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Abstract

The importance of GIS due to connect between spatial
information and other types of information, its depend directly

on computers and other types of technologies to collected

spatial data:(nodes,lines,spaces).when developed usage of
library as naturally evaluation for faced users requirements
and used of technologies and occurrence of information

carriers in digital formats. This situation gained great chance
to used different formats to establish DL so as to reach digital
information society.

Key words:

Digital Libraries, Geographical Information Systems.Spatial
Data

:مقدمة
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تقوم المكتبات باقتناء العديد من أوعية المعمومات بكافة
تعمل عمي تحقيق أىدافيا من خالل ما تقدمو من خدمات

المستفيدين منيا.

أشكاليا ،حتى

معمومات ،لجميور

وبذلك ،إقتنت المكتبات بكافة أنواعيا ،العديد من أوعية المعمومات التقميدية مثل

الورق وبمرور الزمن تحولت إلي الحصول عمى األنماط األخرى مثل األوعية

االلكترونية والرقمية ،كل ذلك في سبيل تمبية احتياجات المستفيدين منياو المتزايدة

يومياً بعد يوم(.مجبل المالكي2007،م)148،

تمثل المكتبات الرقمية نمطاً متطو اًر من أنماط المكتبات ،وتعتمد بصورة مباشرة
عمي التقنيو الحديثة في الحصول عمي مصادر المعمومات واختزانيا وتنظيميا

واسترجاعيا وتحتاج إلي مبني (.عبد الوىاب أال الخيل2002،م)39،

واستخدمت العديد من التقنيات في تحسين المكتبات الرقمية ،ومن أىميا

تقنية نظم المعمومات الجغرافية (

)GIS

Geographical Information Systems

ومن بين مياميا اختزان المعمومات المكانية ( )Spatialوالتعريف بيا.

يحاول ىذا البحث ،توضيح دور نظم المعمومات الجغرافية ،في المكتبات الرقمية

المكانية.

مشكمة البحث:

تواجو المكتبات الرقمية عند إنشائيا العديد من المعوقات التي تقف حجر عثرة في

تحقيق أىدافيا المناطة بيا .وفي بعض األحيان يستدعي األمر االستعانة بالعديد
من تقنيات المعمومات لحل ىذه المعوقات أو التقميل منيا ،لخصوصية وطبيعة

المحتوى الرقمي وتنوعو.
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وحتى يتم تفادي ىذه المعوقات ،عند الشروع في بناء المكتبة الرقمية ،كان لزاماً
اإلشارة إلي بعض السبل المناسبة إلنفاذ مشروع المكتبة الرقمية ،في تبني تقنية

نظم المعمومات الجغرافية في تحقيق ذات اليدف.

تساؤالت البحث:

لتوضيح مشكمة البحث ،يطرح الباحث ىذه التساؤالت

 .1ما ىي نظم المعمومات الجغرافية ( )GIS؟

 .2ما مكونات نظم المعمومات الجغرافية ( )GIS؟

 .3ما المكتبات الرقمية وما تضمو من مجموعات ؟
 .4ما دور نظم المعمومات الجغرافية ( )GISفي تصميم المكتبات الرقمية ؟

أهداف البحث:

ييدف البحث إلي:

 .1التعريف بتقنية نظم المعمومات والمكونات الخاصة بيا.
 .2فيم المكتبات الرقمية وما تحويو من مجموعات.

 .3السعي نحو معرفة دور تقنية نظم المعمومات الجغرافية في تصميم المكتبات
الرقمية .مما يساعد في عمميات التسميم واإلتاحة.

منهج البحث واجراءاته:

وظف الباحث المنيج الوصفي لوصف ظاىرة المكتبة الرقمية ودراستيا وتحميميا،
عالوة عمي المنيج التاريخي لتتبع التطورات التاريخية لتقنية نظم المعمومات

الجغرافية والمكتبات الرقمية.

تم ذلك من خالل اإلطالع عمي األدبيات ومحاولة فيميا وتوظيفيا في بناء المكتبة

الرقمية في الوطن العربى لمواجية التحديات إليجاد فرص الستشراف المستقبل

لبناء مجتمعات المعمومات الرقمية.

نظم المعمومات الجغرافية ( )Gisومكوناتها:
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تطورت تقنية تظم المعمومات الجغرافية G ISSجراء تطور وتقدم العديد من
المعارف اإلنسانية ،مثل عمم الحاسوب والجغرافيا وعمم المعمومات وغيرىا.

وتجمع تقنية نظم المعمومات الجغرافية (  )GISما بين نظم المعمومات

والمعمومات المكانية (الجغرافية) ،في إطار واحد لتوفير المعمومات

والخدمات،

لمعديد من األغراض.

وتمثل نظم المعمومات الجغرافية ،مجموعة نظم لجمع وادخال ومعالجة

وتحميل وعرض واخراج المعمومات الجغرافية الوصفية ،لتحقيق أىداف معينة مثل

التخطيط واتخاذ الق اررات .وتعمل عمي إدخال المعمومات الجغرافية (الخرائط،
الصور الجوية ،ومرئيات األقمار الصناعية باإلضافة إلي البيانات الوصفية

(الجداول ،األسماء) ،ومعالجة كل ذلك وتخزينو واسترجاعو وتحميمو إحصائياً
ومطابقتو وعرضو عمي شاشة الحاسوب أو إخراجو في وسائط ورقية أو

الكترونية( .سمطة وادي األردن)2009 ،

كما تعتبر تقنية نظم المعمومات الجغرافية (  )GISمن التقنيات التي يمكن

استخداميا في مؤسسات المعمومات ،لما ليا من آليات مختمفة ،في إخراج أنماط
متعددة من المخرجات ،في شكل خدمات .وقد تسيم في الربط مابين قواعد

البيانات الجغرافية ،والقواعد األخرى مثل قواعد النصوص الكاممة أو البيانات

الببيموجرافيو ...في ىذه المؤسسات(.يوسف عيسي2008،م)86،

ويتم تناول مفيوم نظم المعمومات الجغرافية ،عبر العديد من المحاور ىي-:

 .1من وجية نظر التحميل المكاني.

 .2من وجية نظر إدارة قواعد البيانات.

 .3وجية نظر إنتاج الخرائط(.بخيت الزيدي2007،م)10،
مما سبق يمكن القول بأن تقنية نظم المعمومات الجغرافية (  ،)GISعبارة عن

آلية تعمل عمي اقتناء وتنظيم وبث واسترجاع المعمومات المكانيو ،بكافة أشكاليا،
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والتي توجد في مؤسسات المعمومات في صور مختمفة مثل الخرائط ومرئيات
األقمار الصناعية وقد يتم استخدام بعض التقنيات ذات الصمة بنظم المعمومات

الجغرافية مثل نظام تحديد المواقع ( ،)GloPal Positioning System( )GPS
وربطو بمقتنيات المكتبة مع نظام التكشيف ،مما يمكن من الوصول االفتراضي

لكل األوعية المودعة داخل المكتبة ذوات الربط المكاني ،بوسـاطة المستفيدين

منيا(ESRI,1994,1).

ولنظم المعمومات الجغرافية ،العديد من الفوائد مثل :عدم تكرار البيانات التي

تم تجميعيا مرة أخرى ،ومناسباتيا لكافة األعمال والميام التي يمكن استخداميا،
عبر تييئة البيانات المكانية ،وربما الحصول عمي معمومات في صور غير

تقميدية(G.GGerry,2009.155).

ولنظم المعمومات الجغرافية فوائد أخرى مثل :إمكانية الدمج ما بين البيانات
الوصفية والمكانية ،وتعديل الخرائط ومرئيات األقمار الصناعية حسب الطمب،

واإلفادة من الخصائص المكانية (الجغرافية) لترتيب الموضوعات المضمنة داخل
مجوعات المكتبات التقميدية والرقمية فييا.

وتعرض المعمومات الجغرافية عن طريق (what Gis,2009)-:

 .1عرض قاعدة البيانات:

وتعتبر قواعد البيانات الخاصة بنظم المعمومات
الييكمية وتكون وفق عالقات فيما بينيا.

 .2عرض الخريطة:
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تتوافر العديد من الخرائط الذكية والمعمومات المطابقة األخرى ،وتستخدم
الخرائط بحسبانيا مجموعة من النوافذ تسيم في الدخول إلي قواعد البيانات لإلسيام

في تحسين المخرجات والخدمات.

.3نموذج العرض:

ساعدت تقنية نظم المعمومات الجغرافية في توفير مجموعة من األدوات لتحويل
المعمومات وتوفير قواعد بيانات

مكانية جديدة ،من القواعد الموجودة فعالً

باستخالص المعمومات ووضعيا في قاعدة البيانات

الجديدة ،وتمثل مجموعة

نماذج توظف في الرد عمي استفسارات المستفيدين.

وصور العرض ىذه ربما تناسبت و ببيئة المكتبات الرقمية التي تحتاج إلي أوعية

معمومات ذات طبيعة

خاصة ،ىدفيا ترميز وتمبية حاجات المستفيدين من

المعمومات حيث تعتبر المعمومات المطابقة (خطوط ،مساحات ،نقاط ،إحصاءات،
تقارير.)...

وتتكون تقنية نظم المعمومات الجغرافية من المكونات اآلت

2008م)86،

أوالً :المكونات المادية:
وتضم:

 .1الحواسيب.
 .2وسائط التخزين مثل االسطوانات المميزرة (.)CD
 .3وسائط العرض واإلخراج.

 .4المرقمات ،لتحويل المعمومات إلي الصورة الرقمية.
 .5الماسحات.

 .6االتصاالت البعدية.

انياً :المكونات البشرية
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 .1مشرفو قواعد البيانات.
 .2الفنيون.

 .3الميندسون.

 .4الميتمون بعمل الخرائط.
 .5محمموا النظم.

 .6اختصاصيو المكتبات والمعمومات.
 .7المستفيدون.

ال اً :البرمجيات

 .1برمجيات تشغيل الحاسوب مثل (.)Windows

 .2البرمجيات الخاصة بنظم المعمومات الجغرافية مثل:

Arc Ifo, Arc

 viewوغيرىا من البرمجيات الخاصو بنظم المعمومات الجغرافية.

وتمثل ىذه المكونات عصب تقنية نظم المعمومات الجغرافية ،وبدونيا يصعب
تطبيقيا في أي مجال – خاصة مجال المكتبات والمعمومات ،ربما يعزي ذلك إلي
ان معظم التقنيات المستخدمة في مؤسسات المكتبات والمعمومات تتكون من ىذه

المكونات ،باإلضافة إلي الخدمات المقدمة مثل :اإلعارة ،والرد عمي االستفسارات
وادارة قواعد البيانات والبث االنتقائي لممعمومات.

بما أن المكتبات ومراكز المعمومات تقتني العديد من أوعية المعمومات

ذات الطابع المكاني مثل الخرائط ومرئيات األقمار الصناعية ،كما توجد بعض

المؤشرات المكانية داخل أوعية المعمومات األخرى مثل الكتب ،مثل األرقام

الخاصة باألماكن مثل القارات والدول ،أو الخرائط المبثوثو داخل األوعية والربط

فيما بينيا عبر استخدام الغيارس االلكترونية مما يسيل ميمة الوصول إلييا وتزيد

فرص التفاعل ما بين المستفيد والقواعد التي تضميا المكتبة والقواعد الخاصة بنظم

المعمومات الجغرافية.
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ىذا الوضع يمكن تقنية نظم المعمومات الجغرافية ،أنتجد ليا مؤطى قدم
داخل مؤسسات المكتبات والمعمومات في صورىا المتطورة (االلكترونية

الرقمية.)....

واستخدمت نظم المعمومات الجغرافية في العديد من المجاالت مثل مجال إدارة نظم

قواعد المعمومات ومن خالليا تعرض المعمومات في صورة رقمية يمكن التعرف

عمييا باستخدام الروابط االلكترونية ،نتيجة لضخامة .المعمومات لذا فإن تقنية نظم
المعمومات الجغرافية ،ذات أىمية خاصة في مجال نظم المعمومات.
الزبيدي2007،م)86،

(بخيت

وىنا تبرز العالقة مابين تظم المعمومات الجغرافية ،وعمم المعمومات في أن ك ٌل

منيما يعمل عمي توظيف المعمومات وتنظيميا وبثيا

المالئمة لكل غرض.

واسترجاعيا ،عبر التقنيات

وإلنفاذ تقنية نظم المعمومات الجغرافية البد من إتباع الخطوات اآلتيةGIS ( -:

)implmenation,2009

 .1وضع اليدف الرئيسي.
 .2بناء الخطة.

 .3تحديد المتطمبات التقنية.
 .4تحديد المنتج النيائي.
 .5تحديد مجال النظام.

 .6إنشاء وتصميم قواعد البيانات.
 .7اختيار نموذج البيانات المناسب.
 .8تحميل الفوائد والتكاليف.
 .9تنفيذ الخطة.
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وتشمل ىذه الخطوات في مجمميا طريقة تنفيذ نظم المعمومات

الجغرافية،

ويمكن إضافة بعض الخطوات مثل معرفة حاجات المستفيدين المعموماتية ،ومدي
تواجد تقنيات معمومات أخرى ،والتعاون مع مؤسسات المعمومات في إطار التعاون

لخفض تكاليف التشغيل.

شكل رقم ( )1نموذج يستخدم في بناء المكتبات الرقمية.
مصادر البيانات
تسميم

إدخال
األدوات

 الخرائط -الصور الجوية

Arc Info

 -البيانات الرقمية

Arc Edit

 -مرئيات

تحرير البيانات

 -الصور

أخرى

-األقمار الصناعية

البيانات

ما وراء البيانات
اكتشاف
البيانات

قواعد بيانات

النصوص

الخرائط

التقارير

طمب البيانات
نسخ

ممف

نسخ
اسطوانات

-أخرى

ويعمل النموذج عمي توضيح مصادر البيانات وطرق إدخاليا وتحميميا

وتوصيميا لممستفيدين ،نالحظ أن كافة مكونات الشكل تماثل نموذج االتصال
داخل المكتبات ومراكز المعمومات حيث تتوافر مصادر بيانات تتم ليا عممية

معالجو فنيو تخزن ثم تبث وتسترجع مرة أخرى ،عمي الرغم من تسمية البيانات
ولكن الصحيح بعد معالجة البيانات تصبح معمومات تم خدمات..

وبناء قواعد البيانات الجغرافية شيء ضروري وأساسي باختيار النمط

المناسب وتضمين الروابط والعالقات وربطيا بالقواعد األخرى داخل المكتبة.

ىذه المقومات ربما أسيمت بصورة فاعمة عند تبني تقنية نظم الجغرافية لتطبيقيا

في مجال المكتبات الرقمية إذا ما المكتبات الرقمية ومما تتكون.
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المكتبات الرقمية ومحتوياتها:

تمثل المكتبة الرقمية (  )Digital library (DLنمط جديد من أنماط

المكتبات ،مستفيدة من التقنيات الرقمية في اقتناء مجموعات ومعالجتيا وتقديميا
في شكل خدمات .وتعتمد عمي تطوير القوي البشرية والبيئة المالئمة لتوفير
المقتنيات

وتعتمد بصورة مباشرة عمي استخدام التقنيات الحديثة في الحصول عمي مصادر

المعمومات والعمل عمي تنظيميا واختزانيا واسترجاعيا ،وعادة ما تحتاج إلي مبني

خاص بيا (عبد الوىاب أبا الخيل2002،م.)39،

والمكتبة الرقمية عبارة عن مجموعة من المعمومات التي تخضع الداره

جيدة لمخدمات المتصمة بيا وتختزن المعمومات في صيغ رقمية وتتاح عبر

الشيكات الحاسوبية وبيا العديد من المقتنيات الرقمية ،مما أوجد المكتبات الرقمية
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تأسيسا عمي المبني(.آرمز،وليم2006،م)22-21،

وتعتبر المكتبة الرقمية كذلك ،مجموعة خدمات متكاممة من اجل الحصول

عمي المعمومات وفيرستيا وتخزينيا والبحث عنيا وحمايتيا واسترجاعيا بصورة

منتظمة لحل مشاكل فقدن المعمومات الميمة لسوء إدارتيا

المعالي200،م)

(.إيمان أبو

نمحظ التداخل في المفاىيم وعدم ترتيبيا عند التعرض لمفيوم المكتبة

الرقمية ،من غير المختصين فالمكتبة الرقمية ،مبنية عمي استخدام الحاسوب لطمب
واختزان وتوزيع وبث المواد المرقمنة لفائدة المستفيد النيائي ،عبر تسييل ميمة

الوصول إليياو غير مصممو بصورة شبكية ولكن يمكنيا االنضمام إلي الشبكات

وموادىاا ليست في صورة الكترونية ،وتعرض عبر المستعرض التفاعمي ،وتتطمب
حيز مكاني ليس بالواسع)Sharma R,2008(.

249

مجلة جامعة السالم  -العدد الخامس  -ديسمبر 2017م
ويعتبر المفيوم أعاله من أكثر التعاريف مالئمة لمفيوم المكتبة الرقمية.
وتمتاز المكتبة الرقمية بالتعامل مع المعطيات الرقمية واستخدام الفيرس اآللي

لموصول المباشر إلي المصادر .ومجموعاتيا ربما كانت ورقية أو في صور رقمية
تمت رقمنتيا داخل المكتبة باستخدام الماسحات الضوئية.

(وىيبة

غرارمي2008،م)225-224،

مما يؤكد مرة أخرى ،ضرورة أن تحوي المكتبة مقتنيات رقمية في أي

صورة من الصور حتى تميزىا عن غيرىا بين أنواع المكتبات األخرى مثل

االلكترونية أو االفتراضية .فوجود الفيارس اآللية المتاحة عمي الخطر المباشر
سيل من ميمة الوصول إلييا واإلفادة منيا.
وبالتالي تتميز المكتبات الرقمية باآلتي-:
 .1الفيرس العام لممكتبة.
 .2المحتويات الرقمية.

 .3الخدمات التفاعمية( .طارق عباس2003،م)63،

وىذا ما أشارت إلية معظم التعريفات الخاصة بالمكتبة الرقمية بأن مجموعاتيا في
صورة رقمية والبد من توافر آليات لمتفاعل ما بينيا والمستفيدين وال تحتاج إلي حيز

مكاني كبير.

وقد تحتاج المكتبة الرقمية إلي-:

 .1طرق التحويل إلي األشكال الرقمية.
 .2أساليب المعالجة والتخزين الرقمي.
 .3التصنيف.

 .4االسترجاع.
 .5الوصول والتوزيع بوساطة االنترنت.
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ويري البعض أن المكتبة الرقمية توظف كل تقنية تُسيل من ميمتيا مثل اإلنترنت
ويرجح آخرون أنو ال داعي الستخدام االنترنت(.سامي شريف2002،م)
وتتكون المكتبة الرقمية من المكونات األربعة- :

الخيل2002،م)57،

(عبد الوىاب بن محمدأبا

 .1احتياجات قانونية وسياسية تنظيمية بفيم الحقوق والواجبات وأىداف المشروع.
 .2االحتياجات التقنية لتحويل الوسائط التقميدية.
 .3البرمجيات وبروتوكوالت االسترجاع.

 .4القوي البشرية المتخصصة القانونية التكنمولوجية والمكتبات وتحتاج المكتبة

الرقمية كذلك إلي وجود الحواسيب والطابعات والكاميرات الرقمية ،أقراص مميزرة،

أشرطة صوتية ،أجيزة تكيف ،ماسحات الكترونية ،فيديو رقمي ،شاشات

العرض(.مجبل مسمم2007،م)195،

فبالتالي مجموعات المكتبات الرقمية متنوعة فيما بينيا والذي يجمعيا كونيا في

صورة رقمية وتحتاج إلي تقنيات متطورة في معالجتيا واختزانيا.

كل ىذه العوامل جعمت من المكتبة الرقمية حالً مناسباً لكافة المعوقات التي ربما
واجيت المكتبة التقميدية مثل سيولة الوصول والحيز المكاني وغيرىا.

ولبناء وتصميم المكتبة الرقمية يمكن إتباع اآلتي( -:سامي شريف2000،م)
 .1معرفة عدد وسموك المستفيدين.

 .2الخدمات الذكية التي تقدميا المكتبة.
 .3طرق عرض المعمومات.
 .4نظم التخزين.

 .5نظم قواعد البيانات.
 .6نظم الربط البيني.

 .7التشابك والوصول لممعمومات.
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 .8التطوير.
 .9المعايير.

كما أن معرفة المجموعات التي يجب أن تحوييا المكتبة الرقمية أمر ضروري،

وخاصة المعمومات المطابقة ذات الطبيعة الخاصة مثل :الخرائط وغيرىا فيي

أقرب ما تكون إلي المحتوى الرقمي لممكتبةالمكانية إنفاذ وتطبيق كل المعالجات

الرقمية بخصوصيا.

وقد تواجو المكتبة الرقمية عند إنشائيا جممة من المعوقات ىي( -:عبد الوىاب

بن محمد أبا الخيل2002،م)60-59،

 .1ارتفاع التكاليف المادية لتركيزىا عمي مواد معينة لخدمة المستفيدين.
 .2تكرار العمل.

 .3طمب العون من اآلخرين.
 .4تدريب المستفيدين عمي طريق تمقي التعميمات عبر الشاشة.

بالنظر إلي ىذه المعوقات ،نجد أنو يمكن حميا والتغمب عمييا ،فيناك المشاريع

التعاونيو لمخروج من دائرة المكرورية ،وارتفاع التكاليف كذلك أما بالنسبة لتدريب
المستفيدين فينالك طرق فاعمة في ذلك يمكن االستعانة بيا.فال بد عدم التوقف

عند ىذه المعوقات بل تجاوزىا لمدخول في المجتمع الرقمي لتوسيع فرص التطبيق

في مجال المكتبات والمعمومات.

دور تقنية نظم المعمومات الجغرافية في بناء المكتبة الرقمية

لإلفادة من تقنية نظم المعمومات في بناء المكتبة الرقمية البد من تحديد

مصادر الحصول عمي المعمومات ،طرق الحصول عمييا ،المكونات المادية،

مكونات البرمجيات والقوي البشرية ،الخدمات.

أوالً :مصادر الحصول عمي المعمومات الجغرافية
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يمكن الحصول عمي المعمومات الجغرافية من خالل كافة المصادر
الجغرافية (المكانبة) مثل الخرائط بكافة أشكاليا والتي ربما توجد منفردة أو مندمجة

داخل أوعية المعمومات المتوافرة بالمكتبة ،باإلضافة الي مرئيات األقمار الصناعية

والصور الجوية ،والمعمومات ذات الطبيعية المكانية مثل اإلحصاءات ،عالوة عمي

المعمومات الوصفية في شكل نص أو بيانات ببميوجرافية عبر فيارس المكتبة

الرقمية وقواعد بياناتيا المختمفة.

ونري أن ىذه المصادر قد توجد بكثافة في المكتبات ومراكز المعمومات أو

في أماكن أخري يمكن الحصول منيا عمي نسخ مثل الجيات المختصة في مجال

المساحة واإلحصاء.

انياً :طرق الحصول عمي المعمومات الجغرافية

يمكن الحصول عمييا مباشرة إذا كانت متوافرة داخل المكتبة أو شرائيا إن

لم تكن كذلك وربما عن طريق التبادل واإلىداء والدخول في مشاريع وتحالفات
وتحديد ىذه الطرق يعتبر عامل استدامة ليذه المعمومات الجغرافية.
ال اً :المكونات المادية

البد من زيادة فاعمية المكونات المادية المتوافرة داخل المكتبة الرقمية،

لمتسريع في عمميات المعالجة والتشغيل مثل الحواسيب ووسائط التخزين مثل

االسطوانات وغيرىا ،المرقمات ,لتحويل المعمومات الجغرافية إلي الصورة الرقمية،

حتى تصبح جزًء من المحتوى الرقمي لممكتبة الرقمية والماسحات ،وتوفير
االتصاالت البعيدة لنقل وتبادل المعمومات الجغرافية وربطيا بالفيرس االلكتروني.

رابعاً :مكونات البرمجيات
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تحتاج المكتبة الرقمية إلي برمجيات تشغيل وتطبيقات ،ومن أىم
البرمجيات الخاصة بتقنية نظم المعمومات الجغرافية

Arc/ info. Arc view

وغيرىا ويمكن عمي ىذه البرمجيات من الجيات المختصة أو الوكالء المحميين.

ويمكن ىنا تصميم قواعد البيانات الخاصة بتقنية نظم المعمومات الجغرافية

من البيانات الجغرافية التي تم الحصول عمييا وتحديد نمط االدخال وبناء

العالقات وربط القاعدة الجغرافية ،بالقواعد المتوافر أصالً بالمكتبة وبناء االحاالت

المرجعية لتوضيح أماكن تواجد ىذه البيانات ،حتى تسيم في رفد المستفيد بكميات

وافية من المعمومات متباينة المصادر (نص ،صور ،خريطة ،رقم احصائي.)...،

خامساً :القوي البشرية

وجود العنصر البشري يعمل عمي توظيف تقنية نظم المعمومات باإلضافة

إلي القوي الموجودة في المكتبة الرقمية يمكن توظيف المختصون في المجال

الجغرافي لإلفادة من خبراتيم في بناء المكتبة الرقمية واعداد مكتبي جغرافي
مختص.

والمستفيدون يمكن تدريبيم عمي استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية

عبر الفيارس اآللية عمي الخط المباشر والطرفيات.

سادساً :الخدمات

نستطيع تقديم خدمات معمومات مثل اإلعارة والبث االنتقائي واإلحاطة

الجارية والرد عمي االستفسارات والخدمات المرجعية والتوجيو واإلرشاد .خاصة في
ظل تطور المعمومات الجغرافية وأىميتيا في الحياة وتأكيد دور المكتبة الرقمية

تقبل التقنيات الحديثة.

ويمكن استقبال المخرجات في أشكال رقمية متنوعة ومتعددة وامكانية

تعديل المعمومات حسب الطمب كل ذلك لخدمة المستفيد من المكتبة الرقمية.

الخالصه واالستنتاجات:
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اصبحت المكتبات الرقميو مالذا آمنا لتوفير المعمومات لكافة المستفيدين
منيا,عبر استخدام تقنيات المعمومات الحديثة مثل الحواسيب واألقمار الصناعية
ونظم المعمومات الجغرافية والتى تيتم بالمعمومات المكانية الخطوط المساحات

وغيرىا وليا مكونات أساسية تساعدىا فى ذلك .

اثبتت ىذه التقنية جدواىا فى العديد من المجاالت,لتمتعيا بخصائص ال

توجد فى غيرىا.من حيث تعديل المعمومات والربط بين أكثر من شكل من أشكال
المعمومات وتوافر العديد من مصادر المعمومات الجغرافية فى مؤسسات المعمومات
كما ىو معموم فأن المكتبات الرقمية أصبحت حقيقة معاشو وظاىرة جديرة

باالىتمام.ألنيا تحوى العديد من المواد المرقمنو اى فى صورتيا الرقميو,يساعدىا

فى ذلك توظبف جممو من التقنيات من بينيا نظم المعمومات الجغرافيو مستفيدين

من القواسم المشتركة بينيما من حيث المكونات والوظائف والخدمات.

عند محاولة تبنى نظم المعمومات الجغرافيو البد من التعرف عمى

اإلمكانات الميولة التى تتميز نظم المعمومات الجغرافيو .توصل البحث الي جممة
من النتائج والتوصيات ومقترحات لدراسات مستقبمية.

أوالً:النتائج

 -1أوضح البحث المفاىيم الخاصة بنظم المعمومات الجغرافيو ومكوناتيا.
-2

ابرز البحث مكونات

والمكونات األخرى.

المكتبة الرقمية من حيث المقتنيات والخدمات

 -3تبنى البحث آلية لإلفادة من نظم المعمومات الجغرافي عند البدء فى بناء

المكتبة الرقمية.

 -4اظير البحث أىمية والمكتبة المكانية الرقمية،ودورىا في تحسين الوصول إلي
المعمومات ذات الربط المكاني،وما سوف تحدثو في مجال خدمات المعمومات.
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 -5أشار البحث إلي وجود تخصص ارتباطي من خالل تطبيق نظم المعمومات
الجغرافية،إال وىو عمم المعمومات المكانية.

انياً:التوصيات

أوصي البحث بتدريس نظم المعمومات الجغرافية في أقسام المكتبات

والمعمومات،تكاممية مصادر المعمومات بكافة أشكاليا مع مراعاة الربط

المكاني(الجغرافي)،التوعية بأىمية نظم المعمومات الجغرافية في خزن واسترجاع
المعمومات مع بروز الخصائص المكانية في ذلك.

ال اً:مقترحات لدراسات مستقبمية

ويقترح الباحث القيام بدراسات مستقبمية حول التقاربية المكانية Approximately

في مجال المعمومات،إجراء دراسات حول قياس المسافات المقطوعة واألبعاد

المكانية لممستفيدين والمساحات داخل المكتبة وبين الرفوف.وتوقيع واعادة توقيع

بناء عمي معايير المسافات المقطوعة والنقطة األقرب لممستفيدين.
المكتبات ً
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