمة المنهجية.
 -1ت وطئة.
فةاه البةةاحثو لعقةود خلةةت مةن وعقةةد مجةراجات هشةةر البلةو

العلميةةة بالةدوريات الملكمةةة،

وو أ خر فمليةة النشةر ،فعةع ف مةا فر ة تم فلةيه ولةا الةدوريات للكثيةر مةن ال قيةود ال ماديةة و ال لقةو
األ دبيةةة  .وقةةد مثة

هةةور اللاسةةبات ارليةةة بقةةدروها ااختةاهيةةة الوائقةةة ،و ربطهةةا فةةن طريةةت شةةبكات

المعلومات  ،وما حققتم من سرفة ف التواص منوذا امةا للبةاحثين حةاولوا مةن خعلة م التةويةف مةن
وط أ ة ولا المعاهاة و ذ القيود .
وبالوع فقد وجد الباحثو
الوقت وهو

الته المن ش ودة ف مسارين هرا ما بععهما البعض فة هوة

المكا  :أما األ ول فقد ومث ف الدوريات موتوحة المصدر أو دوريةات الوصةول اللةر،

وأما الثاه فهو المستودفات الرقمية ،وقد خرج اإلمنا معا من رح وجما ملكتروهة بسةي بةدأ فة
أغسط

فام  1991م  ،فندما أوجد الباحثو كياهةا لهة فلة أرشةيف محةدد الةةوادم ليةت فيةم وبةادل

مسةودات المقةاات العلميةة فة مجةاات  :الويةيةةاج  ،والريا ةيات  ،وفلةوم اللاسةو  ،وفلة األحيةةاج ،
واإلحصةاج  ،وقةةد أدار ةةذا التجمةا مكتبةةة جامعةةة كورهية  Cornell University Libraryو ةةو
التجما المعروا بـ  ، arXiv archiveوالذي أسسم الويةيائ بول جنسبارج
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()1

Paul Ginsparg

ةذا وقةةد م سةةتقطت وجمةةا  arXivالعديةد مةةن البةةاحثين ميةةدافا واطعفةا  ،ووةايةةد ا تمةةامه بةةم
حيث وسهي اا طةع ف لة هتةائج البلةو

كوسي حيوي وحديث ومتطور لع وصال العلم

العلميةة

ف أسر وقت ممكن  .وقد بق التجما كما و ،ما أ مسار الدوريات موتوحة المصةدر أو مةا ي طلةت
فليم الطريةت الةذ ب  Gold Roadقةد ولقوتةم أيةدي البةاحثين ليصةب واحةدا مةن أقةو د منافةذ النشةر
العلم  ،كذلا ولقوت أيدي المؤسسات األكاديمية وال علمية والبلثية مسار المستودفات الرقمية أو مةا
ي طلت فليم الطريت األخعةر  ، Green Roadليصةب
اإلهتاج العلم لمنسوبيها من أفعاج يئة التدري

ةو ارخةر منوةذا مةن أبةرز منافةذ حوة و هشة ر

والباحثين .

 -2ظاهرة الدراسة وتساؤالتها.
مزداد ت أ فةةةد ا د المسةةةتودفات الرقميةةةة فلةةة مسةةةتود العةةةال زيةةةادة كبيةةةرة ومللو ةةةة خةةةعل
السةةنوات األ خيةةرة حتة بلةةا فةةدد ا وفقةةا للةةدلي الةرائطة للمسةةتودفات  Repository Mapsمةةا
()2

مقدار  5403مستودف ا ف شهر هوفمبر  4410م .
ذا وي عد ولديد ميتاداوةا وصةف الملتويةات محةدد أكثةر خطةوات بنةاج المسةتودفات الرقميةة
أ مية وأكثر ا حساسية حيث يكو صياغة ال ميتاداوا مصاحبا لعملية اإليدا و و ما وتوت فليم ك
()3

البرامج سواج أكاهت وجارية أو مطورة ملليا أو موتوحة المصدر .
ولما كاهت المستودفات يةت البلةث فيهةا فةن البياهةات باافتمةاد فلة الميتاداوةا التة وصةف
موردات ك مستود فل حد  ،فقد هشة أ ت اللاجةة ملة وقةدي روابة ميتاداوةا و مكةن مةوفر ي خةدمات
البلث بالمستودفات من حصاد ووجميا ميتاداوا الموردات من كثير من مسةتودفات الوصةول اللةر
بما يدف اائتعا والتعاو والمشاركة بين ذ المستودفات فيما يعرا ب ةدمات حصةاد الميتاداوةا
Services

Harvesters

 ، Metadataوالتةةة مةةةن أبرز ةةةا الوهةةةار

الموحةةةدة للمسةةةتودفات

. Repository Union Catalog
وي عد ا لفهرس الموحدد أويسدتر (  ) OAIsterواحدد ا ً مد أبدرا الفهدارس ال م و حد دة فد البيئدة
اإللكترونيدة بصددفة عامددة و ل لمسددتودعات الرقميدة بصددفة صا؛ددةث حيددث يعتمدد علد صدددمات حصدداد
الميتاداتا  Metadata Harvesters Servicesممثلة ف بروتوكول مبادرة األرشيف المفتوح
لحصددداد الميتاداتدددا )(OAI-PMH

for

Protocol

Initiative

Archives

Open

 Metadata Harvestingكمدا أ ند تجربدة راةددة فد مجدال المسدتودعات الرقميدة ت مثد ظداهرة
فريدة ف موضوعها تستحق أ ن تمتد إليها يد البحث و ال تنقيب للكشف ع جوانبها المختلفة .
2

واستكناج ا رة الدراسة ممة فدد من التساؤات الت و سه اإلجابة فنها ف وقدي صورة
مكتملة للوهر

الموحد أويستر (  ) OAIsterو وندرج ولت معم ة ملاور فل النلو التال :

الملور األول  :مبادرة األرشيف الموتو Open Archives Initiative (OAI) .
 -1ما وعريف مبادرة األرشيف الموتو ) ، (OAIوواريةها ،وو ي وتها؟
 -4ما مشاريا مبادرة األرشيف الموتو ) ، (OAIو يئات اإلدارة والدف ؟
الملور ال ثاه  :بروووكول مبادرة األرشيف الموتو للصاد الميتاداوا (  ) OAI - PMHوالمستودفات
الرقمية :
 -5ما وعريف بروووكول مبادرة األرشيف الموتو

للصاد الميتاداوا (  ، ) OAI-PMHوو يوتم،

ومصداراوم المةتلوة ،وطريقة فملم؟
 -0ما مواصوات اإلصدارة األحد

من بروووكول مبادرة األرشيف الموتو

للصاد

الميتاداوا (  ، ) OAI-PMHوما برمجيات مدارة الملتود المعتمدة لم؟ وشك طلبات البروووكول
الصادرة مل المستودفات الرقمية؟
الملور الثا لث  :ا لوهر
 -3ما وعريف الوهر

الموحد أويستر ) OAIster ( .
الموحد أويستر (  ، ) OAIsterوواريةم ،والهيئ ات المشاركة بم ؟

 -6ما معم وواجهات خيارات البلث بالوهر

الموحد أويستر (  ، ) OAIsterوما خطوات اشتراك

المستودفات الرقمية بم؟

 -3أهمية الدراسة.
ي مكن ميجاز أ مية الدراسة فل النلو التال :
 -1 / 5ي لست لهذ الدراسة أهها وأو ف الوقت الذي وتجم فيم المؤسسات األ كاديمية والبلثية العربيةة
صو

ولوي مهتاجها الوكةري الرمةادي ملة الشةك اإللكتروهة ب خيةة اختةاهةم فة مسةتودفات

رقمية .
 -4 / 5ي مكن أ و ويد الدراسة وما ستسور فنةم مةن هتةائج فة ممكاهيةة لوةت هىةر المؤسسةات األكاديميةة
والبلثيةةة العربيةةة افتمةةاد بروووكةةول مبةةادرة األرشةةيف الموتةةو للصةةاد الميتادا وةةا (OAI-
) ، PMHف ة برمجيةةات مدارة المسةةتودفات الرقميةةة لك ة ي هي ة ئ وي مهةةد الطريةةت أمةةام مهشةةاج
فهر

فرب موحد للمستودفات العربية .
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 -5 / 5ولوت الدراسة النىر – مثلها ف ذلا مثة العديةد مةن الدراسةات  -ملة أ ميةة التلةديث المسةتمر
لملتويةةةات مقةةةررات الوهرسةةةة ارليةةةة هىةةةرا للتطةةةورات التةةة أحةةةدمتها هىةةة وبرمجيةةةات مدارة
المجموفات سواج ف شكلها التقليدي أو اإللكتروه .
 -0 / 5كذلا ي مكن أ وؤدي الدراسة دور ا ف مفعم الباحثين ومرافت المعلومات ببروووكةول مبةادرة
األرشيف الموتو للصاد الميتاداوا ) ، (OAI-PMHو الوهر

الموحد أويستر ( ) OAIster

 -3 / 5كمةةا و قةةدم الدراسةةة هموذجةةا مةةن همةةاذج اائةةتعا ي مكةةن أ ي لتةةذد بةةم فل ة صةةعيد المؤسسةةات
األكاديمية والبلثية العربية ف مطار سع مستودفاوها هلو التكام والمشاركة وووسيا قافدة
اإلفادة من ملتوياوها .

 -4أهداف الدراسة.
وسع الدراسة مل ولقيت فدد من األ داا و

:

 -1 / 0الوقوا فل مبادرة األرشيف الموتو Open Archives Initiative (OAI) .
 -4 / 0الكشةةف فةةن بروووكةةول مبةةادرة األرشةةيف الموتةةو للصةةاد الميتاداوةةا (  ) OAI-PMHودور
ب المستودفات الرقمية .
 -5 / 0التعرا فل الوهر

الموحد أويستر ( ) OAIster

 -5منهج الدراسة وأدوات جمع المادة العلمية.
وتوسة الدراسةة بةالمنهج التقريةري أو مةنهج دراسةة اللالةة  ، Case Studyالةذي ينصةرا
لدراسة حالة واحدة بعينها سعيا وراج ا إلجابة فةن وسةاؤاوها وولقيةت أ ةدافها ،حيةث أ

ةذا المةنهج

ي عن بجما اللقائت والبياهات والمعلومات فن حالة واحةدة بعينهةا ،ولهةذا فهةذ اللالةة ة المصةدر
()4

الوحيد للمعلومات

.

ذا وقد ومثلت أدوات جما المادة العلمية ف األداوين التاليتين :
أ -أد

المو ةةةةو  :ويتمثةةةة في مةةةةا ك تةةةةت فةةةة مو ةةةةوف ات  :مبةةةةادرة األرشةةةةيف الموتةةةةو )، (OAI

و بروووكةةةول مبةةةادرة األرشةةةيف الموتةةةو للصةةةاد الميتاداوةةةا (  ، ) OAI-PMHوالوهةةةر

الموحةةةد

أويستر (  ، ) OAIsterو و اإلهتاج الوكري الذ ي اروكة ت فليم الدراسة ف الملاور  :ماهيا  :اإلطار
النىةةري للدراسةةة ( مبةةادرة األرشةةيف الموتةةو (  ، ) OAIو بروووكةةول مبةةادرة األرشةةيف الموتةةو
للصاد الميتاداوا (  ) OAI-PMHو المستودفات الرقمية )  ،ومالثا  :دراسة اللالة الوهر

4

الموحةد

ةذا اإلهتةاج فة اإلجابةة فةن

أويستر (  ، ) OAIsterورابعا النتةائج والتوصةيات ،كةذلا فقةد سةا
وساؤا ت الدراسة وولقيت أ دافها .
 جلسات ااوصال المباشر بموقا الوهرالوهر

الموحد أويستر (  ) OAIsterحيث و الولوج مل

وفلص كافة خياراو م وواجهاوم فل مدار شهرين من أول أغسط

حت ههاية سبتمبر

من العام  4410م .

 -6مصطلحات الدراسة.
ونصت الدراسة فل فدد من المصطللات و

:

 -1 / 6بروووكول Protocol
يشير قامو

أودلي

()5

 ODLISمل وعريف البروووكول ف مجةال ااوصةاات اإللكتروهيةة

بأهم مجموفة من اإل وواقيات الرسمية لتبادل البياهات بين ملطات العمة ال متصةل ة بشةبكة الكمبيةوور،
بما ف ذلا القوافد الت ولك ونسيت البياهات والتلك ف المدخعت ،والنق  ،واإلخراج .
 -4 / 6مبادرة األرشيف الموتو )Open Archives Initiative (OAI
و

مبادرة وعم فل وطوير ووعةية معايير التشخي البين بين المستودفات الرقمية فبر

وسهي فمليات البلث وااسترجا الوعال للملتود اإللكتروه

()6
بها ،

وسوا يت اإلشةارة م ليهةا فة

متن البلث بمبادرة )(OAI
 -5 / 6بروووكةول مبةادرة األرشةيف الموتةو للصةاد الميتاداوةا ( Open Archives ) OAI-PMH
. Initiative for Metadata Harvesting
و و بروووكول لتبادل البياهات وةةةةةةة وطوير وافتماد من ق ِ ب منىمة مبةةةةةةةادرة األرشةةةةةةةيف
الموتةو (  ) Open Archives Initiative Organizationليكو معيار ا للوص ملة وسةجيعت
الميتاداوا ألي مجموفة رقمية وةدف

ةذا المعيةار و حصةاد ا وهقلهةا ووبادلهةا بسةهولة بةين هىة مدارة

()7

المستودفات الرقمية  ،وسيت اإلشارة مليم ف متن البلث ببروووكول ( ) OAI-PMH
 -0 / 6هى خة مجموفات المستودفات الرقمية Digital Repository System
و

هى وحلول برمجيةةةةةة للوةةةةة وونىي و وقةةةةةدي خدمة الو صول و ااسترجا لمجموفات
()8

المستودفات الرقمية  .فعع فن ميعا لل سياسات والعمليات واألشةاص والعاملين بها .
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 -3 / 6الميتاداوا . Metadata:
مجموفة من المعلومةات المنىمةة حةول مصةادر المعلومةات ( بمةا فة ذلةا المصةادر الرقميةة
وغيةةر الرقميةةة ) .ي مكةةن اسةةتةدامها للمسةةافدة ف ة دف ة م جةةراج مجموفةةة واسةةعة مةةن العمليةةات فل ة
مصةةادر المعلومةةات ولةةا ،وي عةةد اكتشةةاا واسةةترجا مصةةادر المعلومةةات فبةةر بروووكةةول مبةةادرة
األرشةةيف الموتةةو للصةةاد الميتاداوةةا (  ) OAI-PMHواحةةد ا مةةن بةةين أ ةة ولةةا العمليةة ات وأكثر ةةا
()9

شيوفا .
 -6 / 6برهامج اللاصد . Harvester
ي عةرا برهةامج اللاصةد بأهةم وطبيةت برامجة ي مكةن مةن خعلةم مصةدار طلبةات بروووكةول
مبادرة األرشيف الموتو للصاد الميتاداوا (  ) OAI-PMHمل المستودفات الرقمية الت وتوافت مةا
مبةةادرة األرشةةيف الموتةةو (  ) OAIليقةةوم ب لصةةاد الميتاداوةةا منهةةا ومرسةةالها لقافةةدة بياهةةات البرهةةامج
()10

التابا لم

الرئي

 -7 / 6الوهر

.

الموحد أويستر ( ) OAIster

ي عرا بأهم فهر

موحد يقوم بجما التسجيعت الت ومث مصادر ال معلومات بالمستودفات

فن طريت

للصاد

الرقمية
الميتاداوا

()11

اللصاد

بروووكول مبادرة األرشيف الموتو

باستةدام

(  ،) OAI-PMHوسيت اإلشارة مل يم ف متن البلث بالوهر ( ) OAIster

 -7بحث اإلنتاج الفكري.
اقتصرت فمليات البلث وااسترجا لإلهتاج الوكري األجنبة والعربة فلة ذلةا الصةادر منةذ فةام
4441م و و العام الذي شهد هور النسةة األول من مبادرة األرشيف الموتةو للصةاد الميتاداوةا ( OAI-
) PMH
وللتعرا فل الدراسات األجنبية ذات الصلة بالدراسة اللالية ،فقد وة مجةراج بلةث راجةا فة أربعةة
من أ

مراصةد البياهةات التة وشةتم فلة اإلهتةاج الوكةري المتةصةص فة مجةاات :المكتبةات والمعلومةات
()12

بصوة خاصة ،والعلوم ااجتمافية بصوة فامة

المو لة بالجدول التال :

،و

جدول ( )1استراويجيات البلث المستةدمة ف البلث الراجا لإلهتاج الوكري األجنب
Total
253
218
118

Proquest Springer
96
55
85
72
78
40

ERIC
28
0
0
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LISA
74
61
0

Search terms
OAI
OAI-PMH
OAIster

S
1
2
3

ويعح أهنا ف الجدول السابت ل هق فعقات الرب المصطلل بين مصةطللات البلةث الثعمةة أل
ذلا ل يكن ليقدم جديدا فمبادرة األرشيف الموتةو ( )OAIة أسةا
للوهةر

للصاد الميتاداوا ( )OAI-PMHوالذي و بدور األسا

بروووكةول مبةادرة األرشةيف الموتةو
الموحةد أويسةتر( ،)OAIsterأي أهةم لةن

يوجةةد بلةةث يتنةةاول األخيةةر دو التعةةرل لبروووكةةول مبةةادرة األرشةةيف الموتةةو للصةةاد الميتاداوةةا (OAI-
 )PMHالذي لن يت التعرل لم دو ذكةر لمبةادرة األرشةيف الموتةو ( ،)OAIو ةو مةا يمكةن معحىتةم مةن
خعل مراجعة فدد التسجيعت المسترجعة حيث وق من مبادرة األرشيف الموتو ( )OAIلبروووكول مبةادرة
األرشيف الموتو للصاد الميتاداوا ( )OAI-PMHووصوا للوهر

الموحد أويستر(.)OAIster

كذلا فقد و مجراج بلث راجا لإلهتاج الوكري العرب المتةصص ف مجال المكتبات والمعلومات
بااستناد مل الدلي الببليوجراف لإلهتاج الوكري العرب ف مجال المكتبات والمعلومات بطبعاوم المةتلوة
()13

والت وخط اإلهتاج الوكري الصادر منذ فام 4441م

،و

المو لة بالجدول التال :

جدول ( )4استراويجيات البلث المستةدمة ف البلث الراجا لإلهتاج الوكري العرب
م

المجلد

1

(4440-4441م)

4

(4447-4443م)

5

(4449 -4442م)

رأ المو و المستةدم
الوهار ارلية
فهار الة المباشر
الوهار الموحدة
الوهرسة
الوهرسة ارلية
فهرسة المصادر اإللكتروهية
الوهرسة المنقولة
الوهار ارلية
فهار الة المباشر
الوهار الموحدة
الوهرسة
الوهرسة ارلية
فهرسة المصادر اإللكتروهية
الوهرسة المنقولة
الميتاداوا
الوهار ارلية
الوهرسة ارلية
الميتاداوا

ورقي المداخ بالدلي
4142-4492
4114-4149
4112 -4111
4146-4119
4149 -4147
4159-4154
4104
1941-1911
1962-1943
1972-1969
1922-1924
1999-1992
5349 -5093
1435-1434
1511
4136-4101

وبعد استعرال وفلةص هةاوج فمليتة البلةث لإلهتةاج الوكةري األجنبة والعربة المسةترجا
وفقا لعستيراويجيتين السابقتين ،فقد أمكن وقسي

ذا اإلهتاج فل النلو التال :

 -1 / 7دراسات حول مبادرة األرشيف الموتو ). (OAI
ويمث

ذ الوئة بعض الدراسات مث :

 فةةةةراج ،فبةةةةد الةةةةرحمن (  4414م )  .أدوات البلةةةةث فةةةة مصةةةةادر الوصةةةةول اللةةةةر  :دليةةةة مرشةةةةادي -.-. Cybrarians Journal

-. 40
7

Retrieved

November

5,

2014,

from

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=462:2011-08-11-23-14-56&catid=229:2011-07-21-09-32-02&Itemid=75
-.  اوجا ةةات البةةاحثين السةةوريين هلةةو مصةةادر الوصةةول اللةةر ملة المعلومةةات.)  م4415 (  سةةعادة،  فةةودة. 314 -025  – ص. 0 ، 5

، 49  مج-. مجلة جامعة دمشت

- Machado, Jorge (2013).Open or half-open Access?: Re-thinking Open Access
Initiative (OAI) Policies.- Observatorio Journal. –vol.7, no.1. – p.119-132.

.) OAI - PMH (  دراسات حول بروووكول مبادرة األرشيف الموتو للصاد الميتاداوا-4 / 7
: ذ الوئة بعض الدراسات مث

ويمث

- Bell, Jonathan & Lewis, Stuart(2006). Using OAI-PMH and METS for exporting
metadata and digital objects between repositories.- Electronic Library and Information
Systems.- Vol. 40 No. 3. – p. 268-276.
- Devarakonda, Ranjeet (2011). Data sharing and retrieval using OAI-PMH.- Earth Sci
Inform. –No. 4.- p.1–5.
- Seára, Everton F. R. et al (2012). Extending OAI-PMH over structured P2P networks
for digital preservation.- Int J Digit Libr . – no.12. – p.13–26.

) OAIster ( الموحد أويستر

 دراسات حول الوهر-5 / 7

: ذ الوئة بعض الدراسات مث

ويمث

- Hagedorn, Kat (2003). "OAIster: a “no dead ends” OAI service provider", Library Hi
Tech. –Vol. 21 Iss: 2. – p.170 – 181.
) ف مراحلم األول (حت فامOAIster(الموحد أويستر

وقوم الدراسة فل التعريف بمشرو الوهر

،)OAI-PMH( ف وقدي خدمات البلث باافتماد فل بروووكولXPAT م) ودور واجهة ملرك البلث4445
) باافتماد فلOAIster( واهتهت الدراسة بمناقشة التلسينات المستقبلية واإلمكاهات الت يمكن وقديمها من خعل
.)OAI-PMH(بروووكول
- Norris, M.& Oppenheim, C. and Rowland, F. (2008). Finding open access articles using
Google, Google Scholar, OAIster and OpenDOAR .- Online Information Review, 32
(6) . – p. 709-715.

8

سعت الدراسة ملة التعةرا فلة قةدرات أدوات البلةث Google, Google Scholar, OAIster
و  OpenDOARف ميجاد بلو

ال وصول اللر فلة الشةبكة العنكبوويةة ،وقةد خ ل صة ت الدراسةة ملة ووةو

 Googleو  Google Scholarفل ) (OAIsterو  OpenDOARف فدد المسترجعات .
-Peake, Michael(2012). Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting,
Dublin Core and Accessibility in the OAIster Repository.- Library Philosophy and
from

2014,

5,

November

Retrieved

892.

Paper

Practice

(e-journal).

http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2128&context=libphilprac
و دفت ذ الدراسة مل بلث استةدام دبلن كور  Dublin Coreكلد أده من معايير الميتاداوا لبروووكول
مبادرة األرشيف الموتو
الدراسة فل قيا

للصاد الميتاداوا ( )OAI-PMHف

ملرك البلث أويستر ) (OAIsterوقد ركةت

ذلا باستةدا م المصطللات اللرة والمقيدة ،وخلصت مل أفعلية المصطللات المقيدة ف فملية

ااسترجا  ،كما خ لصت مل أ استةدام معيار دبلن كور ف ااسترجا يؤدي ال ووفير وسجيعت مويدة.

وبعد ف لص ما و استرجافم من هتائج البلث السابقة فقد أمكن الةروج بالمؤشرات التالية :
 -1فيما يةص فئة الدراسات حول مبادرة األرشيف الموتةو ) ، (OAIفقةد اوعة أ اإلهتةاج الوكةري
العربةة فيهةةا قةةد جةةاج بالدرجةةة األولةة لدراسةةة فمليةةات الوصةةول اللةةر ،والتةة و مثةة مبةةادرة
فلةةة صةةةعيد ا إل هتةةةاج الوكةةةري

األرشةةةيف الموتةةةو ) (OAIم حةةةد د دفائمهةةةا ،و ةةةو هوةةة

ماحةةةد

األجنب  ،وقد اوس اإلهتاج الوكري العرب واألجنب ف

ذ الوئة بالكثرة العددية .

 -4فل ة صةةعيد الوئةةة الثاهيةةة فئةةة الدراسةةات حةةول بروووكةةول مبةةادرة األرشةةيف الموتةةو للصةةاد
الميتاداوةا (  ، ) OAI-PMHفقةةد اختوة فيهةا اإلهتةةاج الوكةةري العربة ومامةا  ،بينمةةا وصةةدد اإلهتةةاج
الوكري األجنب فيهةا للتعريةف بةالبروووكول ومةا يمكةن أ يؤديةم مةن أدوار فة فمليةا ت اللوة
ومشاركة المصادر بين المستودفات الرقمية .
 -5أمةةةةةةا فيمةةةةةةا يةةةةةةةص اإلهتةةةةةةاج الوكةةةةةةري بالوئةةةةةةة الثالثةةةةةةة دراسةةةةةةات حةةةةةةول الوهةةةةةةر

الموحةةةةةةد

أويستر (  ، ) OAIsterفقد اوع أ هسبة كبير ة من ذا اإلهتةاج قةد اوجهةت لإلفةع فةن الوهةر
والتعريف بم وما ي توقا أ يقدمم ف سبي البلث ب المسةتودفات الرقميةة و ة الدراسةات التة
اوسمت بالقدم النسب حيث خرجت ذ الدراسات خعل األفةوام األولة مةن فمةر الوهةر  ،كمةا
اهةرطت فئة من ولا البلو

و ة حديثةة العهةد هسةبيا بمقارهةة ممكاهةات الوهةر

بخير من هى ااسترجا  ،وأخيرا فقد اوجهت البلو

اللديثة ف

ااسةترجافية

ذ الوئة لبلةث فنيةات العمة

باسةةتةدام البروووكةةول وفمليةةات ونىةةي المعلومةةات ومواحةةة بياهاوهةةا داخة الوهة ر  ،و ةةو األمةةر
9

الذي ي دل فل الملةاوات المسةتمرة والمتواصةلة لتطةوير الوهةر

بعةد أ أ صةب ائتعفةا يجمةا

العديد من المستودفات الرقمية العالمية الت وتةايد أ فداد ا يوما ولو ارخر .
 -5ي عح

أ أي من الدراسات بالوئة الثالثة ل وستةدم المنهج التقريري أو منهج دراسةة اللالةة فة
الموحد أويستر (  ، ) OAIsterكمةا لة وتصةد د لمبةادرة األرشةيف الموتةو )(OAI

دراسة الوهر

أو لبروووكةةول مبةةادرة األرشةةيف الموتةةو للصةةاد الميتاداوةةا (  ) OAI-PMHبالشةةر والتوصةةي
فل غرار دراستنا اللالية ،م ما ي عطي ها ووردا فل صعيد اإلهتاج الوكري األ جنب .
 -0كذلا يعح اختواج اإلهتاج الوكري العرب مةن ةذ الوئةة ومامةا – الوئةة الثالثةة -بمةا يؤكةد أيعةا
فل وورد دراستنا ذ فل صعيد اإلهتاج الوكري العرب .
بناج ا فل ماسبت فإ دراستنا اللال ية ة و عةد بةاكورة اإلهتةاج الوكةري بشةقيم العربة واألجنبة
الت وتناول الوهر

الموحد أويستر ) (OAIsterباستةدام المنهج التقريري أو منهج دراسة اللالة .

ثانيا ً اإلطار النظرى للدراسة.
المحور األول  :مبادرة األرشيف المفتوح Open Archives Initiative (OAI) .
 -1بي األرشيف والمستودع  :مقاربة تأ؛يل ي ة للمفهوم .
قاد جنسبارج فام  1991م اللركة األول للوصول اللر حينما أهشأ  ، arXiv Archiveول
يطلت فليم مصطل مستود  Repositoryومهما أطلت فليم لو أرشيف  Archiveوقد ووالت بعد
ذلا المبادرات الدولية لدف حركات الوصول اللر ا لت جرت فل ما اوةةذ جنسةبارج مةن مسةم
حيةةث اسةةت ةدم مصةةطل األرشةةيف مةةن بعةةد ف ة فةةدد مةةن المبةةادرات بةةدجا مةةن مبةةادرة ) (OAIف ة ام
 1999م  ،و مةرورا ب نةداج بودابيسةت  Budapest Open Access Initiativeفةام  4444م الةذي
يةةدفو ملة الوصةةول اللةةر لنتةةائج البلةةو
()14

مجاها فل الويت

 ،ووصةوا لعةدد مةن المسةتودفات الرقميةة التة اسةتةدمت مصةطل األرشةيف
()15

مثةةةةةةةةةةة  :أ رشيا سيك

 Sic Archiveالمتةصةةةةةةةةةةةص ف فلوم اإلفعم وااتصا ل ،وأرشةةةةةةةةةةةيف

 CogPrintsالمتةصص ف
اللاسو

()16

فبةةر مسةةتراويجية األرشةةيف الموتةةو و الةةدوريات المتاحةةة

فلة الةنو

وفلة األفصةا  ،وفلة اللخةة ،والعديةد مةن مجةاات فلةوم

وغير ما .

وي عح ة أ المصةةطل األول الةةذي قاب ة م وهةةوم المسةةتودفات الموتوحةةة Open Access
 Repositoryو و مصطل أرشيف  ، Archiveقةد أحةد
11

لخطةا مازالةت ثمةار باقيةة ملة ار فة

استةدام المصطللين ،ف قد استقر اختيار الرواد األوائ لمصطل األرشيف ألهم األقةر
للمةةةة حيةةث ي عةةرا األرشةةيف فة أد

فة أذ ةاهه

المو ةةو بأهةةم " المبنة أو المنشةةأة أو المنطقةةة التة وعة

مجموفةةة مةةن الملوو ةةات والومةةائت فةة التةةةةين ،لللوةةا فليهةةا لوتةةرة ملةةددة بافتبار ةةا سةةجع
واريةيةةا  ،أو سةةندا قا هوهيةةا "

()17

الرقمية من الكتةت والبلةو

العلميةة والرسةائ الجامعيةة ،وغير ةا مةن األفمةال التة وهة المؤسسةة

ما أ

ةةذا المصةةطل ل ة يعةةد معئمةةا لوصةةف " بنةةاج المجموفةةات
()18

كوسةةيلة للوة وهشةةر المعلومةةات العلميةةة "

حيةةث أصةةب قاصةةرا فة التعبيةةر فةةن األدوار الجديةةدة

لألرشيف والواردة ف التعريف الثاه الذي ي عبر فن م مصطل المسةتودفات  Repositoryبنجةا
و و ما أشار مليم قةامو

 ODLISفة معةرل وعريوة م لألرشةيف حةين أشةار ملة ووعةي اسةتةدام

مصطل المستود فل الصعيد األكاديم

()19

.

وفليةةةم فقةةةد اسةةةتقر األمةةةر فةةة وجةةةدا العلةةة و العلمةةةاج فلةةة اسةةةتةدام مصةةةطل المسةةةتود
 Repositoryف الكتابات اللديثة ،ما التعايش ما مص ط ل األرشيف الكعسيك الذي استةدم ف
بةةدايات األمةةر ،وربمةةا كةةا

ةةذا السةةلوك ةةو السةةبت الكةةامن وراج حالةةة اللخ ة الةةدائر بةةين اسةةتةدام
استلالة وخيير وقائا الما

المصطللين مل ار  ،و و أمر ي مكن ووهمم ف

.

وقد أدركت مبادرة ) (OAIذا اللخ الدائر فأشارت فبر موقعها ملة أ مصةطل األرشةيف
الوارد ف مبادروها يجت أ ي ستةدم ف معنا الواسا الذي يشير مل المسةتودفات ،بة أ المبةادرة
()20

و طالت مجتمعات األرشوة المهنية باستةدام مصطل األرشيف وفقا لهذا ال معن الواسا

.

 -2تعريف مبادرة األرشيف المفتوح ). (OAI
()21

أحص موقا " باحث المةتصرات "

 Acronym Finderفشرو مصطلل ا اختصةاراوها

واستهعلياوها ) (OAIما أ األول من بين ذ المةتصرات وااستهعليات ةو ذلةا الةذي ي عبةر فةن
مبادرة األرشيف الموتو ) .(OAIومهما يكن فقد فرا القامو

()22

اللر

The Free Dictionary

مبةةادرة (  ) OAIبأههةةا " ملاولةةة لبنةةاج مطةةار مةةن العم ة المشةةترك بةةين المسةةتودفات الرقميةةة ل ةوةةض
الل و اجة فيما بينها بليث وسم ل مقدم خدم ات البلث بالمستودفات الرقميةة مةن وقةدي قةي معةافة
لعملية البلث  ،وقد شاركت المبادرة ف وطوير اإلطار ال تقن وبصوة خاصة التشخي البينة لتعةيةة
الوصول مل أرشيوات مسودات المقاات العلمية بما يعم فل دف ااوصال العلم " .

11

أما صوة موتو والت وردت متعزمة ما األرشةيف فة المبةادرة فلةي

القصةد منهةا مجاهيةة

اإلواحة ومهما اهوتاحية الهيك التقن لقوافد األرشيف أو المسةتود والبروووكةوات المشةتركة بينهةا
()23

لتسهي فملية وبادل الملتويات  ،أو مواحة الميتاداوا الةاصة بها ف حدود ا الدهيا

.

 -3تاريخها .
فةةة أواخةةةر التسةةةعينيات مةةةن القةةةر المنصةةةرم  ،دفةةةا األمريكةةة

ربةةةرت فةةةا دي سةةةومبي

 Herbert Van de Sompelأحةد منسةوب جامعةة جنةت  Ghent Universityم لة فقةد اجتمةا
لمعالجة الصعوبات المتعلقة بقعايا التشخي البين لةوادم مسودات المقاات العلميةة والمسةتودفات
الرقمية  .وف قد ااجتمةا فة سةاهتا فة  Santa Feبوايةة هيةو مكسةيكو  New Mexicoفة أكتةوبر
 1999م  .وكةةا أبةةرز التطةةورات الت ة اهبثقةةت فةةن ةةذا ااجتمةةا

ةةو اقتةةرا واجهةةة وسةةم لةةةوادم

مسةةودات المقةةاات العلميةةة والمسةةتودفات الرقميةةة بنشةةر الميتاداوةةا الةاصةةة بمجموفاوهةةا بطريقةةة
منىمةةة بليةةث وةةتمكن المسةةتودفات األخةةرد مةةن ولديةةد وهسةةت البلةةو

ذات اا تمةةام مةةا بععةةها

البعض  ،بما ي سه اا وصال بين المستودفات المةتلوة وي عةز من وقاس ووبادل الومائت العلمية فل
وبةةةاين أهوافهةةةا ومجااوهةةةا  ،وقةةةد س ةةة ميت ةةةذ الواجهةةةة أو البروووكةةةول باوواقيةةةة سةةةاهتا فةةة

()24

Santa Fe Convention
ذا ويمكن سرد ااجتمافات واللقاجات المتعلقة ب مبةادرة (  ) OAIوأبةرز مةا أسةورت فنةم مةن
مةرجات فل النلو التال

()25

:

 -1ااجتما األول ل مباردة ) 44 -41 ( (OAIأكتةوبر  1999م ،سةاهتا فة  - Santa Feهيةو مكسةيكو
 - New Mexicoالوايات المتلدة األمريكيةة ) و ةو ااجتمةا الةذي أشةرها اليةم فة الوقةرة السةابقة
وقد أسور ااجتما ف ن فدد من النقاط أبرز ا ما يل :
 ملقاج هىرة فل النموذج التجريب

 UPSالذي و مهشةا ؤ لتسةهي المناقشةات فة ااجتمةا و ةو

ملرك بلث يدف مبادرة ) (OAIويعم فبر العديد من المستودفات الرقمية .
 مراجعة أرشيوات مسودات المقاات العلمية الت وعم من أج التوافت ما اوواقية ساهتا ف .
 مناقشةة األ ةداا المقترحةة ل مبةادرة (  ) OAIوالمقدمةة مةةن جنسةبارج  Paul Ginspargو لوسة
 Rick Luceودي سومبي Herbert Van de Sompel .
 -4ااجتمةا الثةاه لمبةاردة األرشةيف الموتةو (  5يوهيةو  4444م ،سةا أهطوهيةو - San Antonio
و كسا  -Texasالوايات المتلدة األمريكية ) وأسور ا اجتما فن فدد من النقاط أبرز ا :
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 ووسيا هطا العم المشترك ما المكتبات الرقمية بناج ا فل مبادرة ). (OAI
 وشةةكي اللجنةةة التقنيةةة ل مبةةادرة (  ) OAIالمنةةوط بهةةا مراجعةةة ااوواق ية ات الونيةةة وصةةياغة اوواق ي ة ات
و سه ف وسهي فم المبادرة وفقا لما خ ط لم .
 -5ااجتمةا األول للجنةة التقنيةة لمبةادرة (  2 -7 ( ) OAIسةبتمبر  4444م جامعةة كورهية Cornell
 - Universityميثاكةا  - Ithacaهيويةورك  New Yorkالوايةات المتلةدة األمريكيةة )  ،وقةد أسةور
ااجتما فن فدد من النقاط أبرز ا و :
 وشكي لجنة لتقيي فم الن م وذج التجريب UPS
 الةروج بمجموفة من المق ترحات المتعلقة بلصاد الميتاداوا Metadata Harvesting.
 فرل المقترحات فل لجا التوحيد والتقنية والقوائ البريدية واافتماد النهائ لها .
 -0ااجتمةةةا األوربةةة األول لمبةةةادرة (  44 -12 ( ) OAIسةةةبتمبر  4444م ،لشةةةبوهة Lisbon

-

البروخال )  ،وأبرز ما أسور فنم ااجتما ما يل :
 استعرال ماو مهجاز ف مبادرة ). (OAI
 ااووا فل سياسات و واب فم المبادرة .
 بناج خط للتعاو المشترك بين المستودفات الرقمية قائ فل ال مبادرة .
 -3ااجتمةةا الثةةاه للجنةةة ة التقنيةةة ل مبةةادرة (  43 ( ) OAIهةةةوفمبر  4444م  ،فةة المنىمةةة األوروبيةةةة
لألبلا

النووية (  ) CERNجنيف  ، Genevaسويسرا ) أسور ااجتما فن فدد من النقاط أبرز ا :

 استعرال ماو مهجاز ف مبادرة )(OAI
 استعرال لنتائج وطبيت المستودفات الرقمية ل ل مبادرة .
 -6اليوم األمريك الموتو لمناقشة المبادرة (  45يناير  4441م  ،واشنطن العاصمة Washington,
 DCالوايةةةات المتلةةةدة األمريكيةةةة ) وخ صةةةص ةةةذا ااجتمةةةا لإلفصةةةا فةةةن ال مواصةةةوات النهائيةةةة
لمبادرة ) (OAIفل الصعيد األمريك .
 -7اليةةةوم األوربةةة الموتةةةو لمناقشةةةة ال مبةةةادرة (  46فبرايةةةر  4441م  ،بةةةرلين  ، Berlinألماهيةةةا )
وخ صص لإلفصا فن ال مواصوات النهائية لمبادرة ) (OAIفل الصعيد األورب .
ويشير فدد ولا ااجتمافات واللقةاجات ملة حجة التنسةيت والتعةاو الةدول بةين المؤسسةات
واألفراد ف العم فل مهجا المبادرة واستمرار التطوير والنجا لها .
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 -4وظ ي فتها .
وعطلا مبادرة ) (OAIبو يوة فامة

القيام فل وطةوير ووعةيةة معةايير التشةخي البينة

لتسةةهي النشةةر الوعةةال للملتةةود الرقم ة  .وومتةةد جةةذور ا للملةةاوات األول ة لتعةيةةة الوصةةول مل ة
النصوص المطبوفة فبر ولويلها مل ملكتروهيةة كوسةيلة لةيةادة ااوصةال العلمة  .و وسةع المبةادرة
()26

مل ولقيت و يوتها ولا فبر فدد من التطبيقات ال تقني ة والمعايير الت ي جري وطوير ا

.

و ف أمناج ااجتما األول لمباردة ) 44 -41 ( (OAIأكتوبر  1999م ،ساهتا ف  ،هيو مكسيكو
أمريكا ) سادت العديد من المناقشات حول ال مبادرة  ،وفة حقيقةة األمةر لة يكةن فنةوا

ةذا ااجتمةا

ةةو مةةا خةةرج مل ة حيةةة الوجةةود  ،ومهمةةا كةةا ااجتمةةا بعنةةوا " خةةدمات مسةةودات المقةةاات العلميةةة
الجامعية " غير أ
ف

ذ المبادرة

هور مبادرة ) (OAIكا كويع بتخيير فنوا ااجتما

حيةث وجةد اللا ةرو

الته المنشودة مةا جعلهة يطلقوههةا فنواهةا اجتمةافه  -و نةا يمكننةا الةرب بةين

ة د ا ااجتمةةا ف ة مسةةما األول وو يوةةة مبةةادرة ) – (OAIو ةةو ماذ ةةت مليةةم ك ة مةةن جنسةةبارج ،
و لوس  ،وفا دي سومبي فند صياغته ل و ائف ولا المبادرة و

()27

:

 -1المسا مة بطريقة ملموسة وفعالة ف وطوير ااوصال العلم بين العلماج والباحثين .
 -4التعرا فل الجواهت التنىيمية الونية للنشةر العلمة  ،ودفمهةا فلة الصةعيدين التجةاري واللةر
بالمستودفات الرقمية .
 -5و ا فدد من المبادئ التنىيمية والمواصوات الونية لتسهي اللد األده من التشخي البينة بةين
مستودفات مسودات المقاات العلمية .
وبدلل نكددون قدد أجبنددا عد تسدداؤل ال دراسددة األول  :مدا تعريددف مبدادرة األرشدديف المفتددوح )(OAI
وتاريخها ووظ ي فتها؟
 -5مشاريع مبادرة األرشيف المفتوح ). (OAI
يشير موقا مبادرة ) (OAIف
و

صدر صولتم األول

مل

قيامم فل

معمة مشاريا رئيسة

:
 -1مواصوة مبادرة األرشيف الموتو إلطار وةامن المصادر Open Archives Initiative
Resource Sync Framework Specification
 -4مبادرة األرشيف الموتو

إلفادة استةدام ووبادل الكائن Open Archives Initiative

)Object Reuse and Exchange(OAI-ORE
14

ل لصاد الميتاداوا Open Archives Initiative

 -5بر وووكول مبادرة األرشيف الموتو

)Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH
 -1/ 3مواصوة مبادرة األرشيف الموتو إلطار وةامن المصادر Open Archives Initiative
ResourceSync Framework Specification
يواجم الةادم  Serverمشكعت وتعلت بطبيعة مواقا اإلهترهت من حيث التلديث الدائ أ و
اللذا ف

بعض األ حيا  ،حيث يتطلت األ مر

رورة متابعتم لتلا التخيرات أوا بأول  ،وبالرغ

من وكرار فمليات اللصاد لمعحقة ولا التخيرات ،ما أ
فيها التعبير بدقة فالية فن حج التخيير اللاد
حةمة من التسهيعت التقنية الت
باس

()28

ناك بعض اللاات الت

يتطلت األمر

ف المواقا وبصورة ثهية ،ومن نا وقدم المواصوة

و مكن الةوادم م ن معالجة ذا األمر  ،وو عرا ذ المواصوة

( ) ANSI/NISO Z39.99-2014

 -4/ 3مبادرة األرشيف الموتو

إلفادة استةدام ووبادل الكائن Open Archives Initiative

)Object Reuse and Exchange(OAI-ORE
و ت ص د د المبادرة ل ت ع ر ي ف المعايير الةاصة بوصف ووبادل المجموفات من مصادر الشبكة ،
و ذ المجموفات والت
فل

وسم

أحياها بالكائنات الرقمية المركبة قد وجما مصادر مشتتم جخرافيا

الشبكة ،أو هوفيا ك النصوص والصور والبياهات والويديو ات وبصوة خاصة المنتشرة

بالشبكات ااجتمافية  .والهدا من ذ المبادرة و هشر الملتود الثري المشتت فل
ووصولها مل

التطبيقات الت

ودف التبادل واللو

يدف ااوصال العلم وهشر المعرفة
ووعم

ذ المبادرة فل

()29

أ سا

وااسترجا

الشبكات

من أج زيادة اإلفادة منها بما

.
أ

يت هشر ا فل

المصادر الت

اإل هترهت ا وتواجد ف

فةلة فن بععها البعض ،فبعض المصادر أو الكائنات لها فعقات منطقية بخير ا من المصادر
فالجداول الرقمية أو الرسوم البياهية أو الويديو ات الرقمية أو النصوص اإللكتروهية يمكن أ وشك
ما بععها البعض كياه ا مركب ا يصل أ يىهر ف شك كيا مستق ذ و اروباط مو وف

واحد ،

لذلا فإ الهدا من ذ ال مبادرة و ولديد معايير لوص ف ووبادل وجمعات من مصادر المعلومات
المشتتة ف ل

شبكة اإلهترهت  ،و نا فالمبادرة وتصدد لقعيتين أوا ما وأكيد وية ك
()30

وماهيهما وقدي بياهات الميتاداوا من المصدر مل التجما
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.

وجميا،

 -5/ 3بروووكول مبادرة األرشيف الموتو

للصاد الميتاداوا ( The Open ) OAI - PMH

Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
وسوا هتناول ف السطور التالية ذا البروووكول بش ج من التوصي .
و كذا يتع

أ

مشاريا المبادرة وعم

وعةية فمليات الوصول اللر لملتود

فل

اإلهترهت .
 -6هيئات اإلدارة والدعم .
يت مدارة مبادرة (  ) OAIبواسطة لجنة فنية  Technical Committeeوقد م المشورة بشأ
البنية التلتية وونسيت األ هشطة  ،ويتول

مسئولية ذ اللجنة فا دي سومب وكارل اجوز Carl

 Lagozeووتةذ ذ اللجنة من جامعة كورهي مركةا لها

()31

.

كما يقف وراج دف أهشطة ال مبادرة فدد من المؤسسات و
 ، Digital Library Federation,والتلالف من أج

 :اولاد المكتبات الرقمية

معلومات الشبكية
()32

 ، Networked Informationومؤسسة العلوم الوطنية

Coalition for

National Science Foundation

و كذا يتع أ مدارة ودف المبادرة يت فبر وعافر الجهود بين المؤسسات والةبراج .
وبدددلل نكدددون قدددد أجبندددا عددد تسددداؤل الدراسدددة الثدددان  :مدددا مشددداريع مبدددادرة األرشددديف
المفتوح ) (OAIوهيئات اإلدارة والدعم ؟
المحدددددددور الثدددددددان  :بروتوكدددددددول مبدددددددادرة األرشددددددديف المفتدددددددوح لحصددددددداد الميتاداتدددددددا ( OAI-
 ) PMHوالمستودعات الرقمية :
 -1تعريف بروتوكول مبادرة األرشيف المفتوح لحصاد الميتاداتا ( ) OAI-PMH
()33

حسبما أشار فبدالهادي

فإ معايير الوهرسة

أ هشة ط ة الوهرسةة كافةة ،و ة م صةممة فة األسةةا

القوافد و المواصوات الت ي لتةم بها فة

اسةتةدام الونيةين القةائمين بالعمة  ،ووعةمن ةةذ

المعايير الدقة والتوحيد ف العم  ،والملافىة فل اللدامة بصوة مستمرة ،فعةع فةن دفة التعةاو
والتنسيت بين مؤسسات المعلومات  ،و

ونقس مل خمسة أهوا كما ف الجدول التال
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()34

:

جدول (  ) 5أهوا المعايير المستةدمة ف أ هشطة الوهرسة
هو المعايير
يك البياهات
ملتود البياهات
قي البي ا هات
قوالت البياهات
وبادل البياهات

وي عح

المواد الثقاف ي ة  -المتاحف
CDWA– VRA Core4
CCO
المكةةةةاهة المةتلوةةةةة -قةةةةوائ
جيت  Gettyللمصطللات
XML
OAI-PMH

المصادر الببليوغرافية -المكتبات
MARC
RDA AACR2
LCSH LCNAF
METS-MODS-MARC 21
 OAI -PMH -Z39.50SRU/SRW

من خعل الجدول السابت أ

الملوو ات  -أرشيف
EAD
DACS
المكةةةةةةةةةةةةةاهة المةتلوةةةةةةةةةةةةةة –
LCNAF -LCSH
XML
OAI-PMH

و أحد معايير وبادل

بروووكول ( ) OAI-PMH

البياهات المستةدم ما المواد الثقافية بالمتاحف  ،أو مصادر المعلومات الببليوجرافية بالمكتبات  ،أو
الملوو ات باألرشيوات .
ذا ووسةدم المبادرة الميتاداوا ف

حصاد البياهات أل هها األ كثر معئمة و وطبيق ا ف
اوجهت فملية ال لصاد هلو

الرقمية ولو ولولت فملية الوصف لخير

()35

البيئة

 .وي عرا

بروووكول (  ) OAI-PMHبأهم أحد بروووكوات مبادر ة ) (OAIو و ثلية لةوض حاجة التشخي
المتبادل بين المستودفات الرقمية حيث و قدم ولا المستودفات الميتاداوا الةاصة بها من خعل
بروووكول (  ) OAI-PMHليت حصاد ا من ق ِ ب
الرقمية

()36

مقدم

خدمات البلث المجمعة بالمستودفات

.

 -2وظيفت .
يقوم بروووكول(  ) OAI-PMHب لصاد الميتاداوا المدخلة بطريقة  XMLمن المستودفات
الرقمية  ،وا يجما البياهات أو الملتويات المكود ة ب خير ذ الطريقة  ،و ا يورل البروووكول
أشكال وسائ ااروباط بين الميتاداوا والملتويات ذات الصلة ،وهىرا أل العديد من المستويدين قد
يرغبو ف الوصول مل الملتود المروب بالميتاداو ا الت و حصاد ا من جراج فملية البلث ،فقد
()37

أوا مقدمو ال ةدمة فنصر م عرا يمكن استةدامم للوصول مل ذلا الملتود

.

 -3إ؛دارات المختلفة .
صدر من البروووكول مع

:

مصدارات و

 النسةة األولية  1.0من ال بروووكول ف يناير  4441م . التلديث البسي  ، 1.1ف يوليو  4441م ل ي توافت ما التخيرات ف مواصوات مةط . XML -أما اإلصدار اللال

 2.0فقد صدر ف يوهيو  4444م .
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 -4طريقة عمل .
وفقا لما سبت فة وعريةف بروووكةول (  ) OAI-PMHفهةو فة األسةا

مطةار للت شة خي البينة

للبرمجيات يعم فل حصاد الميتاداوا ،ويعتمد ال لصاد وفقا لهذا السيا فل فئتين مةن المشةاركين
()38

و ما

:

أ -مقدمو البياهات و

المسئولو فن المستودفات الرقمية الت

وتبن

بروووكول( ) OAI-PMH

بهدا وعريف وهشر ميتاداوا ملتويات مستودفاوها الرقمية .
 مقدمو خدمات البلث المعتمدة فلالت

البروووكول و

ينشر ا مقدمو البياهات ،بهدا استةدامها ف

المسئولو فن وجميا بياهات الميتاداوا

وعةية مةرجات فمليات البلث الت

وت ف

ملركات البلث وذلا بإحعار قيمة معافة لةدمات البلث المقدمة .
ذا ويمكن التعرا فل كيوية فم البروووكول من خعل الرس التو يل التال

()39

:

شك (  ) 1كيوية فم بروووكول ( ) OAI-PMH
وكما و وا

ف الرس السابت فإ البروووكول يعم وفقا للةطوات التالية :

 -1وقةةةوم المسةةةتودفات الرقميةةةة  -مقةةةدمو البياهةةةات -بافتمةةةاد بروووكةةةول (  ) OAI-PMHفةةة هىةةةام
التشةخي الةةةاص بهةةا لكة يةةت هشةةر ميتاداوةةا ملتوياوهةا الرقميةةة وجعلهةةا متاحةة ليةةتمكن اللاصةةد مةةن
التعرا فليها .
 -4يعتمةةد مقةةدمو خةةدمات البلةةث بروووكةةول (  ) OAI-PMHفة برهةةامج اللاصةةد الةةةاص بهةةا حتة
ي مكةةةن مةةةن خعلةةةم التعةةةرا فلةةة المسةةةتودفات التةةة وقةةةدم البياهةةةات الةاصةةةة بهةةةا والمتوافقةةةة مةةةا
بروووكول (  ، ) OAI-PMHومهيدا للقيام ب لصاد ا .
 -5يقةةةوم بروووكةةةول (  ) OAI-PMHبةةةدور مةةةةة الوصةةة
ومتواصلة مهطعقا من اللاصد وصو

حيةةةث يقةةةوم بةةةرحعت زيةةةارة مسةةةتمرة

ا لمستودفات الرقمية ب خية التعرا فل ولا الت ودفمةم فة
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هىام وشخيلها ،م يقوم بإرسال مشةارات لللاصةد حةال التعةرا فلة اسةتةدام البروووكةول فة هىةام
وشخي المستود الرقم ليقوم اللاصد بةياروم .
 -0يقوم اللاصد بةيارة المستودفات الرقمية الت أمبت البروووكول افتماد ا لم ف هىةام وشةخيلها،
ويلصةد مةةن ةةذ المسةتودفات الميتاداوةةا ا لتة وصةف ملتوياوهةةا ،ويقةةوم بإيةدافها فة قافةةدة بياهةةات
مقدمو خدمات البلث المعتمدة فل البروووكول .
 -3يت البلث فن ملتويات المستودفات الرقمية بواسطة واجهات البلث الت و لية البلةث لقافةدة
بياهةةات مقةةدمو خةةدمات البلةةث المعتمةةدة فلةة البروووكةةول حيةةث يةةت البلةةث فيهةةا دو الر جةةو
للمستودفات الرقمية هوسها أي أ البلث يت ف قا ف دة بياهات قام بمل ئ ها حاصد الميتاداوا .
 -6و قدم واجهات البلث قائمة بواصوات الميتاداو ا للملتويات الت و نتج فن فملية البلث ،كمةا وقةدم
راب فائت النص للملتود األصل المتةوفر فة المسةتودفات الرقميةة وبتنشةي الةراب يةت ولوية
المستةدم مل موقا الملتود بالمستود الرقم .
ويةةةدف بروووكةةةول (  ) OAI-PMHسةةةتة أهةةةوا مةةةن الطلبةةةات  ( six request typesأو
األ وامر ) يصدر ا ا للاصد مل ال مستود  ،ووسةم األفعةال السةتة  ، Six Verbsو ة األوامةر التة
سيل التعرل لها بالتو ي ف النقطة  7من ذا الملور والموسومة بـ " شك طلبات البروووكةول
الصادرة مل المستودفات الرقمية " .
وبلل نكون قد أجبنا ع تساؤل الدراسة الثالث  :ما تعريف بروتوكول مبادرة األرشيف
المفتوح لحصاد الميتاداتا (  ) OAI-PMHووظيفت

وإ؛دارات المختلفة وطريقة عمل ؟

 -5موا؛فات اإل؛دارة األحدث من ؟
صةةةدرت النسةةةةة الثاهيةةةة (  ) 4.4مةةةن بروووكةةةو ل (  ) OAI-PMHو ةةة األحةةةد

فةةة / 6 / 10

 4444م  ،وقةةد قةةام بتلرير ةةا ك ة مةةن  :ك ة ارل اجةةوز األسةةتاذ بجامعةةة كورهي ة  -فلةةوم اللاسةةو ،
و ربةةةةرت فةةةةا دي سةةةةامب مةةةةن مةتبةةةةر لةةةةو

أامةةةةو

الةةةةوطن  ،وكع مةةةةا فةةةةن اللجنةةةةة الونيةةةةة

لمبادرة (  ، ) OAIو مايك هيلسو  Michael Nelsonمن جامعة أولد دومينيةو  -فلةوم اللاسةو ،
وسيمو و ارهر  Simeon Warnerمن جامعة كورهي  -فلوم اللاسو
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()40

.

و يت

وصف التخييرات التقنية بين اإلصدارات المةتلوة فيما ي عرا بومائت الهجرة
ا إلصدار (  ، ) 4.4ويمكن ولةيص التخييرات التقنية ف

 Migrationو منها وميقة الهجرة مل

اإلصدار (  ) 4.4من خعل ذ الوميقة فل النلو التال
 -1و مهشاج مةط

()41

:

 XMLليتوافت ما بروووكول (  ، ) OAI-PMHوليعم

الميتاداوا بين المستودفات الرقمية والوهر
 -4كذلا فقد و افتماد مةط

فل

وسهي

هق

الموحد أويستر ( . ) OAIster
وحيد للتلقت من صلة الردود الراجعة من

 XMLكمةط

المستودفات الرقمية ردا فل طلبات بروووكول(  ) OAI-PMHالم رسلة مليها .
 -5و ووحيد الترمية الةاص بالوقت والتاريت وذلا بافتماد أيةو  ISO8601 2641الذي ي لدد
طريقة كتابة التاريت الكام

اليوم واس الشهر والسنة كاملة ) ، (17 Jan 2017أ والسنة كاملة

م رق الشهر م اليوم موصولين بةطوط مائلة أو شرطات) (2017-01-17كما و افتماد هىام
التوقيت العالم

للتعبير فن الوقت ) UTC(Universal Time Coordinatedحيث السافة

خاهتا والدقائت خاهتا والثواه خاهتا ( .) 15:35:45
 -0و و لسين ووطوير وقنيات التعام ما مجموفات الميتاداوا الكبيرة .
 -3دف

وعدد األوقات  Multiple Time Granularityاستجابة لطلت الوهر

(  ، ) WorldCatبما ي سافد ف
حصاد الميتاداوا ف هو

العالم

ومكين بروووكول (  ) OAI-PMHواللاصد من القيام بعمليات

الللىة ولكن ب أوقات متباينة زمنيا وبعا للمناطت الجخرافية .

 -6ي قدم كذلا اإلصدار الثاه ثلية جديدة لتقارير األخطاج وعتمد فل الوص بين األخطاج اللادمة
بسبت بروووكول هق ا لنص الوائت ) ، Hyper Text Transfer Protocol (httpوولا الناوجة
فن بروووكول( ) OAI-PMH
 -7وقدي

مرشادات التنويذ الت

وشتم

فل

المبادئ التوجيهية لدف

مشاركة المستودفات

ب الوهر ( ) OAIster
 -2مهشاج مجموفة أصدقاج المةط

ف

شك

 XMLللمسافدة ف

و ا ههج ديناميك

لعملية

اكتشاا المستودفات  ،ومناقشة كافة القعايا المتعلقة بهذا األمر .
 -9وقدي ثليات وقوم بمس

الميتاداوا بقافدة بياهات الوهر (  ، ) OAIsterوالتعرا فل

الم كرر

منها والقيام بدمجم أو حذفم م اقتع األمر  ،ووفقا لقوافد مابتة ومتعارا فليها .
 -14وقدي فعمة وجارية للمةط لك

وسم بتعقت أمر الوهر (  ) OAIsterف

أي موقا ،و لك

يت استةدامها جنبا مل جنت ف مواقا المستودفات الرقمية المشاركة بالوهر .
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 -6برمجيات إدارة المحتوى المعتمدة لبروتوكول ( ) OAI-PMH
يلتوي الجدول التال
وا ي قدم البروووكول أي
منها  ،فإهم يجت أ

()42

ف ل أ دوات و وطبيقها بواسطة أ فعاج من مجتما مبادرة ( ، ) OAI

ماهات ألي من ذ البرامج ،وحال وجود أ ي وساؤات حول أ ي برهامج

يت ووجيهها للمؤسسة الت

قامت بتطبيت البرهامج ،و ذ البرامج ودف

بروووكول (  ) OAI-PMHف اصداروم الثاهية (  ، ) 2.0وفدد قلي يد ف اإلصدارات السابقة .
جدول (  ) 0برمجيات مدارة الملتود المعتمدة لمبادرة ( ) OAI-PMH
م
1

البرهامج
Arc source

الهيئة المطبقة لم
Old
Dominion
University

4

Archimede

5

DSpace

0

EnhancedOAIServ
er

3

eprints.org

6

Fedora

7

MARCXML
framework

Laval University
Library
HP Labs and MIT
Libraries
National
Documentation
Center, Greece
University
of
Southampton
Cornell
University
Library
of
Congress

2

MyCoRe

9

Net::OAI::Harvest
er
OAIA

MyCoRe
community
Ed Summers

14
11

OAI
Java
Implementation
for Linux
OAI
Implementation
for
Windows
NT/Windows
2000
OAICat

10

OAI-PMHHarvester-forObjC
oai-perl library

16

PEAR::OAI

14

15

13

University
of
Southhampton
University
of
Illinois, UrbanaChampaign
University
of
Illinois, UrbanaChampaign

OCLC
National
Documentation
Center, Greece
University
of
Southampton
ZZ/OSS
Information

الوصف
و برهامج موتو المصدر مبن فل بروووكول (  ، ) OAI-PMHو و يشتم
فل برهاج اللاصد  ،و ملرك للبلث  ،وي مكن وعديلم وفقا احتياجات المؤسسة
الت وتبنا .
برهامج موتو المصدر للمستودفات المؤسسية  ،يدف البلث ف النص الكام ،
ويدف اإلصدار  . 4.4من بروووكول ( ) OAI-PMH
منصة موتوحة المصدر ألدارة األصول الرقمية و مكن المؤسسات من التقاط
ووصف الملتود الرقم  ،و و دف اإلصدار  4.4من بروووكول ( . ) OAI-PMH
برهامج موتو المصدر للمستودفات الرقمية يدف بروووكول ( ) OAI-PMH
برهامج إلدارة المستودفات الرقمية  ،متوافت ما بروووكول ( . ) OAI-PMH
برهامج موتو المصدر للمستودفات الرقمية ويدف بروووكول ( ) OAI-PMH
مجموفة من األدوات و ومائت  XMLالمتناسبة ما ا لمبادئ التوجيهية ل تسجيعت
مارك  MARC21 41ف بيئة  ، XMLوع أدوات ا لتلوي و الهجرة من
 oai_marcل ـ  ، MARCXMLبما ف ذلا مةط  XMLالعام ل تسجيعت
مارك . 41
برهامج موتو المصدر للمستودفات الرقمية  ،ويدف بروووكول ( ) OAI-PMH
البياهات الموجودة بال مستودفات الت

برهامج حاصد فام يوفر واجهة للبلث ف
ودف بروووكول ( ) OAI-PMH
وجمعات المستودفات الرقمية المعتمدة
ثلية بسيطة للوصول مل
ل بروووكول ( ) OAI-PMH
برهامج وو يل لبروووكول (  ) OAI-PMHباستةدام جافا  ،ومتا من خعل
group_id=47963؟ http://sourceforge.net/project/showfiles.php
برهامج وو يل لبروووكول (  ) OAI-PMHباستةدام وقنيات خادم Microsoft
 Windows NTومتا من خعل
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=47963
و برهامج  Java Servletموتو المصدر إلدارة المستودفات الرقمية يدف
اإلصدارة الثاهية من بروووكول ( . ) OAI-PMH
برهامج حاصد يقوم ب تجميا لما كتت حول بروووكول ( . ) OAI-PMH
مكتبة لدرو لخة بيرل  PERLالت وسم بااهتشار السريا لواجهات مبادرة
(  ) OAIالمتوافقة ما خادم الويت او قافدة البياهات الموجودة .
وطبيت برامج ل بروووكول (  ) OAI-PMHباستةدام لخة . PERL
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17

OAI-PMH Pack

12
19

Perl Harvester
PHP OAI Data
Provider
Rapid Visual OAI
Tool
Static Repository
Gateway
utf8conditioner

45

VTOAI
OAIPMH
Perl
Implementation
XMLFile v2.2

43

ZMARCO

44
41
44

40

Networking
Infrae

Virginia Tech.
University
of
Oldenburg
Old
Dominion
University
LANL
Cornell
University
Virginia Tech

University
of
Cape Town
University
of
Illinois, UrbanaChampaign

برهامج يسم للمستةدمين باستعرال وبلث الميتاداوا الملصودة ب برهامج سيلوا
 SILVAحيث يستطيا البرهامج الوصول للمستودفات الرقمية المكتوبة بلخة
بايثو  Pythonوالبلث ف الميتاداوا الةاصة بها .
هموذج وعليم يدف جميا مصدارات بروووكول ( ) OAI-PMH
وطبيت برامج يتوافت ما اإلصدارة الثاهية من بروووكول ( ) OAI-PMH
رقم

ب ناج مستود

برهامج بلخة الجافا يمكن اافتماد فليم ف
بروووكول ( ) OAI-PMH
وطبيت لبوابة مستود رقم وتوافت ما مواصوات مبادرة ( ) OAI

اختصار ورمية

برهامج صخير ي للت بلاصد الميتاداوا و ي تركة و يوتم ف
العنوا بما ايةيد فن  2حروا أو أ رقام .
دلي بةطوات ونويذ يك اإلصدارة الثاهية من بروووكول ( ) OAI-PMH

برهامج يدف بروووكول (  ) OAI-PMHلجما البياهات من الملوات المكودة
بطريقة . XML
برهامج يدف بروووكول (  ) OAI-PMHويسم باواحة وسجيعت مارك MARC
المتوافقة ما معيار  Z39.5لك يت استرجافها بواسطة بروووكول ( OAI-
. ) PMH

 -7شك طلبات البروتوكول الصادرة إل المستودعات الرقمية .
وفقا ل بروووكول (  ) OAI-PMHفإ ا للاصد ي صدر طلبات أو أوامر مل المستود الرقمة ،
وسم ب األفعال الستة  six request types of verbsو ذ األفعال

()43

:

 -1المعرا  Identifyو و الذي يصف الةدمة .
 -4قائمة أشكال الميتاداوا  List Metadata Formatsو

وسرد أشكال الميتاداوا المتاحة .

 -5مجموفات القائمة  List Setsحيةث ي مكةن وقسةي الميتاداوةا ملة مجموفةات ( فلة سةبي المثةال
مةةن خةةعل المو ةةوفات الت ة وجمعهةةا أو األشةةةاص الةةذين يهتمةةو بهةةا ) .وااسةةتجابة لهةةذا الوع ة
سوا وكو فل

يئة قائمة بجميا ذ المجموفات ف المستود .

 -0قائمةةة الم عرفةةات  List Identifiersو ة قائمةةة بجميةةا الم عرفةةات التة و شةةير الة ملتويةةات
المستود .
 -3قائمة التسجيعت  List Recordsو
يت م واحتها فل

يدف

القوائ الت وصف جميةا التسةجيعت فة شةك ميتاداوةا

يئة م عل شك مواحة الميتاداوا Metadata Prefix Parameter .

 -6وسةةجيعت ااقتنةةاج  Get Recordو ة الميتاداوةةا التة و مكةةن مةةن جلةةت التسةةجيلة أو الملتةةود
بالم عرا والميتاداوا .
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و هستطيا أ هلل

شك الطلبات الصادرة من بروووكول(  ) OAI-PMHمل

الرقمية المتوافقة معم من خعل ااطع

فل

المستودفات

واحد من أفع مواقا المستودفات الرقمية الت

وتوافت ما البروووكول وفقا لما وصلت مليم يد الباحث من خعل البلث بمقاطا األوامر الصادرة
المواقا

مل

()44

نداوي

فل

ملرك

البلث

جوج

و و

، Google

موقا

الناشر

 ، Hindawi Publishing Corporationوقد جاج ا ستجابة المستود

المصري
ألوامر

بروووكول (  ) OAI-PMHالصادرة مليم والمعروفة باألفعال الستة فل النلو التال :
 -1الم عرا  Identifyو و الذي يصف الةدمة ويسترجا معلومات فن المستود الرقم  ،وكما
و وا

ف

الصورة التالي ة فإ

بياهات مبا د رة ) ، (OAIويشير مل

السطر األول يلتوي فل

هسةة اإلصدارة (  ، ) 2.0أما السطر ا لثالث فويم اإلشارة مل بروووكول (  ، ) OAI-PMHأما السطر
داخ المستطي المىل فويم مشارة مل
المستود

الوع  ،بينما ولتوي السطور التالية ف

 ، Hindawiوملددات (  ) URLموقا المستود

الصورة فل

اس

اإللكتروه  ،وهسةة مصدارة

البروووكول(  ، ) OAI-PMHوالبريد اإللكتروه لمدير المستود  ،وأول واريت و فيم زيارة الموقا
من قب البروووكول ،و التسجيعت الملذوفة من القافدة ووةص ذا الموقا ،وهىا م كتابة الوقت
والتاريت .

صورة (  ) 1شك الوع الم عرا  Identifyالصادر مل المستود الرقم لمؤسسة نداوي للنشر
 -4قائمة أشكال الميتاداوا  List Metadata Formatsو
و وا

وسرد أشكال الميتاداوا المتاحة  ،وكمةا

ف الصورة (  ) 4فالبياهات ولتوي فلة معلومةات فةن البروووكةول واإلصةدارة ووةاريت

ث خةةر اسةةتجابة لطلبةةات البروووكةةول ،وأشةةكال الميتاداوةةا المسةةتةدمة معيةةار  AGRIS APو ةةو
معيةةار وةة مهشةةاؤ خصيصةةا لتعةيةةة وصةةف ووبةةادل واسةةترجا مصةةادر المعلومةةات فةة العلةةوم
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()45

الةرافيةة

 ،وغير ةا مثة صةيخة الميتاداوةا المسةتةدمة ( )" metadata Prefix = "marc21

. MARCXML

صورة (  ) 4شك الوع قائمة أشكال الميتاداوا  List Metadata Formatsالصادر مل المستود
الرقم لمؤسسة نداوي للنشر
 -5مجموفات القائمة  List Setsحيةث ي مكةن وقسةي الميتاداوةا ملة مجموفةات ( فلة سةبي المثةال
مةةن خةةعل المو ةةوفات الت ة وجمعهةةا أو األشةةةاص الةةذين يهتمةةو بهةةا )  ،وااسةةتجابة لهةةذا الوع ة
سوا وكو فل

يئةة قائمةة بجميةا ةذ المجموفةات فة المسةتود  .و ة قائمةة طويلةة ووشةتم

فل ك المجموفات مث مجموفة التطورات ف فل الولا . Advances in Astronomy

صورة (  ) 5شك الوع مجموفات القائمة  List Setsالصادر مل المستود الرقم لمؤسسة
نداوي للنشر
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 -0قائمةة الم عرفةات  List Identifiersو ة قائمةة بجميةا الم عرفةات التة وشةير الة مجموفةات
المستود الرقم .

صورة (  ) 0شك الوع قائمة الم عرفات  List Identifiersالصادر مل المستود الرقم لمؤسسة
نداوي للنشر
 -3قائمة التسجيعت  List Recordsو
يةت اواحتهةا فلة

القوائ الت وصف جميةا التسةجيعت فة شةك ميتاداوةا

يئةة م علة شةك مواحةة الميتاداوةا  ، Metadata Prefix Parameter .ويسةتةدم

ذا الوع للسما ل أل جيال األ ول من برمجيات دف بروووكةول (  ) OAI-PMHمةن اسةتقبال ردود
المستودفات الرقمية ف شك م بس من أ شكال الميتاداوا .

صورة (  ) 3شك الوع قائمة التسجيعت  List Recordsالصادر مل المستود الرقم لمؤسسة
نداوي للنشر
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 -6وسجيعت ااقتناج  Get Recordو ة التسةجيعت التة و مكةن مةن جلةت التسةجيلة أو الملتةود
بالم عرا والميتاداوا .

صورة (  ) 6شك الوع وسجيعت ااقتناج  Get Recordالصادر مل المستود الرقم لمؤسسة
نداوي للنشر
وبلل

نكون قد أجبنا ع

تساؤل الدراسة الرابع  :ما موا؛فات اإل؛دارة األحدث م

بروتوكول مبادرة األرشيف المفتوح لحصاد الميتاداتا (  ) OAI-PMHو ما برمجيات إدارة
المحتوى المعتمدة ل

وشك طلبات البروتوكول الصادرة إل المستودعات الرقمية؟

ثالثا ً دراسة الحالة.
 -1التعريف .
الوهةةر (  ) OAIsterةةو فهةةر
الوهةةر

الوصةةول مل ة المصةةادر المودفةةة بهةةذ المسةةتودفات مةةن خةةعل " حصةةاد " ميتاداوةةا وصةةو ها
()46

باستةدام بروووكول
()47

ما

موحةةد لميتاداوةةا المصةةادر بالمسةةتودفات الرقميةةة ،ويةةوفر

) ، (OAI-PMHذا ويت ووفير خدمة البلث بةالوهر

مةن خةع ل واجهتةي ن

:

أ -خدمةةة البلةةث األول  First Searchبتكت ة المكتبةةات الملوسةةبة فل ة الةةة المباشةةر ، OCLC
والمتا فل الراب http://firstsearch.oclc.org/html/login_ar.html
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صورة (  ) 7خدمة البلث ب الوهر (  ) OAIsterالمقدمة من وكت المكتبات الملوسبة فل الة
المباشر OCLC
 -الوهر

العالم (  ) WorldCatالتابا أيعا لتكت المكتبات الملوسبة فل الة المباشر
 OCLCوالمتا فل الراب / http://oaister.worldcat.org

صورة (  ) 2خدمة البلث ب الوهر (  ) OAIsterالمقدمة خعل الوهر
كذلا يمكن ووفير خدمة البلث بالوهر

العالم ( ) WorldCat

فبر واجهات البلث بالمستودفات الرقمية

المشاركة بم .
 -2التاريخ .
ف ة رحلةةة هشةةوج ووطةةور الوهةةر (  ) OAIsterفةةإ
التأريت للوهر

()48

و ما

نةةاك واريةةةا

امةةا

مةةا األبةةرز فنةةد

:

 فام  4444م حيث كاهت البداية األول ل لوهر (  ) OAIsterف جامعة ميتشجا of Michiganبتموي ة ومنلةةة مةةن مؤسسةةة أهةةدرو دبليةةو ميلةةو

University

Andrew W. Mellon

 Foundationوذلةا بهةدا مهشةاج خةةدمات اسةترجا خاصةة ب مصةةادر المكتبةة الرقميةة الموتوحةةة
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الت ة و قةةدمها مكتبةةة البلةةو  ،وخةةعل فتةةرة وبعيةةة الوهةةر

لل جامعةةة  ،همةة ا الوهةةر ( ) OAIster

ل ي صب واحد ا من أكبر وجمعات وسجيع ت الوصول اللر ف العال .
 و فةةام  4449م ،حةةين شةةك وكت ة المكتبةةات الملوسةةبة فل ة الة ة المباشةةر  OCLCشةةراكة مةةاجامعةةةةة ميتشةةةةجا ب خيةةةةة وعةيةةةةة فمليةةةةات الوصةةةةول لمجموفةةةةات الوصةةةةول اللةةةةر ا لم جمعةةةةة
بة الوهر (  ، ) OAIsterو منةةذ أ بةةدأ وكتة

 OCLCمدارة الوهةةر (  ، ) OAIsterفقةةد همةةا األخيةةر

ليشم أكثر من  54مليو وسجيلة ببليوجرافية سا مت بها أكثر من  1344مؤسسة .
 -3الهيئات المشاركة ب .
وفقا رخر ولديث ف  2أكتوبر  4410م  ،فإ الوهر (  ) OAIsterيع أكثر من  54مليو
وسجيلة ومث ال مصادر الرقمية من أكثر مةن  1344مسةتود مؤسسة  ،ما أهةم وبعةد اللصةر الوعلة
ل لمؤسسةةات المشةةاركة فةة الوهةةر

فقةةد اوعةة بلةةو فةةدد ا  4465مسةةتودفا

مسمياوها فقد أمكن وصنيوها فل النلو المو

()49

 ،وبعةةد مراجعةةة

بالجدول التال :

جدول (  ) 3وصنيف الهيئات المشاركة ب الوهر ( ) OAIster
م
1
2
3
4
5

العدد
1442
653
124
114
332
2263

المؤسسة
الجامعات
ال مكتبات
معهد بحث
دوريات علمية
أ صرى
المجموع

%
46
2282
583
482
1482
144

ومن خعل قراجة الجدول السابت ي مكن الةروج بالمؤشرات التالية :
 -1ونةةةو الوئةةةات النوفيةةةة التابعةةةة لهةةةا المسةةةتودفات الرقميةةةة ،ممةةةا يعطةةة مؤشةةةرا فلةةة اهتشةةةار ا
ووطور ا هوفيا .
 -4ي عح كذلا أ المستودفات الرقمية التابعةة للجامعةات والمشةتملة فلة مصةطل الجامعةات فة
فناوينهةةا قةةد احتلةةت المروبةةة األول ة بنسةةبة  % 00.4مةةن المجمةةو الكل ة للمسةةتودفات الرقميةةة
المشةةاركة ف ة الوهةةر

والبةةالا فةةدد ا  4465مسةةتودفا  ،و ةةو مةةا ي عط ة مؤشةةرا فل ة ا تمةةام

الجامعات بإهشاج المستودفات الرقمية التة وعمة كمنصةة لنشةر اسةهامات منسةوبيها مةن اإل هتةاج
الوكري .

28

 -5جائت المستودفات الرقمية التابعة للمكتبات ف المروبة الثاهية بنسةبة  % 42.2مةن مجمةال فةدد
المستودفات الرقمية المشاركة ف الوهةر

وية أو ذلةا فة مطةار مةا وتةة ذ المكتبةات مةن أدوار

دافمم لةدماوها المقدمة للمستويدين بما يسافد ا فل البقاج وااستمرار ف البيئة اإل ل كتروهية .
 -0كذلا فقد أوت المعا د البلثية والدوريات العلمية ف المروب تين الثالثة والرابعة بنصةيت ، % 3.5
و  % 0.2لكة منهمةةا فلة التةةوال  ،ويةةدل وجةةود المعا ةةد البلثيةةة  ،فة الوهةةر (  ) OAIsterفلة
حةةرص الهيئةةات األكاديميةةة فل ة افتمةةاد بروووكةةول (  ) OAI-PMHف ة برمجيةةات مسةةتودفاوها
الرقمية ،و و اللرص الذي أكد حصول المستودفات التابعة للجامعات فل النصيت األكبر مةن
المشاركين ف الوهر  ،كذلا يدل وجود الدوريات فل حرص مجتما هاشةرو الةدوريات العلميةة
فل وواجد ومثيعت ملتوياوها ف الوهر

وفقةا لبروووكةول (  ، ) OAI-PMHبمةا يةدف الوصةول

اللةةر لةةبعض ةةذ ال ملتويةةات  ،ويةةدل فل ة استشةةعار هاشةةرو الةةدوريات بوجةةو
الوصول اللر ،ف

ااوجةةا صةةو

وةايد أ فداد المسةتودفات الرقميةة واوجةا البةاح ثين لنشةر اهتةاجه العلمة

بها .
 -3أخيرا فقد اشتملت الوئة األخيرة " أخرد " فل فئةات مةن المؤسسةات التة و تبعهةا المسةتودفات
()50

الرقميةةةةة مثةةةة ال مسةةةةتودفات ال مو ةةةةوفية ومنهةةةةا مسةةةةتود العلةةةةوم الليويةةةةة

Bioline

 Internationalالتةةةابا لمؤسسةةةت المركةةةة المرجعةةة للمعلومةةةات البيئيةةةة (  ) CRIAبالبرازيةةة
و المؤسسةةة الدوليةةة للعلةةوم الليويةةة بكنةةدا  ، Bioline Internationalو مشةةروفات قوميةةة مث ة
()51

مشرو أريةوها للةذاكرة
()52

اإلهترهةةةت

Archive

()53

األكةةاديميين

 ، Arizona Memory Projectو مسةتودفات دوليةة مثة أرشةيف

 ، Internetو اولةةةادات المسةةةتودفات مثةةة مشةةةرو اولةةةاد الناشةةةرين

 ACADEMY PUBLISHERالتةةابا لمؤسسةةة The Forest Industry

) ، Contractors Association (FICAك م ا اشتملت ذ الوئة فل مسةتودفات رقميةة خاصةة
()54

بالناشرين مث المستود الرقم الةاص بالناشر المصري نداوي

Hindawi Publishing

 Corporationوغير ا .
وبلل

نكون قد أجبنا ع

أويستر (  ) OAIsterو تاريخ

تساؤل الدراسة الخامس  :ما تعريف الفهرس الموحد

والهيئات المشاركة ب ؟
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 -4مالمح وواجهات صيارات البحث بالفهرس .
فند

الدخول

مل

واجهة

 http://oaister.worldcat.orgفإ

ب الوهر ( ) OAIster

البلث

الباحث سوا يقاب

فل

الموقا

فدد من الةيارات و

التال :
المو لة

بالصورة التالية :

صورة (  ) 9واجهة البلث ب الوهر (  ) OAIsterالمقدمة خعل الوهر

العالم ( ) WorldCat

وقد وةيرها ذ الواجهة دو األخرد المتاحة من خعل وكت المكتبات الملوسبة فل الةة
المباشةةةر  OCLCأل

ةةةذ الواجهةةةة التابعةةةة للوهةةةر

العةةةالم (  ) WorldCatوتةةةي فمليةةةات البلةةةث

وااهتقةةال اللةةر بةةين كافةةة خياراوةةم وواجهاوةةم البلثيةةة دو طلةةت التسةةجي بةةالموقا أو الةةدخول مل ة
حسا

المستةدم .

وكما و وا
المنطقة  Aو

ب الصورة السابقة فإ واجهة البلث ي مكن وقسيمها فل النلو التال :
منطقة الةيارات العلوية ووشتم فل أربع ة خيارات :

 -1ويلتوي ذا الةيار فل معلومات حول الوهر
فن المشاركين ف الوهر

الموحد أويستر  About OAIsterو معلومةات

الموحد أويستر . OAIster Data Contributors

 -4خيار البلث  Searchو و يلتوي فل أربع ة خيارات فرفية و

:

 -1 / 4البلث فن أ حد موردات مقتنيات المكتبة Search for Library Items

صورة (  ) 14خيار البلث فن أحد موردات مقتنيات المكتبة Search for Library Items
31

 -4 / 4البلةةث فةةن قةةوائ كتةةت  Search for Listsو ةةو البلةةث فةةن قةةوائ و ة جمعهةةا بواسةةطة
مستة د م الوهر

العالم ( ) WorldCat

صورة (  ) 11خيار البلث فن قوائ كتت Search for Lists
 -5 / 4البلث فن واجهة أحد اافعاج المسجلين بالوهر

Search for Contacts

صورة (  ) 14خيار البلث فن واجهة أحد اافعاج المسجلين بالوهر

Search for Contacts

 -0 / 4البلةث فةن مكتبةة  Search for a Libraryو نةا يةت البلةث فةن مكتبةة قريبة ة مةن مكةا
الباحث حت يمكنم الوصول مليها .

صورة (  ) 15خيار البلث فن مكتبة قريبة من الباحث Search for a Library
31

 -5خيار (  ) WorldCatو و يلتوي فل خمسة خيارات فرفية و

:

 -1 / 5الصولة األ م للوهر (  ) OAIsterو و عبر فن خيار البلث بالصولة الرئيسة للوهر .

صورة (  ) 10خيار البلث بالصولة الرئيسة للوهر
 -4 / 5معلومات حول الوهر

العالم About WorldCat .

صور (  ) 13معلومات حول الوهر

العالم About WorldCat .

 -5 / 5شاشة المسافدة Help

صورة (  ) 16شاشة المسافدة Help
32

 -0 / 5خدمةة التسةجي فة المجموفةات البريديةة  Get E-mail Updatesللوهةر
يلص الباحث فل أحد

المستجدات بالوهر

العةالم  ،بليةث

العالم .

صورة (  ) 17خدمة التسجي ف المجموفات البريدية  Get E-mail Updatesللوهر

العالم

( ) WorldCat
 -3 / 5خدمة التلقي المرود  Feedbackو
أمر ما متعلت بالوهر

ولةا الةدمةة التة وتةي للمسةتويد المشةاركة برأيةم حةول

العالم  ،سواج أكا استوسار ا أ و اقتراح ا بتعدي .

صورة (  ) 12خدمة التلقي المرود  Feedbackللوهر
 -0خدمة الدخول  ) WorldCat ( Sign inو
الوهةةر

العالم ( ) WorldCat

الةدمة الت وتي للمستويد الدخول مل حسابم فل

العةةالم (  ) WorldCatمذا كةةا مسةةجع مةةن قب ة  ،كمةةا وتةةي للمسةةتويدين الجةةدد ممكاهيةةة

التسجي .
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صورة (  ) 19خدمة الدخول  Sign inمل الوهر
المنطقة  Bو

العالم ( ) WorldCat

منطقة الةيارات السولية ووشتم فل أ ربع ة خيارات فرفية :

 -3خيةةار اللخةةة  Languagesحيةةث ي مكةةن اختيةةار لخ ة ة الواجهةةة مةةن بةةين فةةدد مةةن اللخةةات و ة :
التشةةةيكية  ، Českyو األلماهيةةةة  ، Deutschو اإلهجليةيةةةة  ، Englishو األسةةةباهية ، Español
و الورهسةةةةةةية  ، Françaisو اإليطاليةةةةةةة  ، Italianoو الهولنديةةةةةةة  ، Nederlandsو البروخاليةةةةةةة
 ، Portuguêsو التايلندية  ، ภาษาไทยو الكورية  ، 한국어و الياباهية  ، 日本語والتايواوية (中文
 ، ) 繁體والصينية  .) 中文(简体وقد أسور البلةث فة الوهةر (  ) OAIsterفةن وجةود 4294
وسةجيلة باللخةة العربيةةة  ،و ةو فةدد قلية للخايةة يعكة

ةعف ومثية الملتةةود العربة بةةالوهر

الموحد أويستر (  ) OAIsterوربما كا ذلا و السبت وراج اختواج اللخةة العربيةة مةن بةين ةذ
اللخات .
 -6مايتعلت بالمستةدم  : Youويتعمن خيارات الدخول للمشتركين  ، Sign Inوالتسجي لألفعاج
الجةدد  ، Registerو صةول ة المسةتةدم فلة الوهةر

العةالم (  ، ) WorldCatوقوائمة م My

 ، Listsو قائمةةةة الرغبةةةات الةاصةةةة بةةة م  ، My Watchlistومراجعاوةةة م ، My Reviews
ومو ةةوفات ا تماماو ة م البلثيةةة  ، My Tagsو فمليةةات البلةةث الملوو ةةة الةاصةةة ب ة م My
Saved Searches
 -7و

هو

الةيارات الموجود ة ف  5فة الصةور (  ) 12 : 10و ةذ الةيةارات ة WorldCat: :

 Feedback ، Get E-mail Updates ، Help ، About ، Homeباإل ةافة ملة
ااهتقال لةدمة البلث  Searchبالوهر )) OAIster
 -2بعةةةض األمةةةور القاهوهيةةةة  Legalوالمتعلقةةةة بجميةةةا اللقةةةو الملوو ةةةة و سياسةةةة الةصوصةةةية
والشروط واألحكام .
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المنطقة  Cوالةاصة بعملية البلث ووشتم فل أربعة خيارات :
 -9شري البلث search bar
 -14البلةةث المتقةةدم  Advanced Searchو ةةو يلتةةوي فلة مجموفةةة مةةن م لةةددات البلةةث التة
وعم ة وفقةةا لقوافةةد اسةةتيراويجية البلةةث مةةن حيةةث اسةةتةدام ملةةددات يمكةةن أ وةةؤدي مل ة ونقيةةة
المسترجعات وفقا ل لمو و أ والةمن أ واللخة والت من بينها اللخة العربية .

صورة (  ) 44البلث المتقدم  Advanced Searchب الوهر ( ) OAIster
 -11مشارة مل أ البلث يت بقافدة بياهات الوهر

الموحد أويستر Databases: OAIster

 -14خيار وعيت البلث و ةو ا يلتةوي م ا فلة خيةار واحةد فقة

المكتبةات ف بة ر العةال Library

 ، Worldwideو ةةةةةو ي شةةةةةير ملةةةةة ممكاهيةةةةةة مجةةةةةراج البلةةةةةث مةةةةةن ةةةةةذ الواجهةةةةةة بةةةةةالوهر
العالم ( . ) WorldCat
 -5اشتراك المستودعات الرقمية بالفهرس ) OAIster (.
ممةةا ا شةةا فيةةم أ أول ة خطةةوات ااشةةتراك بةةالوهر ) ) OAIsterة ووافةةت برهةةامج مدارة
المستود الرقمة المرجةو اشةتراكم بةالوهر

مةا بروووكةول (  ، ) OAI-PMHوالبةاق مة ن خطةوات
35

فهو أمر يسير وقني ا  ،ب واألكثر أ فملية مشاركة المستودفات الرقمية ف الوهر (  ) OAIsterقةد
ازدادت سةةةةةةهولة بعةةةةةةد أ ه قةةةةةة وكتةةةةةة  OCLCحاصةةةةةةد الوهةةةةةةر (  ) OAIsterملةةةةةة الوهةةةةةةر
العالم (  ) WorldCatف يوليو  4414م حيث اهطوت ةذ التبعيةة الجديةدة فلة فةدد مةن المةايةا
و

()55

:

 -1ومكين مدير المستود من ووعي خدمة اللاصد ،مما يعن قيامم بتعيين الجدول الةمن الةةاص
بم للصاد الميتاداوا ب واألكثر من ذلا ومكينم من ولديد خريطة الميتاداوا للمجموفات .
 -4و ا مقتنيات المستود بالوهر

العالم ( ) WorldCat

 -5مواحة مقتنيات المستود الرقم فبر (  ) WorldCatوبواب تم ،المتاحا مجاها .
ومهمةةا يكةةن فةةإ مةةديرو المسةةتودفات الرقميةةة المتوافقةةة مةةا بروووكةةول مبةةادرة األ رشةةيف
الموتو يستطيعو البدج ف ولمي الميتاداو ا الةاصة به فل الوهر (  ) OAIsterوفلة الوهةر
العالم (  ) WorldCatباستةدام بوابةة المقتنيةات اإللكتروهيةة للوهةر
طةةر فةةرل الميتاداوةةا ف ة الوهةةر

العةالم

حيةث وتةي البوابةة

العةةالم (  ) WorldCatوخيةةارات التقةةدم الةمن ة ف ة فمليةةات

التلمي ة مةةا بةةين الوصةةلية أو النصةةف سةةنوية أو السةةنوية ،ويجةةت فل ة الةةراغبين ف ة ااشةةتراك ف ة
الوهةةةر

اوبةةةا وعليمةةةات برهةةة امج مدارة المسةةةتودفات الرقميةةةة  ( CONTENTdmأ حةةةد البةةةرامج

التجارية إلدارة المستودفات الرقمية ) والمعتمد ف الوهر

العالم

()56

( ) WorldCat

ذا و يجت فل مةن سةيقوم بااشةتراك فة الوهةر (  ) OAIsterأ ي أ خةذ فة افتبةار بعةض
النقاط و

()57

:

 -1ست عاا الميتاداوا الت سيت حصاد ا من المستود المشةارك للوهةر

العةالم ( ، ) WorldCat

ويمكةةةةن اسةةةةتةدامها وهقلهةةةةا بواسةةةةطة وكتةةةة  OCLCوغيةةةةر  .وبعةةةةد م ةةةةافة الميتاداوةةةةا لموقةةةةا
 ، WorldCat.orgستكو الميتاداوا متاحة ألغرال البلث و بلرية أل ي مستةدم .
 -4ا يسم وكت  OCLCبأهشطة التعدي فل حت المؤلف أوالتعةدي فلة حقةو الملكيةة الوكريةة .
وحال ولق وكت  OCLCأي مخطار بوجود وعدي فل حقو الملكية الوكرية ،سوا يت التلقيت
ف اإلدفاج ومزالة الميتاداوا المةالوة حال التلقت من صلة اإل خطار .
 -5أ ل لمؤسسةةةةةةة صةةةةةةاحبة المسةةةةةةتود الرقمةةةةةة اللةةةةةةت فةةةةةة مزالةةةةةةة الميتاداوةةةةةةا مةةةةةةن الوهةةةةةةر
العةةالم (  ) WorldCatف ة أي وقةةت باسةةتةدام ميةةةات مةةن بوابةةة المقتنيةةات الرقميةةة بةةالوهر ،
36

وسةةةةيت مزالةةةةة البياهةةةةات الوصةةةةوية فةةةةور ااهتهةةةةاج مةةةةن طلةةةةت ذلةةةةا بالبوابةةةةة الرقميةةةةة للوهةةةةر
العالم ( ) WorldCat
 -0قد وكو

ناك حاجة ل تكت  OCLCإلزالةة أو ونقةي الميتاد اوةا التة يةت حصةاد ا مةن المسةتود

الرقم مث مزالة البياهات الوصةوية مةن أجة وصةلي مشةكلة وصةعت ملة ال مصةادر الرقميةة أو
ةذ اللالةة سةوا يقةوم ال تكتة بةإجراج

فند مشارة الميتاداوا مل الملتود غير المصر بةم  .وفة
األمر د و مخطار مسبت للمستود .

 -3ي ةل وكت  OCLCمس ئ ولي تم فيما يتعلت بأي ميتاداوا و لصد وا وتلمة أيةة مسةئول ية أو التةةام
للمؤسسةة فةن األ ةرار غيةر المباشةرة أو العر ةةية التة يمكةن أ وتعةرل لهةا الميتاداوةا بخةةض
النىر فما مذا كا وكت  OCLCو من أ وقا مث
 -6أ وكت ة  OCLCيةةةود الوهةةر

ذ األ رار .

العةةالم (  ) WorldCatبالبياهةةات ما أ ههةةا ا وعةةمن اكتمةةال أو

أداج أو دقة ذ البياهات كما أهها ليست مسئولة فما بالوهر

العالم (  ) WorldCatمن بياهات .

وقد حددت واجهة ااشتراك ف الوهةر (  ) OAIsterالةطةوات الواجةت اوبافهةا للمؤسسةات
الت ورغت ف م شراك مستودفاوها ف الوهر  ،فلما بأ
مادي ،و ذ القوافد
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ذا ااشةتراك يةت مجاهةا ودو أي مقابة

:

 -1وعل كيوية استةدام ال بوابة .
يجت فل الراغت ف ااشةتراك بة الوهر (  ) OAIsterقةراجة البرهةامج التعليمة tutorial
حيث ي ويد ف وعلة كيويةة اسةتةدام بوابةة الوهةر

العةالم (  ) WorldCatلتلمية الميتاداوةا الةةاص

بم ،فلة الوهةر (  ) OAIsterوقةراجة النصةائ المويةدة لللصةول فلة أقصة اسةتوادة مةن مشةاركة
الميتاداوةةا بةةالوهر

العةةالم (  ، ) WorldCatوكةةذلا يجةةت حعةةور جلسةةة الويةةت الليةةة ،أو مشةةا دة

جلسةةة الويةةت التعريويةةة المسةةجلة لمعرفةةة كيويةةة اسةةتةدام ال بوابةةة لتلميةة الميتاداوةةا فلةة الوهةةر
العةةالم (  . ) WorldCatةةذا فعةةع فةةن قةةراجة اإل جابةةات فةةن األسةةئلة األكثةةر وكةةرارا  FAQحةةول
استةدام البوابة .
 -4ومكين المستود  ،ومفداد الميتاداوا للتلمي .
يجةةت فلةة الراغةةت فةة مشةةراك مسةةتودفم الرقمةة بةةالوهر

أ يسةةتةدم ملةةف التعليمةةات

والتوميت بمستودفم الرقم  ،حت ي مك ن  Enableبروووكةول (  ) OAI-PMHمةن العمة  ،كمةا يجةت
فليةةم وسةةجي ملةةددات موقةةا المسةةتود فلةة الشةةبكة  URLكمةةا يجةةت ال قةةراج ة جيةةدا فةةن أفعةة
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الممارسةةةات لتبةةةادل الميتاداوةةةا ،حتةةة وتعةةة القعةةةايا التةةة قةةةد و ةةة ؤمر فلةةة الميتاداوةةةا ف نةةةدما وبةةةدأ
المستودفات الرقمية مشاركتها خارج سياق ها الملل .
 -5وسجي المؤسسة لك وتمكن من استةدام البوابة .
يةت م دخة ا ل ال معلومةات الةاصةة بالمسة ت ود المرجةو مشةاركتم بة الوهر (  ) OAIsterبصةةولة
التسجي  ،وف حالة فدم معرفة رمة وكتة  ، OCLCيجةت وةرك ةذا المربةا فارغةا  .و بمجةرد النقةر
فل " وسجي " سوا ورس

ذ المعلومات مل وكت  ، OCLCو ف غعو أيةام قليلةة سةوا وتلقة

المؤسسة رسالة ورحيت فلة البريةد اإللكتروهة ولتةود أورا افتمةاد المسةتةدم ،حتة ية تمكن مةن
وسةةةجي الةةةدخول ملةةة ال بوابةةةة ،و وشةةةم أيعةةةا حسةةةا
المستةدمين  .وحسا
الوهر

بوابةةةة حتةةة يةةة تمكن مةةةن م ةةةافة مةيةةةد مةةةن

البوابة ذا ي قدم مجاهةا لتلةا المؤسسةات التة وسةا

بالميتاداوةا خاصةتها فلة

العالم . WorldCat

 -0وسجي الدخول مل ال بوابة والبدج ف ال تلمي .
مةةا أ و تلقة المؤسسةةة أ ورا افتمةةاد المسةةتةدم ،فإهةةم ي مكةةن الةةدخول ملة البوابةةة والبةةدج فة
ولمية المتاداوةةا فلة الوهةةر

العةةالم (  ) WorldCatمةةن ال مسةةتود بعةةد ومكةةين بروووكةةول ( OAI-

 ، ) PMHكما ف الةطو ة . 4
و أ خيةةرا ف و ة حةةال وجةةود أ ي استوسةةار يمكةةن التواص ة بوريةةت الةةدف الون ة الةةةاص بتكت ة
. OCLC
وبلل نكون قدد أجبندا عد تسداؤل الدراسدة السدادس  :مدا مالمدح وواجهدات صيدارات البحدث
بالفهرس الموحد أويستر (  ) OAIsterوما صطوات اشتراك المستودعات الرقمية ب ؟
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رابعا ً :النتاةج والتو؛يات.
 -1النتاةج .
ي مكن استعرال هتائج الدراسة وفقا أل دافها الت سعت ولقيقها و

:

 -1 / 1الوقوا فل مبادرة األرشيف الموتو Open Archives Initiative (OAI) .
 -1 / 1 / 1وهدا مبادرة ) (OAIمل دفة الوصةول اللةر لمصةادر المعلومةات اإللكتروهيةة فبةر بنةاج
مطار من العم المشترك بةين المسةتودفات الرقميةة بهةدا حوةض اللةواجة فيمةا بينهةا ،لتسةم
ل مقدم خدمات البلث بتقدي قي معافة لعمليات البلث .
 -4 / 1 / 1يقةةف وراج المبةةادرة وعةةةافر الجهةةد العلمةةة والعمةة المشةةةترك بةةين مؤسسةةةات مثةة اولةةةاد
المكتبةات الرقميةة  ، Digital Library Federation,والتلةالف مةن أجة معلومةات الشةبكية
 ، Coalition for Networked Informationومؤسسةةة العلةةوم الوطنيةةة National
 ، Science Foundationمةن جهةة وأفةراد مثة جنسةبارج  Paul Ginspargولوسة

Rick

 Luceودي سومبي  Herbert Van de Sompel .من جهة أخرد .
 -5/ 1/ 1قدمت مبادرة ) (OAIمعم ة مشاريا لدف وولقيت دفها و

 :مبادرة األرشيف الموتو

إلطار وةامن المصادر  ، ANSI/NISO Z39.99-2014ومبادرة األرشيف الموتو

إلفادة

استةدام ووبادل الكائن ) ، (OAI-OREوبروووكول مبادرة األرشيف الموتو

للصاد

الميتاداوا (OAI-PMH) .
 -4/ 1الكشف فن بروووكول مبادرة األرشيف الموتو

للصاد الميتاداوا (  ) OAI - PMHو دور

المستودفات الرقمية .
 -1 / 4 / 1ةةةو أحةةةد بروووكةةةوات مبةةةادرة ) . (OAIو ةةةو ثليةةةة لةوةةةض حةةةاجة التشةةةخي المتبةةةادل بةةةين
المستودفات الرقمية حيث و قدم األ خيرة الميتاداوا الةاصة بها من خعل م ليت حصاد ا من ق ِ بة
مقدم خدمات البلث المجمعة بالمستودفات الرقمية .
 -4 / 4 / 1صدرت اإلصدارة الثاهية واأل حد

منم ف  4444 / 6 / 10م ،وقد افتمدوها العديد مةن بةرامج

مدارة المستودفات الرقمية سواج أكاهت موتوحة المصدر ،أو وجارية ،أو مطورة ملليا .
 -5 / 4 / 1ي صةةدر بروووكةةول (  ) OAI-PMHسةةتة أهةةوا مةةن الطلبةةات أو األوامةةر  ،ووسةةم األفعةةال
السةةتة  ، Six Verbsو ةةذ األفعةةال ة  :المعةةرا  Identifyو قائمةةة أشةةكال الميتاداوةةا List
Formats

 ، Metadataو مجموفةةةةات القائمةةةةة Sets
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 ، Listو قائمةةةةة المعرفةةةةات

List

 ، Identifiersو قائمة التسجيعت  ، List Recordsو وسجيعت ااقتناج  . Get Recordووعم
ذ األفعال فل حصاد الميتاداوا من المستودفات الرقمية .
الموحد أويستر ) OAIster ( .

 -5 / 1التعرا فل الوهر

 -1 / 5 / 1الوهةر (  ) OAIsterةو فهةر

موحةد لميتاداوةةا المصةادر المودفةة بالمسةتودفات الرقميةةة ،

ي ةةةة وفر الوصةةةةول مل ي هةةةةةا مةةةةن خةةةةةعل " حصةةةةاد " ميتاداوةةةةةا وصةةةةف ةةةةةذ المصةةةةادر باسةةةةةتةدام
بروووكول ( .) OAI-PMH
 -4 / 5 / 1يةةت وةةوفير خدمةةة البلةةث بةةالوهر
 Searchوالوهةةر

مةةن خةةعل واجهتةةين مةةا  :خدمةةة البلةةث األول First

العةةالم (  ) WorldCatوالتةةابعين ل تكت ة المكتبةةات الملوسةةبة فل ة الة ة

المباشر OCLC
 -5 / 5 / 1بعةةد اللصةةر الوعل ة للمسةةتودفات المشةةاركة ف ة الوهةةر

فقةةد اوع ة بلةةو فةةدد ا 4465

مستودفا وتبا العديد من المؤسسات مث  :الجامعات ،والمكتبات ،والمعا د البلثيةة ،والةدوريات
العلميةةة ،وغير ةةا  ،وي مكةةن للمؤسسةةات الراغبةةة فة مشةةاركة مسةةتودفاوها الرقميةةة بةةالوهر

أ

وتبا مجموفة من الةطوات اليسيرة لتلقيت ذا ا ألمر .
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ويؤكد شعبا خليوة

فل وجو

سع دراسة اللالة مل مكتشاا السببية ،أو الععقة بةين

و ةةا دراسةةة اللالةةة فة صةةوروها النهائيةةة وبةةين األسةةبا
الوش ووصف الععج ،أو ودفي أسبا

أسبا

الكامنةةة وراج ةةذا الو ةةا ،وذلةةا لتةةذلي

النجةا ووعةيةة العمة فلة استنسةاخم  .ووفقةا رخةر

حصر للمسةتودفات الرقميةة فلة مسةتود العةال مةن خةعل الةدلي الةرائطة للمسةتودفات الرقميةة
 ، Repository mapsأمناج مراجعة ذا البلث فقد اوع أ فدد ذ المسةتودفات قةد بلةا 5403
مسةةتودفا رقميةةا  ،ومةةا األخةةذ ف ة اافتبةةار أ

نةةاك  4465مسةةتودفا رقميةةا مشةةتركا ف ة الوهةةر

الموحةةةد أويسةةةتر ،يتعةةة أ  % 70.5مةةةن مجمةةةال فةةةدد المسةةةتودفات الرقميةةةة العالميةةةة مشةةةتركة
بالوهر
ف

الموحد أويستر (  ) OAIsterبما يدل فل حج ااستقطا

دفم أ ي صب فهرسا موحدا للمستودفات الرقمية  ،واللت أ

الةذي يقةوم بةم الوهةر

وهجاحةة

ذا النجا مهما ي عةد ألمر واحد

و تضافر الجهود واإليمان باهمية العم المشترك وإيجابيدات التنسديق بد ي المؤسسدات واألفدراد
وهددو األ مددر الددلي ماالنددا نفتقددد لدديس فق د علد مسددتوى العددالم العرب د ب أ سد ر
مستوى ك دول ة عربية ب م ف ر د ه ا .
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وإنمددا أيض د ا ً عل د

 -2التو؛يات .
 -1 / 2عل مستو ى المستودعات الرقمية العربية .
 -1 / 1 / 4أ وعم ولا المستودفات فل جذ

اإلهتاج العلم لمنسوبيها من الباحثين بما يةدف مةراج

مجموفاوها الرقمية .
 -4 / 1 / 4أ وقوم المستودفات الرقمية العربية بتمكةين مبةادرة ) (OAIببرمجيةات مدارة مسةتودفاوها
الرقميةةة بمةةا ي مكةةن الوهةةر (  ) OAIsterمةةن مرسةةال بروووكةةول (  ) OAI-PMHللتعةةرا
فل الميتاداوا الةاصة بمجموفاوها الرقمية .
 -5 / 1 / 4أ وعم ولا المستودفات فل اإل هةراط ف الوهر (  ) OAIsterبما يدف وواجد واهتشةار
الملتود العرب ف

ذا التجما العلم الدول  ،وي ةيةد مةن ااوصةال العلمة الرسةم بةين

الباحثين .
 -2 / 2عل مستو ى األقسام العلمية لتخصص المكتبات والمعلومات بالجامعات العربية .
 -1 / 4 / 4أ وعم ولةا األقسةام بالمشةاركة مةا المسةتودفات الرقميةة فلة دفةوة البةاحثين ملة ميةدا
اهتةةاجه العلم ة بالمسةةتودفات الرقميةةة ،فعةةع فةةن القيةةام بالمسةةافدة ف ة فمليةةة اإليةةدا ،
و صياغة الميتاداوا للمجموفات الرقمية المودفة .
 -4 / 4 / 4أ وتوسةا األقسةام فة وةدري

الميتاداوةا وبروووكواوهةةا المةتلوةة ومنهةا بروووكةةول ( OAI-

 ، ) PMHو أ وةصص لها الندوات واللقاجات وورش العم والمؤومرات .
 -5 / 4 / 4أ وعا أقسام المكتبات والمعلومات العربية مو وفات ونىي المع لومات

من أ ولوياوهةا

البلثية فمازال ناك الكثير مةن البروووكةوات والقوافةد والتطبيقةات واإلجةراجات الخائبةة
من هسيج اإلهتاج الوكري العرب ف المجال والت ل ومتد يد البلث مليها بعد .
 -3 / 2عل مستوى الخبراء واألكاديميي العرب .
 -1 / 5 / 4أ يلذو الةبراج واألكةاديميين العةر

حةذو هىةرائه األجاهةت فة وبة ا دل الةبةرات وارراج

حول القعايا المتعلقة بالملتود العربة ومواحتةم فة البيئةة اإللكتروهيةة  ،فة

ة الطبيعةة

الةاصة ل بعض مصادر المعلومات العربية والت يأو ف مقدمتها المةطوطات .
 -4 / 5 / 4أ يتعةةاو

ةةؤاج الةبةةراج واألكةةاديميين مةةا المؤسسةةات العاملةةة ف ة المجةةال سةةواج أكاهةةت

اختةاهيةةةة مثةةة المكتبةةةات ،أو وجاريةةةة مثةةة شةةةركات وقنيةةة ا ت المعلومةةةات ،أ و مهنيةةةة مثةةة
الجمعيةات العلميةةة وااولةادات المهنيةةة ،مةن أجة بلةث مواحةةة الملتةود العربة فة البيئةةة
اإللكتروهية .
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