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منوذج معلومات م�ساحة املكتبة
القائم على نظم املعلومات اجلغرافية
درا�سة حالة :جامعة �شانغهاي جياو تونغ
ت�أليف :ياغي �شني٭
ترجمة� :أنور �صالح حممد نور خريي٭٭

ملخ�ص الدرا�سة:

يف هذه الدرا�سة ،مت ت�صميم منوذج معلومات م�ساحة املكتبة (Library )MISL
 Space Information Modelالذي يعتمد على نظم املعلومات اجلغرافية ()GIS
 Geographical Information Systemلإظهار موقع رف الكتب لكل كتاب ب�شكل
ب�صري من خالل واجهة العر�ض من املحطات املختلفة .مت �أخذ مكتبة جامعة �شنغهاي جياو تونغ
كدرا�سة حالة ،ومت دمج كل من املعلومات املكانية  Spatial Informationواملعلومات التف�صيلية
 Attribute Informationيف النموذج ،يف املعلومات املكانية ،مت ت�صميم تخطيط غرفة القراءة
و�أرفف الكتب واملكاتب املرجعية وما �إلى ذلك مع التفا�صيل املختلفة ،كانت طبقة �أرفف الكتب هي ال�سمة
الرئي�سية لرفوف الكتب ،ومت ربط كل كتاب بطبقة رف كتب واحدة .من خالل حقل طبقة رف الكتب،
ميكن تو�صيل الكتاب املوجود يف نظام اال�ستعالم مبعلومات طبقة رف الكتب يف النموذج (،)MISL
ومب�ساعدة هذا النموذج ،ميكن للم�ستفيدين البحث يف الكتب ب�شكل ب�صري (مرئي) يف نظام اال�ستعالم
والعثور على مواقع الكتب بدقة .ميكن ا�ستخدامه �أي�ضاً يف اال�ستف�سار عن م�صادر املجموعة اخلا�صة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن لأمناء املكتبات ا�ستخدام هذا النموذج لتحليل حالة ا�ستعارة الكتب ،وميكن
٭ �أمني مكتبة  -جامعة �شانغهاي جياو تونغ
٭ ٭ ع�ضو هيئة التدريب – معهد الإدارة العامة
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�أن يُو�صى امل�ستخدمون بالكتب ذات املو�ضوعات املت�شابهة التي يتم تداولها ب�شكل متكرر ،وميكن
�إدارة الأ�صول الدائمة للمكتبة (الكرا�سي والطاوالت وما �إلى ذلك) ب�شكل مرئي من خالل النموذج.
ا�ستخدمت هذه الدرا�سة نظام املعلومات اجلغرافية ك�أداة حلل م�شكلة حتديد املواقع بدقة ،مع توفري
خدمات �أف�ضل للق ّراء يف وقت واحد وحتقيق الإدارة الب�صرية للكتب لأمناء املكتبات.
مقدمة الدرا�سة:

نظم املعلومات اجلغرافية ( )GISهي �أدوات
قوية ميكنها حترير وتخزين وحتليل وعر�ض و�إدارة
البيانات اجلغرافية .يف �أوائل عام 1992م
�أطلقت العديد من م�ؤ�س�سات رابطة املكتبات
البحثية (Association of )ARL
 Research Libraryمبا يف ذلك جامعة
جورجيا وجامعة هارفارد وجامعة والية كارولينا
ال�شمالية وجامعة �إلينوي اجلنوبية م�شروع حمو
�أمية نظم املعلومات اجلغرافية ( ،)GISونفذت
درا�سة ا�ستق�صائية �شاملة حول التطبيقات املحتملة
لنظم املعلومات اجلغرافية يف املكتبات (Davie
 .)et al, 1999منذ ذلك احلني جذبت
الدرا�سات حول تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية
يف بحوث املكتبات املزيد واملزيد من االهتمام
(.)Bishop & Mandel, 2010
تعد نظم املعلومات اجلغرافية فعالة بالن�سبة
جلهود تخطيط املكتبات ،مثل التحقيق يف جماالت
خدمة املكتبات ،وو�ضع مناذج لتدابري فتح و�إغالق
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خدمات املكتبة ،والإعالن عن القرارات الأولية
ملواقع املكتبات ،وما �إلى ذلك (& Hertel
Sprague,2007; Koontz et al,
2009; Sin and Sei-Ching,
 .)2011اعتمدت مكتبة جامعة �إيداهو نظام
املعلومات اجلغرافية لربط املتغريات مثل العمر
والعرق والدخل والتعليم من �إح�صاء الواليات
املتحدة لعام 2000م بخرائط منطقة اخلدمة
ملكتبتني فرعيتني مقرتحتني .بنا ًء على اخلرائط
املوا�ضيعية التي مت �إن�شا�ؤها ،ميكن عر�ض
املعلومات الدميوغرافية عن م�ستخدمي املكتبة
املحتملني .الأهم من ذلك ،كانت اخلرائط مفيدة
�أي�ض ًا يف حت�سني تخطيط خدمة املكتبات .كونتز
و�آخرون من جامعة والية فلوريدا بحثوا يف التحقيق
يف �أ�سباب �إغالق املكتبة العامة با�ستخدام نظم
املعلومات اجلغرافية ،وقدم امل�ؤلفون منهجية
با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية لو�صف
ال�سوق اجلغرايف للمكتبات لتو�ضيح �آثار موقع
املن�ش�أة ،و�إعادة التوطني ،والإغالق الدائم على
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منوذج معلومات م�ساحة املكتبة القائم على نظم املعلومات اجلغرافية
امل�ستخدمني املحتملني .ا�ستخدم  Sinنظم
املعلومات اجلغرافية ( )GISمع تدابري عدم
امل�ساواة وانحدارات متعددة لتحليل الإح�صاءات
من م�سح املكتبات العامة وبيانات امل�سح ال�سكاين،
ثم مت التحقيق يف درا�سة متعددة املتغريات على
م�ستوى البالد للتغريات على م�ستوى احلي ،ومت
�إعداد خرائط لتخطيط املكتبات العامة واملناظر
الطبيعية.
ويرى (� )Higgs et al, 2013أنه
ميكن لنظم املعلومات اجلغرافية �أن تقدم دعم ًا
قوي ًا للو�صول �إلى املكتبة ،ففي جنوب ويلز،
اململكة املتحدة� ،أجريت درا�سة حالة حول حتليل
�أويل للتغريات املكانية يف �إمكانية الو�صول �إلى
خدمات املكتبة على �أ�سا�س منوذج نظم املعلومات
اجلغرافية .كذلك قام بارك �أي�ض ًا بقيا�س �إمكانية
الو�صول �إلى املكتبة العامة بدقة وقدم حتلي ًال
واقعي ًا با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية ،مبا
يف ذلك التحليالت الو�صفية والإح�صائية ومقيا�س
امل�سافة القائم على �شبكة الطرق ،يف درا�سة
�أخرى ،ذهب بارك خطوة �إ�ضافية لقيا�س وقت
�سفر الق ّراء وامل�سافة �أثناء ا�ستخدامهم للمكتبة.
بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام نظم املعلومات
اجلغرافية لتخطيط املكتبات و�إمكانية الو�صول
�إليها ،ميكن تطبيقها �أي�ض ًا على �إدارة املجموعات،
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مبا يف ذلك امل�صادر املادية وقواعد البيانات الرقمية
اخلا�صة باملكتبة الأكادميية (Xuemei et
 .)al, 2014ا�ستك�شف كل من �سوالر ورادوفان
من املكتبة الوطنية واجلامعية يف �سلوفينيا �إمكانية
�إن�شاء جمموعة افرتا�ضية من املواد املتنوعة مثل
اخلرائط والوثائق الت�صويرية با�ستخدام نظم
املعلومات اجلغرافية .ربطوا البيانات املكانية
بعنا�صر ت�صويرية �أخرى ،مبا يف ذلك طرق
العر�ض وال�صور ال�شخ�صية مع االرتباطات
الت�شعبية Solar and( Hyperlinks
 .)Radovan, 2005در�س (Coyle,
 )2011من مكتبة  Rochesterالعامة تنفيذ
نظم املعلومات اجلغرافية يف جمموعة املكتبة.
و�أعرب عن اعتقاده �أن املكتبات التي طبقت نظم
املعلومات اجلغرافية يف وقت مبكر �سيكون لها
ميزة فكرية على تلك القادمة يف وقت الحق .بينما
�أجرى ( )Sedighi, 2012بحث ًا عن نظم
املعلومات اجلغرافية كنظام لدعم اتخاذ القرار
يف حتليل البيانات اجلغرافية املكانية يف قواعد
بيانات املكتبة الأكادميية .با�ستخدام وظائف
حتليل النظام ،ميكن الإ�شارة �إلى جمموعة من
امليزات؛ على �سبيل املثال ،ميكن حتليل العالقات
املكانية للبيانات القائمة على الكور�سات التعليمية.
�أما ( )Boda et al, 2017ا�ستخدم منوذج ًا
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للمكتبة االفرتا�ضية ثالثية الأبعاد لتمثيل املجموعة
الأبرز والأثرية للع�صور القدمية الكال�سيكية يف
مكتبة الإ�سكندرية.
�إلى جانب التطبيقات املذكورة �أعاله،
ا�ستخدمت بع�ض املكتبات تقنيات نظم املعلومات
اجلغرافية لتحليل �سلوكيات القارئ ،طورت Xia
نظام املعلومات اجلغرافية � GISإلى �أداة حتليلية
لفح�ص العالقات بني ارتفاع الرف وتكرار ا�ستخدام
الكتب ،مما يك�شف عن �أن القراء مييلون �إلى
�سحب الكتب من الأرفف التي ي�سهل الو�صول �إليها
بوا�سطة العيون واليدين (;Jingfeng, 2004
;Mandel, 2010; Mandel, 2010
� .)Jingfeng, 2005أما (Mandel,
 )2010فقد ا�ستخدم نظم املعلومات اجلغرافية
لتعيني امل�سارات الأكرث �شعبية التي �سلكها الق ّراء
عند دخول املكتبة .ا�ستناد ًا �إلى طريقة م�سح
املقاعد ،واعتمد على خرائط لت�صور ا�ستخدام
الطاوالت و�أجهزة الكمبيوتر .ميكن �أن توفر نت ــائج
بحث كل من  Jingfengو Mandelمعلومات
عن �سلوك الق ّراء حيث ميكن تعديل مواقع الكتب،
وبالتايل ميكن تعديل م�سارات الدخول وتقييم
املرافق ب�شكل ا�سرتاتيجي.
على الرغم من �أنه مت �إجناز الكثري من
العمل حول تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية على
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املكتبة� ،إال �أن هناك القليل من التقارير حول
�إظهار املوقع الدقيق لكل كتاب ب�شكل ب�صري
من خالل واجهة عر�ض فهر�س املكتبة ،والتي
تعد ذات �أهمية كبرية لكل من الق ّراء و�أمناء
املكتبات .حدد ( )Jingfeng, 2005موقع
مواد املكتبة بوا�سطة نظم املعلومات اجلغرافية
( )GISو�أ�شار �إلى �أن حتديث بداية ونهاية �أرقام
اال�ستدعاء لكل رف قد يكون �أكرث الأعمال �شاقة.
خ�صو�ص ًا �أنه ال ميكن لنظام املعلومات اجلغرافية
معرفة ما �إذا كان الكتاب لي�س يف مكانه ال�صحيح
�أو �أنه ي�ستخدم من قبل �شخ�ص �آخر .ن�صحت
 Jingfengبدمج نظم املعلومات اجلغرافية
مع حتديد الهوية مبوجات الراديو (،)RFID
وكالهما لديه القدرة على تتبع موقع كل كتاب .مت
ا�ستخدام  ،StackMapوهي �أداة تدعم �إعداد
خريطة املكتبة وتدعم تخريط منتج جمموعات
املكتبة يف مكتبة هامبتون (.)Enis, 2014
بنيت مكتبة جامعة �شنغهاي جياو تونغ واجهة
من �ش�أنها �أن ت�ستخدم نظم املعلومات اجلغرافية
لتحديد املوقع املحدد لكل كتاب يف الفهر�س ،ومت
�إن�شاء منوذج لنظم املعلومات اجلغرافية يت�ضمن
املعلومات املكانية وال�سمات .attributes
نوق�شت عالقة نظم املعلومات اجلغرافية
( )GISوتقنية حتديد الهوية مبوجات الراديو

مج ،26ع1و ،2حم ّرم ـ ذي احلجة 1441هـ � /سبتمرب ـ �أغ�سط�س2020م

منوذج معلومات م�ساحة املكتبة القائم على نظم املعلومات اجلغرافية
(Radio Frequency )RFID
 Identificationوالفهر�س العام للو�صول
على اخلط املبا�شر (Online )OPAC
 public access catalogبالتف�صيل.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،متت درا�سة العالقة بني �أرفف
الكتب و�سلوك امل�ستفيدين بعمق .من امل�أمول �أن
يجلب منوذج نظم املعلومات اجلغرافية خدمات
مريحة للم�ستفيدين و�إدارة فعالة لأمناء املكتبات.
منهجية الدرا�سة:

 -1مكتبة جامعة �شنغهاي جياو تونغ:
يف عام 1984م مت بناء نظام الإعارة يف
جامعة �شنغهاي جياو تونغ على �أ�سا�س تكنولوجيا
قارئ الباركود  ،Barcode-readerومت
تنفيذ �أول نظام �آيل لإدارة املكتبات ()LMS
Library management System
يف العام 1988م وكان نظام MINISIS
و IMAGE Libraryاملتكامل ،ويف
عام 1993م مت تنفيذ نظام لإدارة املكتبات
( )LMSوهو يعترب النظام الثاين ،وهو نظام
 UNIFYمتعدد امل�ستخدمني عرب الإنرتنت.
يف عام 1994م مت �إن�شاء نظام الفهر�س املفتوح
للجمهور على اخلط املبا�شر ()OPAC
ا�ستناد ًا �إلى  ،UNILSمما ي�سمح للق ّراء
باال�ستعالم عن �سجل املكتبة الببليوغرايف من
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خالل احلا�سب الآيل .يف العام 1998م مت �إن�شاء
نظام �آيل ثالث ،وهي �أداة ت�ستند �إلى العميل /
اخلادم ،ا�ستناد ًا �إلى Horizon Library
 ،Management Systemويف عام
2008م مت �إطالق نظام مكتبة Aleph
املتكاملة (Integrated Library )ILS
 ،Systemويف العام نف�سه ،مت تقدمي نظام
 ،Primoوهو نظام اكت�شاف امل�صادر والو�صول
�إليها .ويف عام 2009م مت بناء واجهة ا�ستك�شاف
على �أ�سا�س نظام برميو ،وتوفري خدمات
ا�سرتجاع امل�صادر والو�صول �إليها .و�أ�شار (Jin,
� )2013أنه مت تقدمي تقنية حتديد الهوية
مبوجات الراديوRadio Frequency
 Identification RFIDيف عام
2014م ،وميكن للقراء الآن ا�ستعارة الكتب �أو
�إرجاعها من خالل �آالت اخلدمة الذاتية.
ميكن للم�ستخدمني العثور على م�صادر
املعلومات مثل الكتب عرب واجهة الفهر�س املفتوح
للجمهور على اخلط املبا�شر (� )OPACأو
عرب نظام اال�ستك�شاف يف ال�صفحة الرئي�سية
ملكتبة جامعة �شنغهاي جياو تونغ على الرابط:
(http://www.lib.sjtu.edu.cn/
index.php?m=content&c
 ،)=index&lang=enتظهر ال�شا�شة
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يف ال�شكل رقم ( .)1ميكن العثور على معلومات
الكتاب من خالل الأنظمة ،لكن ال ميكن عر�ض
املوقع الدقيق للكتب يف النظام .يف مكتب املراجع
باملكتبة ،يكون ال�س�ؤال الذي يطرحه الق ّراء ب�شكل
متكرر هو �أين ميكنهم العثور على كتاب معني.
ي�ستخدم نظام ت�صنيف املكتبة ال�صينية ()CLC
Chinese Library Classification
لتنظيم املجموعات يف جامعة �شنغهاي جياو تونغ،
و�أمناء املكتبات على دراية بهذا الت�صنيف .ومع
ذلك ،ي�صعب على امل�ستخدمني عدميي اخلربة
فهمها ،حتى لو مت تدريبهم .على الرغم من �أن
اخلرائط الثابتة  Static Mapميكنها توجيه
امل�ستفيدين للعثور على الكتب� ،إال �أن امل�ستفيدين ال

يزالون يف بع�ض الأحيان يجدون �صعوبة يف العثور
على الكتب ،و�إذا كان ميكن للق ّراء احل�صول على
موقع رف الكتب املحدد لكتاب من خالل نظام ال ـ
� OPACأو اال�ستك�شاف ،فيمكن حت�سني جتربة
امل�ستخدمني ب�شكل كبري ،وميكن حفظ الكثري من
وقت الق ّراء للعثور على الكتب ،لذلك من ال�ضروري
�إدخال نظم املعلومات اجلغرافية �إلى املكتبة بهدف
�إظهار موقع كل كتاب ب�شكل مرئي ،Visual
عالوة على ذلك يحتاج مديرو املكتبات �إلى تخطيط
امليزانية يف نهاية كل عام وينبغي مراعاة ترتيب
املو�ضوعات املختلفة يف التخطيط .على الرغم
من �أن ا�ستخدام املجموعات من قبل نظام املكتبة
ً
مرجعا للتخطيط،
املتكامل ( )ILSوالذي يوفر

�شكل رقم ( )1ال�صفحة الرئي�سية لنظام الفهر�س العام على اخلط املبا�شر ( )OPACملكتبة جامعة �شنغهاي جياو تونغ
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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ف�إن منوذج معلومات م�ساحة املكتبة ()LSIM
�سيوفر ر�ؤية جديدة.
 -2الربامج امل�ستخدمة يف جمال املكتبات:
هناك العديد من �أنواع برامج ( )GISيف
جمال البحث هذا ،مبا يف ذلك املنتجات التـجـ ــاريـة
مثـ ــل  ArcGISو MapInfoوMapGIS
بالإ�ضافة �إلى حلول الربجميات احلرة واملفتوحة
امل�صدر (free and open- )FOSS
 .source softwareبا�ستخدام الربجميات
احلرة واملفتوحة امل�صدر ونظام  ArcGISعلى
�سبيل املثال ،ميكن �أن توفر �سيا ًقا �أو�سع حلركة
الربامج مفتوحة امل�صدر والتطورات يف جمال نظم
املعلومات اجلغرافية Donnelly,( GIS
 .)2010ال ميكن لأي حزمة من الربجميات
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احلرة واملفتوحة امل�صدر (� )FOSSأن تطابق
كل الوظائف التي لدى نظام  ArcGISلإن�شاء
خرائط مو�ضوعية؛ لذلك ،ف�إن وظيفة التحليل
املكاين ومعاجلة بيانات  ArcGISهي الأقوى،
والربنامج امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة هو الإ�صدار
التجريبي .ArcGIS 10.3
 -3املنهج امل�ستخدم يف الدرا�سة:
هناك نوعان من الوحدات النمطية يف منوذج
معلومات م�ساحة املكتبة (Library )LSIM
 ،Space Information Modelمبا
يف ذلك املعلومات املكانية ومعلومات ال�سمات
 ،attribute informationكما هو مبني
يف ال�شكل رقم ( .)2يتم نقل املعلومات املكانية،
مبا يف ذلك مو�ضع املبنى ،وتخطيط غرفة القراءة،

�شكل رقم ( )2منوذج الدرا�سة
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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ومعلومات رف الكتب ،وما �إلى ذلك� ،إلى منط
الت�شيكل  .Shapefileويتم ا�ستخدام معلومات
اال�ست�شعار عن بعد ل�ضبط املوقع اجلغرايف للمكتبة،
و�إن�شاء هذه العنا�صر ب�سمات attributes
خمتلفة ،ويتم تخزين البيانات ثنائية الأبعاد 2D
والبيانات ثالثية الأبعاد  3Dيف قاعدة البيانات
اجلغرافية ،ويتم ا�ستخدام نظامي ArcMap
و ArcSceneلإن�شاء خرائط ثنائية وثالثية
الأبعاد وحتليل �سلوك القراء.
يتم ربط املعلومات املكانية ببيانات من
الفهر�س العام على اخلط املبا�شر للمكتبة
 ،OPACوعملية اال�ست�شكاف داخل نظام
املكتبة ،والبيانات اخلا�صة بتقنية حتديد
الهوية مبوجات الراديو ( ،)RFIDوحقول
اال�ستعالم التي ن�سميها “معلومات عامة” يف
ال ـ  OPACوهي العنوان ،امل�ؤلف ،الكلمة
الرئي�سية ،رقم اال�ستدعاء،ISBN ، ISSN ،
رقم النظام ،الباركود ،موقع املجموعة ،والنا�شر
ونظام الت�صنيف ال�صيني ( .)CLCيف
عملية اال�ست�شكاف يف نظام املكتبة ،ال ميكن
للق ّراء البحث يف املعلومات العامة فح�سب،
ولكن �أي�ض ًا ميكنهم حت�سني نتائج البحث ح�سب
احلقول املحددة ،مثل املو�ضوع ،وامل�ؤلف ،وموقع
املجموعة ،وتاريخ الن�شر .يتم دعم وظائف حجز
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

الكتب وجتديده �أي�ض ًا بوا�سطة هذين النظامني،
ويتم تقدمي تقنية حتديد الهوية مبوجات الراديو
(� )RFIDإلى مكتبة Shanghai Jiao
 Tongلل�سماح باخلدمة الذاتية ،وت�شمل
احلقول موقع املجموعة ،املو�ضوع، ISSN ،
 ،ISBNالباركود .الباركود هو املجال امل�شرتك
يف جميع الأنظمة الثالثة وي�ستخدم لالت�صال
بهم.
يف نظام تقنية حتديد الهوية مبوجات الراديو
( ،)RFIDميثل رف الكتب هو التعريف الفريد
لكل رف يف رف الكتب ،ويف مكتبة جامعة �شنغهاي
جياو تونغ ،يتم ا�ستخدام طريقة موقع الكتاب
الأول لإدارة الكتب يف نظام ( ،)RFIDويتم
ت�سجيل �أول كتاب على كل رف كموقع خمتلف
لرف الكتب ،ويتم تعيني الكتب املوجودة على رف
واحد لنف�س موقع رف الكتب ،ويتم ترتيب الكتب
وترتيبها ح�سب رقم اال�ستدعاء ،وميكن احل�صول
على الو�ضع احلايل للكتاب يف نظام ()RFID
من خالل جرد الرف� .سيتم ت�سجيل الكتب التي
يتم ا�ستعارتها من قبل امل�ستفيدين �أو ال على
الرف الأمين يف نظام (.)RFID
معلومات ال�سمة الرئي�سية يف منوذج معلومات
م�ساحة املكتبة (Library )LSIM
Space Information Model
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هي طبقة رف الكتب ،والتي ُت�ستخدم لو�صف
مو�ضع الكتاب .يرتبط جمال طبقة رف الكتب
ببيانات(� .)RFIDآخذ ًا طبقة رف الكتب يف
( )RFIDكحقل لل�سمة ،وميكن حتديد مو�ضع
الكتاب بوا�سطة طبقة رف الكتب يف منوذج
معلومات م�ساحة املكتبة ( .)LSIMمقارن ًة
ب�أبحاث ( ،)Xia, 2005من الأ�سهل احل�صول
على معلومات طبقة رف الكتب ا�ستناد ًا �إلى
( )RFIDيف منوذج معلومات م�ساحة املكتبة
(.)LSIM
تظ ـهـر العــالقة وال ــ�ص ـ ـ ـل ــة بــني OPAC
و  RFIDو  LSIMيف ال�شكل رقم (.)3
عندما يحدد القارئ كتاب ًا يف � ،OPACسيتم
عر�ض الباركود يف النظام ،وميكن ا�سرتداد طبقة
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رف الكتب يف نظام  RFIDمن خالل الباركود
على الفور ،كذلك مت ت�ضمني خريطة غرفة القراءة
يف نظام ال ـ ـ  .OPACعالوة على ذلك ،ميكن
عر�ض �إحداثيات الكتاب والتي متثل خطوط
الطول والعر�ض واالرتفاع ()height ، y ، x
من خالل طبقة رف الكتب ،ويتم �إن�شاء �إحداثيات
ك�شاف كل رف الكتب يف نظام الـ ـ OPAC
ونظام  RFIDو  ،LSIMومت �إن�شاء حقل
عر�ض اخلريطة يف نظام ال ـ  ،OPACويدعم
 ArcMapو  ArcSceneواجهة البحث.
رابط  URLهو حمتوى احلقل ،ويتنوع حمتواه
مع �أرفف الكتب املختلفة ،وعندما يبحث القارئ
عن كتاب معني ،يتم �إبراز �إحداثيات رف الكتب
ذي ال�صلة يف اخلريطة.

�شكل رقم ( )3العالقة وال�صلة بني نظام ال ـ ـ  OPACونظام  RFIDو منوذج معلومات م�ساحة املكتبة ()LSIM
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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�شكل رقم ( )4العثور على كتاب يف نظام ا�ستك�شاف النظام

من خالل حقل طبقة رف الكتب ،ميكن تو�صيل
معلومات الكتاب يف نظام اال�ستعالم بنموذج
معلومات م�ساحة املكتبة ( ،)LSIMوميكن
لأع�ضاء هيئة التدري�س والطالب البحث عن الكتب
يف نظام اال�ستعالم ب�شكل مرئي كما هو مبني يف
ال�شكل رقم ( ،)2ويتم تو�صيل املعلومات املكانية
ومعلومات ال�سمة يف منوذج معلومات م�ساحة املكتبة
( ،)LSIMعالوة على ذلك ،مت ت�صميم منوذج
معلومات م�ساحة املكتبة ( )LSIMعلى �أ�سا�س
نظم املعلومات اجلغرافية لتوفري خدمات �أف�ضل
للق ّراء وحت�سني الإدارة الب�صرية لأمناء املكتبات.
 -4مناق�شة نتائج الدرا�سة:
•تقدمي اخلدمات للقراء من قبل منوذج
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

معلومات م�ساحة املكتبة ()LSIM
 (اال�ستعالم الب�صري يف غرفة القراءة).عندما يُطلب كتاب ًا عن الطب البيولوجي،
ميكن البحث عنه با�ستخدام الكلمة الأ�سا�سية
«الطب احليوي» يف نظام البحث باملكتبة ،كما
هو مبني يف ال�شكل رقم ( ،)4ميكن العثــور
على كتاب بعنوان «Amalgamation
 »within Evolutionبرقم اال�ستدعاء
يف نظام الت�صنيف ال�صيني (-R318( )CLC
 ،)3/53وميكن للق ّراء العثور على الكتاب مع رقم
اال�ستدعاء يف غرفة القراءة املقابلة.
ف�إذا �إذا مت تطبيق منوذج معلومات م�ساحة
املكتبة ( ،)LSIMف�إن نتائج البحث ال تت�ضمن
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�شكل رقم (�/5أ) املوقع املرئي للكتاب مع رقم اال�ستدعاء)2D( 3/53-R318

�شكل رقم (/5ب) املوقع املرئي للكتاب مع رقم اال�ستدعاء )3D( 3/53-R318
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية
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فقط املعلومات الن�صية حول موقع الكتاب ،بل
ت�شمل �أي�ض ًا خريطة مرئية فيتم التعرف على
الرمز ال�شريطي للكتاب ( )32832872ومتريره
�إلى طبقة رف الكتب ،وميكن العثور على طبقة رف
الكتب ( )A4R042C04يف منوذج معلومات
م�ساحة املكتبة ،ثم ميكن عر�ض املوقع املكاين
للكتاب على خريطة ب�صرية ويو�ضح ال�شكالن (�/5أ
و /5ب) املوقع املرئي ثنائي الأبعاد وثالثي الأبعاد
للكتاب برقم املكاملة ( ،)3/53-R318وميكن
تبديل هاتني النتيجتني يف النظام .ال�سهم الأحمر
هو موقع الكتاب بنا ًء على املوقع املرئي ،وميكن
للق ّراء العثور على الكتاب ب�شكل �أكرث مالءمة.
يتم تنظيم غرف القراءة يف مكتبة جامعة
�شنغهاي جياو تونغ ح�سب املو�ضوع ،ويف كل غرفة
قراءة ،يتم توزيع الكتب ذات الفئات املرتبطة ً
معا،
ويو�ضح ال�شكالن (�/5أ و/5ب) تخطيط غرفة
قراءة واحدة .متت درا�سة الكتب التي حتتوي على
فئات نظام الت�صنيف ال�صيني ( )CLCالكبرية،
مثل  Oو  Pو Qو  Rو  ، Sكمثال يف غرفة القراءة
يف هذه الورقة .املثلثات احلمراء متثل الكرا�سي
وامل�ستطيالت اخل�ضراء الفاحتة متثل الطاوالت.
الأرفف م�صنفة � ً
أبجديا ،ويتم عر�ض طاولة املراجع
ومنطقة املكتب وغرفة الدرا�سة اجلماعية واملخزن
و�آالت اال�ستف�سار والطابعات وال�سالمل.
			
جملة مكتبة امللك فهد الوطنية

•جمموعات خا�صة يف غرف القراءة املختلفة:
يف مكتبة جامعة �شنغهاي جياو تونغ ،هناك
العديد من املجموعات اخلا�صة ،مثل وثائق
العقود ،وخمطوطات ،Tsung-Dao Lee
و�أطروحات اخلريجني ،والنتائج املهمة التي
تو�صلت �إليها فرق البحث ،وما �إلى ذلك ،وب�سبب
ندرة هذه املجموعات اخلا�صة ،ال يتم تداولها
وميكن قراءتها فقط يف غرف القراءة ،عالوة
على ذلك توجد هذه املجموعات يف مكتبات فرعية
خمتلفة ،وميكن �إدخال املعلومات اجلغرافية لهذه
امل�صادر يف النموذج .ميكن للباحثني ا�ستخدام
منوذج معلومات م�ساحة املكتبة ()LSIM
لتحقيق املواقع املحددة لهذه امل�صادر ،واالنتقال
مبا�شر ًة �إلى املنطقة ذات ال�صلة ،والعثور ب�سرعة
على هذه العنا�صر اخلا�صة.
•�إدارة وحتليل املكتبة
 (حتليل و�ضع الكتب امل�ستعارة)با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرايف ،من
املمكن �أي�ض ًا �إظهار عدد املرات التي يتم فيها
ا�ستعارة الكتب ا�ستناد ًا �إلى موقعها الفعلي كما
هو مبني يف ال�شكل رقم ( ،)6ميثل كل م�ستطيل
رف ًا يف غرفة القراءة ،فيتم و�ضع الكتب مع نف�س
املو�ضوع على نف�س الرف ،وميثل الرقم املوجود
على الرف متو�سط معدل ا�ستعارة الكتب املوجودة
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على هذا الرف ،والألوان املختلفة تعني تكرارات
خمتلفة ،مع مقيا�س من خم�سة �إلى مائة .متثل
فئات نظام الت�صنيف ال�صيني (O )CLC
و  Pو  Qالتي تظهر على ميني الرفوف العلوم
الريا�ضية والكيمياء وعلم الفلك وعلوم الأر�ض
والعلوم البيولوجية على التوايل.
بنا ًء على حتليل العالقة بني تكرار اال�ستعارة
وفئة املو�ضوع ،ميكن العثور على املو�ضوعات املهمة
يف املجاالت املهنية و�إظهارها ،ويف املقابل ميكن
�أن يو�صى الق ّراء بالكتب ذات ال�صلة باملو�ضوعات
املهمة� .إذا �أخذنا الفئة  Oكمثال ،ف�إن مو�صع الرف
لأعلى تكرار لال�ستعارة ( )100يف ال�صف  ،9العمود
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ً ،2
وفقا لنظام اال�ستعالم ف�إن مو�ضوع الكتب على
هذا الرف هو كيمياء البوليمرات العالية .ميكن
ت�سليط ال�ضوء على الكتب ذات معدل الإعارة املرتفع
على رف الكتب ونظام اال�ستعالم� .إذا كانت كتب
التكرار الأعلى للإعارة على الرفوف البعيدة تلبي
�سيا�سة تطوير املو�ضوعات املدر�سية ف�ستتم زيادة
م�شرتيات هذه الكتب ،كما �سيتم النظر يف الكتب
املتعلقة باملوا�ضيع ذات التكرار الأعلى للإعارة على
الرفوف الطويلة �أو ال�سفلية ،والعك�س �صحيح.
�إدارة الأ�صول الدائمة:
ميكن �إدارة الأ�صول الدائمة مثل الكرا�سي
واملكاتب والأرفف و�آالت اال�ستف�سار والطابعات وما

�شكل رقم ( )6معدل تكرار ا�ستعارة الكتب على كل رف يف غرفة قراءة واحدة
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�إلى ذلك يف هذا النموذج ،ومت �إدخال معلومات حول
الأ�صول الدائمة (مثل و�ضعها ،واملوقع املكاين ،وما
�إلى ذلك) يف النموذج ،كما هو مبني يف ال�شكلني
(�/5أ و/5ب) .وميكن لأمناء املكتبات العثور على
املواقع املرئية للأ�صول الدائمة يف �أي وقت ،وميكن
للق ّراء العثور ب�سهولة على �أجهزة اال�ستف�سار �أو
الطابعات للبحث يف الكتب وامل�ستندات املطبوعة.
توجهات م�ستقبلية:
يتم اختبار منوذج معلومات م�ساحة املكتبة
( )LSIMفقط يف غرفة قراءة واحدة وال
تزال جتريبية ،و�سيتم تو�سيع هذا النموذج لي�شمل
املكتبة ب�أكملها ،مما يوفر معلومات مرئية عن كتب
وم�صادر املكتبة .يف عملية ا�ستخدام هذا النموذج
�سيتم ا�ستغالل �إمكانات نظم املعلومات اجلغرافية
يف املكتبة لتوفري خدمات �أف�ضل للقراء واملديرين.

ال يوفر منوذج نظم املعلومات اجلغرافية
الراحة للقراء فح�سب ،بل يدعم � ً
أي�ضا حتليل املكتبة
و�إدارتها ،وميكن لأمناء املكتبات حتليل تاريخ �إعارة
الكتب بنا ًء على العالقة بني تكرار �إعارة الكتب
وفئات املو�ضوعات ،كذلك ميكن التو�صية بالكتب
ذات التكرار الأعلى لال�ستعارة وتلك املرتبطة بها،
وبعد ذلك �سيتم زيادة عدد الكتب التي يتم �شرا�ؤها
وذات التكرار الأعلى لال�ستعارة يف الأماكن البعيدة
�أو الطويلة �أو الأقل بنا ًء على التحليل الوارد �أعاله.
ميكن � ً
أي�ضا �إدارة الأ�صول الدائمة ،وميكن لأمناء
املكتبات العثور ب�سهولة على احلالة واملوقع املكاين
لأجهزة اال�ستف�سار والطابعات وما �إلى ذلك .ميكن
القول ب�أن تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية يف
املكتبة �سوف يجلب ر�ؤية عميقة للمكتبة ،مما يوفر
جتربة قارئ �أف�ضل و�إدارة مكتبة �أف�ضل.

نتائج الدرا�سة:

�شكر وتقدير:

ا�ستناد ًا �إلى حاجة الق ّراء ملوقع الكتاب يف
املكتبة ،مت ت�صميم منوذج معلومات م�ساحة املكتبة
( )LSIMلإظهار طبقة رف الكتب بدقة للكتب
ً
ب�صريا ،ويتم دمج املعلومات املكانية وال�سمات يف
النموذج بنا ًء على النموذج وميكن للق ّراء البحث عن
الكتب والعثور على مواقع الكتب ،ويف الوقت نف�سه
ميكن ب�سهولة العثور على العديد من املجموعات
اخلا�صة املوجودة يف الفروع املختلفة يف النموذج.
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�أ�شكر كالً من  Guo Jingو Chen Jiayiو
 Huang Qinlingمن مكتبة جامعة �شنغهاي جياو
تونغ على ن�صائحهم ب�ش�أن بنية هذه املقالة واملراجعة
اللغوية .كما �أ�شكر  Liu MinوPeng Xia
من جامعة �شرق ال�صني للمعلمني ،على م�ساعدتهما
يف بناء النماذج ،ومت متويل البحث من قبل “�صناديق
البحوث الأ�سا�سية للجامعات املركزية” (منحة
 ،)17JCYA13جامعة �شانغهاي جياو تونغ.
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