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 المستخمص

تنتاول ىذه الدراسة نظم بناء المستودعات الرقمية منحيث خيارات اقتناء ىذه النظم سواء كانت 
نظم امتالكية ونظم مفتوحة ونظم المسثتمرة وقد عرضت الدراسة وظائف وأىم مبادئ اختيار ىذه 

كما قدمت الدراسة نظام ,النظم وفضاًل عن أىم النظم المستخدمة في بناء المستودعات الرقمية 
دي سبيس بشكل مفصل من حيث أسباب استخدامو وبنيتو الييكمية وأىم الخدمات والنظم 

. المتوافقة معو
 االستشهاد المرذعي
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 :المقدمة
ىناك نظم متعددة لبناء المستودعات الرقمية ، تتفاوت في إمكانياتيا ومواصفاتيا، ويعد اختيار 

نظام المستودع من أىم خطوات بناء المستودعات الرقمية، وتدعى ىذه النظم بـ نظم خزن 
المجموعات الرقمية،أو نظم إدارة المجموعات الرقمية، أو نظم إدارة المحتويات الرقمية، أو 

برمجيات بناء المستودعات الرقمية، وتعرف ىذه النظمبأنيا نظم وحمول برمجية لحفظ خدمة 
وىناك عٌدة ،(نص، صور، أفالم)الوصول واالسترجاع لممجموعات الرقمية وتنظيميا وتقديميا 
: خيارات لمحصول عمى نظم بناء المستودعات الرقمية وىي
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وىي النظم التي يمكن الحصول عمييا مقابل : ProprietarySoftwareالنظم االمتالكية – 
الخاص بالنظام مع Sourcecodeدفع مبمغ ما، إضافة إلى أجور االستشارات، ولكن يبقى 

. المزود، أي الناشر التجاري
وىي نظم تتيح كود المصدر : OpenSourceSoftwareنظم مفتوحة المصدر – 

Sourcecode جراء الخاص بالنظام، وغالبًا ما تتيح التحميل المجاني، كما يمكن تعديميا وا 
. التغيير عمييا

وىي نظم يمتمكيا : SoftwareServiceModel (استثمار)نظم بوساطة مزود – 
دارتو، إضافة إلى خدمات أخرى مثل برنامج   Openالمزود،حيث يقوم بدوره باستضافة النظام وا 

Repository، Bepress[1] .
الخيار الثاني وىو النظم مفتوحة المصدر، وىو الخيار األوسع واألكثر انتشارًا، إضافة إلى أنو 

،وذلك بسبب E-printوDspaceأشير النظم المستخدمة في بناء المستودعات الرقمية، مثل 
مكانية التطوير والدعم واالستشارات المجانية  توفيرىا مزايا ال تتوفر بغيرىا، من أىميا المجانية وا 

الدعم التقني من قبل المطورين والخبراء، الذين قاموا Dspaceلممستخدمين، فمثاًل يقدم نظام 
. بتنصيبو واستخدامو، وذلك بالقوائم البريدية ومجموعات النقاش

حيث يتيح النظام ومن أهم وظائف نظام بناء المستودع الرقمي وظيفة تسذيل المستخدمين 
عداد ممف  إنشاء حسابات لممستخدمين، والتحقق منيم، وخصوصًا فيما يتعمق باألرشفة الذاتية، وا 

رسال الوثيقة، إيداع الوثائقشخصي لممستخدمين، ووظيفة  بإتاحة واجية ِلتخصيص الميتاداتا وا 
 التي تتيح إمكانيات من حيث الموافقة والتعديل عمى المحتوى الموافقة والتعديلووظيفة

والميتاداتا، فضاًل عن وظائف األرشفة والخزن ووظائف النشر، ووظائف اإلدارة، التي تتجمى في 
دارة  إدارة المجموعات، والمستخدمين، والوثائق، والميتاداتا، والرخص، وسياسات اإليداع، وا 

. [2]الحفظ
 :ومن أهم المبادئ التي يذب مراعاتها عند اختيار نظام بناء مستودع رقمي أو تقييمه

. المدعومة من النظامImages- Video -Audioأنواع الممفات وصيغيا – 
، والحفظ technical، والتقنية descriptiveمعايير الميتاداتا الوصفية – 

Preservationوالحقوقالمدعومة من قبل النظام .
،أي مدى دعم النظام لبرتوكوالت مثل بروتوكول interoperabilityإمكان التشغيل المتبادل – 

OAI-PMH وبروتوكول ،Z39.50 وSRW. 
. إمكان التصفح والبحث في حقول الميتاداتا– 

file:///C:\Users\bsmalah\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\0DH8RI84\cybrarians%20journal\Issues\032\002.docx%23_edn1
file:///C:\Users\bsmalah\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\0DH8RI84\cybrarians%20journal\Issues\032\002.docx%23_edn2
file:///C:\Users\bsmalah\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\0DH8RI84\cybrarians%20journal\Issues\032\002.docx%23_edn2


. إمكانية البحث في النص الكامل– 
التحكم في صالحيات الوصول بتحديد المستخدمين المخولين بالدخول إلى النظام – 

userauthentication، والترخيص، والصالحيات المسموحة،authorization مع توفير ،
: واجيتين

. الواجية الخمفية أو الداخمية التي يستخدميا مدير البرنامج ومحرر الميتاداتا والمودع بالمحتوى– 
. [3]الواجية األمامية التي يستخدميا المستفيد النيائي لموصول إلى المحتوى– 
ويعتبر محدد الكيان الرقمي المعرف توفير العنوان وموقع ثابت لموثائق الذي يطمق عميو – 
(DOI)Digital Object Identifier  ىو اسم المعرف، وليس الموقع لكيان عمى الشبكات

الرقمية، وىو يزود بالتعريف الدائم لمكيان الرقمي، ويستخدم في إمكانية التشغيل المتبادل بين 
. النظم، وىو ذو أىمية كبرى في إدارة المعمومات في البيئة الرقمية

، و المحددات ىي أسماء "في البيئة الرقميةobjectsنظام تحديد ىوية لمكيانات "ويعرف بأنو 
لتقديم  ((DOIمتفردة و دائمة، تخصص أي كيان لالستخدام في الشبكات الرقمية، و يستخدم 

. المعمومات بصفة جارية عن أماكن ىذه الوثائق عمى اإلنترنت أو معمومات عن ىذه الكيانات
ويقوم محدد الكيان الرقمي بعمل ميم، تبرز أىمية في اإلشارة إلى الوثائق الرقمية في الفيارس 
دارة الوصول إلى  تاحة الوصول إلييا، وا  والتسجيالت، وفي عممية تخزين الكيانات الرقمية، وا 

. [4]الكيانات، وتستخدم في األرشفة وحفظ الوثائق الرقمية فترات طويمة
فضاًل عن الكثير من فوائد محدد الكيان الرقمي لممستخدمين من معرفة المواد المتوفرة لدييم ، 
والبحث خالليا ومعرفة أماكنيا، واستخداميا في إمكان التشغيل المتبادل بين النظم والكثير مع 

. [5]الخدمات األخرى
حيث أن اليدف منيا Handleونظام الياندل DOIوURIوال بد ىنا من توضيح العالقة بين 

فيو doiىو معرف الوثيقة الموحد، وURIوالعالقُة بينيا عالقة مرتبطة، حيث , جميعيا واحدٌ 
، مثل URIHTTP، ويعبر عنو بالشكل URIمحدد الكيان الرقمي، ويطبق عميو كامُل صفات 

http://dx.doi.org/ أي DOI شكل من أشكالURI لموثائق المنشورة عمى اإلنترنت، بينما
  DOI .ىو نظام فرعي منHandleنظام الياندل 

ىناك الكثير من النظم المستخدمة في بناء المستودعات الرقمية، وقد آثرت التفصيل في بعض 
: النظم لكونيا األكثر استخدامًا وفضاًل تميزىا عن غيرىا وىي

 University ofفي جامعة ساوثامبتون EPrintsتم تطوير نظام : EPrints[6]نظام .1
Southampton م، وقد كان اليدف من وراء إيجاد 2000، حيث أطمق في أواخر عام
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EPrints ىو تسييل اإلتاحة المجانية لمبحوث العممية المشتركة، ويعد بمثابة أرشيف لموثائق
 190اآلن من أكثر منEPrintsااللكترونية األخرى، مثل الصور والسمعيات، ويستخدم 

. [7]مؤسسة
وىو نظام جرى تطويره كبرنامج مفتوح المصدر من خالل التعاون بين : DSpace[8]نظام .2

بمنحة من شركة HP، وشركة ىيموت باكرد MITمكتبات معيد ماساتشوستس لمعموم والتقنية 
HP 2002م ، وقد جرى إصدار أول نسخة لمعامة في عام 2000، وقد بدأ المشروع عام. 
لبناء نظام Fedoraمشروع Andrew Wحيث مولت مؤسسة أندرو دبميو:Fedora[9]نظام .3

بالتعاون المشترك بين جامعة فيرجينيا Fedoraإدارة مستودع لموثائق الرقمية، وقد جرى تطوير 
University of Virginia وجامعة كورنيلCornell University . وقد صمم النظام ليكون

األساس الذي تبنى عميو المكتبات الرقمية القابمة لمتشغيل المتبادل والمرتكزة عمى الويب، 
ووزع عام Fedoraومستودعات المؤسسة و أنظمة إدارة المعمومات األخرىوقد صدر

. [10]م2003
وىو من النظم والتقنيات المستخدمة في المستودعات الرقمية المفتوحة :i-Tor[11] نظام .4

 Netherlandsالوثيقة، وقد طور في ىولندا، في معيد ىولندا لخدمات المعمومات العممية 
Institute for Scientific Information Services ويدعم،OAI_PMH. 

وىو مشروع بحث أكاديمي ىولندي، وقد طور ىذا المشروع لتطبيق :ARNO[12]نظام .5
المستودعات المؤسساتية ، وربطيما بالمستودعات في العالم،ولقد أصدر لالستعمال عام 

. م، واستخدم من الجامعات اليولندية المشاركة في ذلك الوقت2003
، وىو من CERN Document Server Softwareىو اختصار لـ : CDSwareنظام.6

المنظمة األوروبية لألبحاث النووية ومقرىا CERN (النظم الجيدة، وقد جرى تطويره من قبل 
مخدمًا إلكترونيًا لوثائق ماقبل النشر، وفيرس مكتبة عمى CDSware،وقد صمم ليكون  (جينف

. [13]الخط المباشر، ونظام وثائق عمى الويب
 :ويقارن الذدول التالي بين النظم السابقة وفق عدة معايير التالية

مكانات البحث و فرز النتائج-  . النشر من واجية المستخدم وا 
. إدارة الوصول- 
. رخصة التوزيع- 
. إحصائيات االستخدام- 
. تصدير المحتوى واستيراده- 
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. المدعومة  الوثائق- 

 .انًٛخبداحب- 

 Dspace Eprint Fedore i-Tor ARNO CDSware المعايير

 1.0 1.0 1.1.4 1.2 2.2.1 1.1.1 سلى انُغخت

OAI_PMH 
OAI-PMH 

v2.0 

OAI-PMH 

v2.0 

OAI-PMH 

v2.0 

OAI-PMH 

v2.0 

OAI-PMH 

v2.0 
OAI-PMH v2.0 

Z39.50 X  X  X  X  X  X  

 (واجهت المستخذم وإمكاناث البحث )النشر 

  ü دػى انهغبث انًخخهفت
   

X  
 

  X دػى انُمبػ
 

X  
 

X  X  

 إمكاناث البحث

 انبغذ ببنُض انكبيم
 

X  X  
 

X  
 

اعخخذاو انًُطك انبٕنٛبَٙ فٙ 

     انبغذ ببنُض انكبيم
X 

 

اعخخذاو انبخش فٙ انبغذ ببنُض 

 انكبيم
X X X 

 
X 

 

 انبغذ فٙ انًٛخبداحب انٕطفٛت
    

X  
 

اعخخذاو انًُطك انبٕنٛبَٙ فٙ 

  انبغذ ببنًٛخبداحب انٕطفٛت
- X  

 
X  

 

اعخخذاو انبخش فٙ انبغذ ببنًٛخبداحب 

     انٕطفٛت
X  

 

 انبغذ فٙ عمٕل انًٛخبداحب
    

X  
 

 انخظفظ ٔفك انًؤنف
    

X  
 

 انخظفظ ٔفك انؼُٕاٌ
    

X  
 

 انخظفظ ٔفك حبسٚخ اإلطذاس
    

X  
 

 انخظفظ ٔفك انًٕضٕع
    

X  
 



 انخظفظ ٔفك انًضًٕػت
    

X  
 

 فرز النتائج

  X انًؤنف
 

X  
 

X  
 

  X انؼُٕاٌ
 

X  
 

X  
 

  X حبسٚخ اإلطذاس
 

X  
 

X  
 

  X  X  X ٔفك انظهت بًٕضٕع انبغذ
 

X  X  

  X أخشٖ
 

X  
 

X  
ا٘ يٍ عمٕل 

 انًٛخبداحب

 ٔيغشكبث Googleيكشف يٍ 

  انبغذ األخشٖ
 يًكٍ -

 
X  ٍيًك 

 إدارة الىصىل

 إداسة كهًبث انًشٔس
      

 انُظبو ٚخظض كهًت انًشٔس
 

X  X  X  X  
 

 انًغخخذو ٚخخبس كهًت انًشٔس
      

إصشاءاث فٙ عبنت َغٛبٌ كهًت 

   انًشٔس
X  X  

  

 انغًبط بخغشٚش يهف انًغخخذو
  

X  
 

X  
 

 حغذٚذ انٕطٕل ٔفك انًغخخذو
   

X  
  

 انطشق انًخؼذدة نهخغمك
   

X  
  

 حغذٚذ انٕطٕل ٔفك انٕرٛمت
  

X  
   

 طفغت نكم يضًٕػت
 

X  
    

حبهٛغ بٕعبطت انبشٚذ اإلنكخشَٔٙ 

   نهًٕدػٍٛ
X  

  
 فمظ أرُبء حغضٛم

حبهٛغ بٕعبطت انبشٚذ اإلنكخشَٔٙ 

   نًذٚش٘ انًغخٕٖ
X  

   



ػشع يغخٕٖ انًٕدع انًؼهك 

   نهًٕدػٍٛ
X  - 

  

ػشع يغخٕٖ انًٕدع انًؼهك 

  نإلداسة
ü - X  - 

  

 ػشع انًغخٕٖ انًٕافك ػهّٛ
  

X  - 
  

 رخصت التىزيع

 ػشع سخظت انخٕصٚغ
 

X  
 

X  X  X  

 حخضٍٚ سخظت انخٕصٚغ يغ انًغخٕٖ
 

X  
 

X  X  X  

 إحصائياث االستخذام

 إَخبس انُظبو إعظبئٛبث اعخخذاو
 

X  
  

X  
 

 حمذٚى انُظبو حمبسٚش اعخخذاو
 

X  X  
 

X  X  

 تصذير المحتىي واستيراده

 حغًٛم يهفبث يضغٕطت
      

  URL Xحغًٛم يهفبث يٕصٕدة 
     

 يضهذ العخٛشاد انكبئُبث انشلًٛت
   

X  
  

 يضهذ العخٛشاد انًٛخبداحب
      

 إيكبٌ حظذٚش انًغخٕٖ
   

X  
  

 الىثائق

 كم انظٛغ كم انظٛغ كم انظٛغ كم انظٛغ كم انظٛغ كم انظٛغ طٛغ انًهفبث انًذػٕيت

 إيكبٌ إٚذاع يهفبث يضغٕطت يخؼذدة
   

- 
  



 نظم بناء المستودعات الرقمية- 5-
, CDSwareوالمحصمة كما تبين من جدول المقارنة تفوق ثالثة نظم عمى نحو أساسي، وىي 

إال أنو تبين اعتماده في الميتاداتا الوصفية معيار مارك عمى نحو أساسي، الذي يمتاز بصعوبة 
المقارنة بدبمن كور، مع عدم وجود قسم خاص بالرخصة مع أن النظام ينتج إحصائيات إال أنو 

وبالرغم من تفوقو في الكثير من الجزئيات، EPrintsنظام يقدميا بشكل افتراضي، كما لوحظ أن 
إال أنو يؤخذ عميو عدم توفيره إمكانية البحث بالنص الكامل، وعدم وجود قسم خاص بالرخصة 

فيو أفضل النظم وأكثرىا تفوقًا، لكن من أبرز عيوبو عدم DSpaceأما نظام واإلحصائيات، 
المستودعات " دعمو لمنقاش، وعدم توفيره إلمكانية فرز النتائج،وىذا ما أكدتو دراسة تحت عنوان 

نظام وEPrintsنظام بأن "الرقمية المفتوحة مصدرًا من مصادر االقتناء بالمكتبات البحثية 
DSpace ىما أكثر النظم المستخدمة في بناء المستودعات، وفي النياية عمى المؤسسة المعنية

ببناء مستودع أن تقوم باختيار النظام المالئم ليا وألىدافيا وحاجاتيا، وال يمكن الحكم المطمق 
عمى أي نظام بأنو األفضل فمكٍل منيما عيوُبو، ويجدر بنا ىنا اإلشارة أن المقارنة قد أجريت 

. عمى نسخ معينة من النظم، وقد تختمف ىذه النظم في نسخيا األخرى
 ، نظام جرى تطويره كبرنامج مفتوح المصدر من خالل التعاون بين مكتبات Dspaceفنظام

،وقد بدأ HPبمنحة من شركة HP، وشركة ىيولت باكرد MITمعيد ماساتشوستس لمتكنولوجيا 
م، وىي نسخة تحمل 2002م ، وقد جرى إصدار أول نسخة لمعامة في عام 2000المشروع عام 

 انُظبو ٚغذد انًؼشف
      

 الميتاداتا

 MARC21 دبهٍ كٕس ا٘ يؼبٚٛش دبهٍ كٕس دبهٍ كٕس دبهٍ كٕس انًٛخبداحب األعبعٛت فٙ انُظبو

 ٚذػى حٕعٛغ انًٛخبداحب
   

 ا٘ يؼبٚٛش
  

 ٚذػى يشاصؼت انًٛخبداحب
  

X  X  
  

 ٚذػى حظذٚش انًٛخبداحب
     

OAI_MARC 

 لذسة ػهٗ يُغ عظبد انًٛخبداحب
      

ٚذػى اإلضبفت ٔانغزف يٍ عمٕل 

       انًٛخبداحب



التي Dspace 1.7.1 وآخر نسخة من النظام حتى كتابة ىذه الدراسة ىي Dspace 1الرقم 
: م، ويعتبر من أفضل النظم لبناء المستودعات الرقمية لعدة أسباب2011صدرت عام 

،أي دعم النظام وتوافقو (الوثائق والبيانات البيميوغرافية)دعم المغة العربية لغةًا لإلدخال- 
بإدخال وثائق وبيانات وصفية بالمغة العربية، بإضافة إلى أنو قد جرى تعريب الواجيات، فضاًل 

. عن وجود تجارب عربية سابقة في استخدام ىذا النظام مثل جامعة سعود وجامعة قطر
.  ، ومتوافر مجانيًا عمى شبكة اإلنترنتOpenSourceنظام مفتوح المصدر- 
 في بناء المستودعات الرقمية، حيث أشارت إحصائيات دليل ااكثر استخداماًا النظام - 

م، التي 2011 بتاريخ السابع من الشير األول من عام OPENDOARالمستودعات الرقمية 
لى أن  ، بينما Dspaceمن المستودعات الرقمية المسجمة في الدليل تستخدم نظام % 37تشيرا 
. [14]%16بمقدار EPrintsيأتي نظام 

 

، OAI-OREعمى نحو أساسي، ويدعمOAI-PMHبدعمو بروتوكولقابمية التشغيل المتبادل- 
كخادم وكعميل بحث، حيث يدعم استيراد الميتاداتا وتصديرىا 39.50Zوكما يدعم بروتوكول

، METSلمتسجيالت البيميوغرافية، و21بصيغدبمن كور، و دبمن كور مخصص، و مارك 
ليو بوساطة أداتين، ىما MODSو  XMLويدعم استيراد الوثائق الرقمية وتصديرىا منو وا 
. SRW، كما يدعم METSو
: في عدة مجاالتمواءمة النظام لمختمف الحاذات - 
. إمكان تعديل واجية المستفيدين- 
. دعمو مختمف أنماط الميتاداتا وأنواعيا- 
. Oracle،PostgresSQLدعم مختمف أنواع نظم قواعد البيانات - 
.  لغة 20دعمو لـ - 
. [15]دعمو لجميع أنماط المحتوى الرقمي بمختمف الصيغ- 
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وفي حال امتالك المؤسسة SFXيدعم نظام الروابط المفتوحة من URl:دعم الروابط المفتوحة- 
فإن النظام سوف يظير الروابط المفتوحة في أي صفحة لموثيقة آليًا SFXالمسؤولة لخادم 

. باستخدام دبمن كور لمميتاداتا
،وىو معيار عالمي تدعمو منظمات عالمية إلعطاء رقم ثابت، Handle.netدعم نظام - 

،أو اسم المجال الذي يحوي Ipيمكن من الوصول إلى الوثيقة، حتى مع تغير رقم اآليبي 
. المجموعة الرقمية

: ، حيث يتيح النظام إنشاء الحسابات بأنواعيا المختمفة،وىيإدارة الحسابات- 
. Uploadحساب يمنح صالحيات اإليداع - 
. (في حالة الوصول المقيد)، Downloadsحساب يمنح صالحيات الوصول والتحميل - 
حسابات لالشتراك بخدمة معرفة آخر التطورات الحاصمة في المجموعة الواحدة، أو أكثر، أو - 

. حتى كامل المستودع
كما يقوم النظام بإنشاء قاعدة بيانات لممستفيدين، ويسمح لمجية المسؤولة بمعرفة بيانات 

المستفيدين بوساطة المعمومات التالية عنوان البريد اإللكتروني ،واالسم األول واألخير، وكممات 
المرور المشفرة ، وقائمة المجموعات، أي االىتمامات الموضوعية التي يرغب المستفيد باإلحاطة 

. بيا، أو قائمة المجموعات التي تممك صالحيات فييا
كما يعمل البرنامج عمى إنشاء مجموعات من المستفيدين، الذين تجمعيم خصائص مشتركة، 
مثل مجموعة المودعين في كمية اليندسة المعموماتية، أو مجموعة المستفيدين المشتركين في 

. خدمة اإلحاطة الجارية لمجموعة الرسائل الجامعية لكمية الطب
. ، تم لتعربيياJSPUI، و الواجية JSPUIو XMLبواجيتين Dspaceويتوفر نظام - 

من قبل المسئولين عن Dspaceوكما إضافت الدكتورة إيمان فوزي عمر أسباب اختيار نظام 
: المستودعات الرقمية وىي 

. كونو أشير البرامج المتاحة والمطبقة وخاصة بين المؤسسات التعميمية- 
 Usabilityوالقدرة عمى االستخدام  installسيولة التنصيب- 
. تمقى دعم جيد- 
. مصدر مفتوح متاح مجاني ويتيح التعديل وسيولة التطوير- 
. متوافق مع المعايير والبروتوكوالت- 
. القدرة عمى العمل مع مختمف األنظمة- 



. يمكن من إتاحة المواد بأقصى حد ممكن- 
. [16]يقدم مستوى كبيرًا من الحفظ الرقمي- 

 :Dspaceالبنية الهيكمية في نظام 
ويقوم نظام دي سبيس عمى ىيكل بيانات متميزة ومرنة ويمكن شرح ىيكمة النظام بالتعرف عمى 

: أجزائو وتفصيميا كالتالي
من عدة المجموعات، وال يمكن  (المجموعات الرئيسة)تتألف الوحدات :Communityالوحدة -

 . إيداع الوثائق فييا
وال تضم مجموعات أصغر، وفييا تجري (المجموعات الفرعية): Collectionالمذموعة -

.  عممية إيداع الوثائق
وىي الوثائق المكونة لممجموعة، فالرسالة العممية ىي وثيقة واحدة :Itemالعنصر - الوثيقة -

. داخل مجموعة الرسائل العممية
ىو ممف بو يجري وصف الوثيقة ونظام :Dublin Core metadataسذل توصيف الوثيقة -

Dspace القائم عمى حقول الدبمن كور األساسية لموصف الببميوغرافي ويمّكن النظام من تعديل
. سجل الوصف الببميوغرافي، ليواكب حاجات وصف كل مجموعة

ليكون ممفات الـ Dspaceوىو تجميع لمجموعة من الوثائق، يقوم بو نظام :Bundleالتذميع -
HTML لعرض الوثيقة بوساطة شبكة اإلنترنت، حيث يعرض الوثيقة الرقمية والسجل الببميوغرافي
. الخاص

مثاًل -وىو الممف الرقمي لموثيقة، فبعد توصيف الرسالة العممية :Bitstreamالممف الرقمي -
المتعارف عمييا لمحفظ (formats)بوساطة سجل الوصف يجري إيداع ممفيا الرقمي في الصيغ -

، وىذا الممف من الييكمة ميم جدًا، حيث يمّكن تطبيق الكثير من PDF،jpg،zipالرقمي 
السياسات عميو ، كما يمكن لمجموعات من المستفيدين االطالع الكامل أو االطالع عمى 

البيانات الوصفية، والممف الرقمي و ىذا ما يعد األساس ألية مجموعة رقمية بغض النظر عن 
. النظام الذي يقوم بإدارتيا

يجري في ىذا الجزء من الييكمة تحديد : BitsreamFormatمعمومات صيغة الممف الرقمي -
آليًا عمى أكثر الصيغ المتعارف عمييا، Dspaceصيغة الممف الرقمي، وحيث يتعرف نظام 

 نظامًا مرنًا، Dspaceيطمع المتصفح عمى أية البرامج الضرورية لقراءة الممف، ويعتبر نظام 
حيث يمّكن من تعريف الصيغ غير الموجودة بالنظام، ويمكن المستخدم من إضافتيا لتصبح 

. [17]جزءًا من النظام
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وفي الجدول التالي يوضح الصالحيات المتاحة لمدير المستودع لكل جزء من أجزاء بنية نظام 

Dspace :
 :ويقدم نظام الدي سبيس الخدمات التالية بشكل اساسي

عدة طرق ووسائل لممستفيد لموصول إلى Dspaceنظاميوفر استرذاع المعمومات حيث 
& التصفح )المعمومات بأقصر وقت وأقل جيد ممكن وبأعمى مستويات الدقة، وذلك بعرض 

، والبحث بنوعيو البسيط والمتقدم، يتيح مستودع جامعة دمشق الرقمي عدة مستويات (االستعراض
: السترجاع المعمومات أال وىي 

: استرجاع المعمومات من كامل نظام الدي سبيس- المستوى األول- 
: إمكانية العرض بوساطة Dspaceحيث يتيح نظام : (االستعراض& التصفح )عرض - 
إذ يعطي قائمة بأسماء الوحدات والمجموعات التي يتضمنيا نظام : الوحدات والمجموعات- 

Dspace ًإال أنيا مرتبة ىرميا ، .
 Dspaceيقدم قائمة لموثائق التي يتضمنيا نظام : تاريخ االصدار- 
. Dspaceيقدم قائمة بأسماء المؤلفين لموثائق التي يتضمنيا نظام : المؤلف-

 الصالحياث الجسء

الىحذة 

Community 
Add/ Remove إصانت/ إضبفت 

إيكبَٛت إضبفت يضًٕػبث ٔٔعذاث فشػٛت 

 .ٔإصانخٓب

المجمىعت 

Collection 

Add/ Remove إيكبَٛت إضبفت ٔإٚذاع انٕربئك ٔ ٔإصانخٓب ٔعغبٓب إصانت/ إضبفت. 

Default item read 
لشاءة انٕرٛمت 

 افخشاضٙ
 .إيكبَٛت لشاءة كم انٕربئك

Default bitstream 

read 

لشاءة انًهف انشلًٙ 

 افخشاضٙ
 .إيكبَٛت لشاءةانًهف انشلًٛهكم انٕربئك

Collection 

Administrator 
 إداسة انًضًٕػت

إيكبَٛت حغشٚش انٕربئك أٔ عغب انٕربئك ٔعزفٓب 

 .يٍ يضًٕػت، ٔإيكبٌ انشبظ بًضًٕػبث أخشٖ

 Itemالىثيقت 

Add/ Remove إيكبَٛت إضبفت انخضًٛؼٕإصانخّ إصانت/ إضبفت. 

Read لشاءة 
إيكبَٛت صؼم انًٛخبداحب نهٕربئك يخٕافشة ػهٗ 

 .َغٕ دائى

Write إيكبَٛت حغشٚش انٕربئك ٔحؼذٚهٓب كخببت. 

 .إيكبَٛت إضبفت انًهف انشلًٙ ٔإصانخّ إصانت/ إضبفت Bundle Add/ Removeالتجميع 

الملف الرقمي 

Bitstream 

Read إيكبَٛت ػشع انًهف انشلًٙ لشاءة. 

Write إيكبَٛت حؼذٚم انًهف انشلًٙ كخببت. 



. Dspaceيقدم قائمة العناوين لموثائق التي يتضمنيا نظام : العنوان- 
لموثائق التي يتضمنيا  (الكممات الدالة، الواصفات)يقدم قائمة بالكممات المفتاحية : الموضوع- 

. Dspaceنظام 
إمكانية البحث في كل الوحدات Dspaceيتيح نظام : البحث في كامل المستودع - 

: والمجموعات بوساطة البحث بأسموبين 
إمكانية البحث البسيط في مربعين لمبحث في الصفحة Dspaceيوفر نظام : البحث البسيط-

. الرئيسية
إمكانية البحث المتقدم، حيث يتيح عدة إمكاناتباستخدام Dspaceيوفر نظام : البحث المتقدم-

. )Notال - ORأو -Andو(أدواتالربط البولياني
كممات الدالة، و : كما يتيح إمكانية تحديد نوع البحث بالتقيد الحقمي وفق المحددات التالية

، والمعرف، (التبني والرعاية )المؤلف، والعنوان، والموضوع، والممخص، والسمسمة، والممول 
. اختيارثالثة محددات إلجراء عمميات البحث مجتمعة Dspaceوالمغة، ويتيح نظام 

إمكانية البحث في Dspaceيتيح نظام : استرجاع المعمومات من وحدة معينة- المستوى الثاني-
وحدة معنية،كما يوفر إمكانيات عرض وثائق الوحدة وفق تاريخ اإلصدار، والمؤلف، والعنوان، 

. والموضوع
إمكانية البحث Dspaceيتيح نظام :استرجاع المعمومات من مجموعة معنية- المستوى الثالث-

في مجموعة معنية ،وكما يوفر إمكانيات عرض وثائق المجموعةوفق تاريخ اإلصدار، أو 
. المؤلف،أو العنوان، أو الموضوع

عددًا من الخدمات التي تمّكن Dspaceيقدم نظام :إلحاطة الذارية من خالل المستودعا2.
: المستفيد من معرفة آخر التطورات والمستجدات الحاصمة في المستودع ذلك بوساطة

. خدمة استالم التحديثات بالبريد اإللكتروني- 
وىي خدمة تمّكن المستفيد من معرفة المستجدات والتطورات في المستودع بوساطة البريد 

" استالم التحديثات بالبريد اإللكتروني" اإللكتروني، ويمكن تفعيل ىذه الخدمة بالضغط عمى زر
. من الصفحة الرئيسة

ويجري االنتقال إلى الصفحة من أجل تسجيل الدخول في حالة وجود حساب سابق بكتابة البريد 
اإللكتروني، وكممة المرور، كما يتيح نظام استرداد كممة المرور في حالة نسيانيا، أو إنشاء 

في حال عدم وجوده، أما في الحال عدم وجوده ! "مستخدم جديد؟سجل" حساب بالضغط عمى
. يقوم إنشاء حساب 



 RSSخدمة -
: اإلحصائيات وعمى نوعين Dspaceوكما يقدم نظام 

تقدم عمى مختمف مستويات المستودع كامل المستودع، ووحدة : إحصائيات لكل المستفيدين-
: معنية، ومجموعة معنية، ووثيقة، وتتضمن

. العدد الكمي لمزيارات لكامل المستودع- 
. عدد الزيارات لكامل المستودع وفق الشير- 
". الممف"عدد مرات تحميل الوثيقة - 
". الممف"أكثر البمدان التي قامت بعرض المستودع، والوحدات، والمجموعات، والوثيقة - 
". الممف"أكثر المدن التي قامت بعرض المستودع، والوحدات، والمجموعات، والوثيقة - 
حيث يقدم المستودع عددًا من التقارير واإلحصائيات عن : إحصائيات مديري المستودع- 

. المحتوى وعن استخدام النظام
، طرحت تباعًا عمى امتداد نسخو Dspaceوكما جرت إضافة عدة خدمات جديدة إلى نظام 

: المختمفة، كما ىو مبين بالجدول التالي



 خذماث
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نكم ٔرٛمت Commentingإيكبَٛت إضبفت انخؼهٛمبث 

 .[18]سلًٛت
ü  ü  

      

ْٔٙ أداة حؼًم : DublinCoreMetaToolkit[19]أداة 

ػهٗ حغٕٚم بٛبَبث دبهٍ كٕس انخٙ حى صًؼٓب ػبش 

إنٗ MicrosoftAccess ،MySQLٔعبئم يخخهفت يزم 

 .Dspaceبٛبَبث دبهٍ كٕس يخٕافمتيغ َظبو 

    
ü  

   

بٛبَبث انذبهٍ كٕس بؼذ Embargo[20]إيكبَٛت عظش 

فٓشعخٓب ٔػشضٓب بغٛذ ال ًٚكٍ إضبفت َفظ انبٛبَبث 

 .يشة أخشٖ
    

ü  
   

أ٘ إيكبَٛت فخظ Joomla! Collections,[21]خذيت 

يٍ Joomlaانًغخٕدع يٍ خالل َظبو إداسة انًغخٕٖ 

 .ػشع انًضًٕػبث ٔانخظفظ ٔانبغذ
    

ü  
   

أداة : ControlledVocabulary/Ontology[22]خذيت 

يغ اَطٕنٕصٛب أٔ لبئًت سؤٔط Dspaceنشبظ َظبو 

يٕضٕػبث انخٙ حًكٍ انًٕدع يٍ اخخٛبس سؤٔط 

انًٕضٕػبث يٍ خالل ْزِ االَطٕنٕصٛبث أٔ لٕائى 

 .سؤٔط انًٕضٕػبث

ü  ü  
      

ْٕ َظبو : LightweightNetworkInterface[23]خذيت 

ٚغًظ بًؼشفت اعًبء انًغخخذيٍٛ ٔكهًبث يشٔسْى 

 .ٔحفبطٛم أخشٖ يٍ خالل َظبو إداسة يشكض٘
     

ü  ü  ü  

ْٙ خذيت حًكٍ : RequestCopy[24]خذيت 

انًغخفٛذٍٚ يٍ إسعبل طهب نهٕرٛمت يٍ خالل انبشٚذ 

 .اإلنكخشَٔٙ ٔرنك فٙ عبل انٕطٕل انًمٛذ
   

ü  ü  
   

ْٔٙ يٍ انخذيبث : SemanticSearch[25]خذيت 

انضذٚذة انخٙ ًٚكٍ االعخفبدة يُٓب فٙ َظبو 

Dspace ٖٕانخٙ حغًظ ببنبغذ انزكٙ فٙ انًغخ

. انًغخٕدع ببعخخذاو حكُٕنٕصٛبث انٕٚب انذالنٛت

 يًب semantic profilingببعخخذاو حمُٛت حؼشف ببعى 

ٚغًظ االعخذالل انمبئى ػهٗ انبغذ ٔاكخشبف 

 .انًؼشفت

      
ü  ü  

ْٙ خذيت حفؼٛم : Statistics[26]اإلعظبئٛبث 

    .إعظبئٛبث إضبفٛت ػذا اإلعظبئٛبث انًخٕافشة فٙ انُظبو
ü  ü  ü  ü  ü  

ْٙ خذيت : Tombstoningعغب انٕربئك انشلًٛت

    .حٕافش إيكبٌ إسعبل طهب نغغب انكٛبَبث انشلًٛت 
ü  ü  ü  

  

 انخذيبث انًذفٕػت

ْٔٙ خذيت حٕافش لٕائى :ReportingSuite[27]خذيت 

 )ٔحمبسٚش ػٍ يغخٕٚبث انًغخٕدع ٔحغبنٛم االعخخذاو 

يٍ خالل إػذاد حمبسٚش يخُٕػت ػٍ  (األبغبد ٔانببعزٍٛ 

   
ü  ü  ü  
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 . يغبػذة انًكخببث ٔػٍ األبغبد ٔانببعزٍٛ

ْٔٙ خذيت حٕافش إيكبٌ : MetadataQuality[28]خذيت 

فغض صٕدة انًٛخبداحب انٕطفٛت فٙ انًغخٕدػبث 

انشلًٛت َخٛضت اعخٛشاد انًٛخبداحب أٔ ٔضؼٓب يٍ لبم 

 .(أ٘ األسشفت انزاحٛت)انببعزٍٛ

   
ü  ü  ü  

  

ْٔٙ خذيت حٕافش : AudiovisualStreaming[29]خذيت 

    .إيكبٌ يخظفظ حشغٛم انظٕث ٔانفٛذٕٚ
ü  ü  ü  

  

ْٔٙ خذيت حٕافش إيكبٌ Image Zoom[30]خذيت 

    .نخكبٛش انظٕس
ü  ü  ü  

  

ْٔٙ خذيت حٕافش :DocumentStreaming[31]خذيت 

إيكبٌ ػشع انكٛبَبث انشلًٛت فٙ ٔيٍ حُغٛمبث 

 .يخُٕػت
   

ü  ü  ü  
  

 اعخزًبس انخذيبث انًخبعت

ْٔٙ يٍ GoogleAnalytic[32]خذيت غٕغم نهخغهٛالث 

انخذيبث انخٙ ًٚكٍ االعخفبدة يُٓب فٙ حٕفٛش 

إعظبءاث يفظهت ػٍ صٔاس يغخٕدع ػهٗ شبكت 

 .اإلَخشَج

ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  

ْٔٙ خذيت حغٓى فٙ : GoogleIndexing[33]خذيت 

يٍ لبم يغشكبث انبغذ يًب Dspaceحكشٛف َظبو 

 .ٚضٚذ فشص انٕطٕل

ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  

 انخٕافك يغ األَظًت

ْٕ َظبو يفخٕط انًظذس OpenJournalSystem[34]َظبو 

ٔيضبَٙ، ٔ ٚؼًم ػهٗ انُظبو إلداسة انًضالث َٔششْب 

ٔ لذ حى حطٕٚشِ يٍ لبم 

PublicKnowledgeProject ٔكًب أَّ ٚذػى إداسة َشش

انًضالث انًغكًت بئسعبل انخمبسٚش ػٍ كم يشعهت يٍ 

يشاعم انُشش ،ٔفضالً ػٍ انًضاٚب انًخؼهمت إيكبَٛت 

إضبفت انخؼهٛمبث يٍ لبم انًغخفٛذٍٚ ٔاالعبطت 

 .انضبسٚت

ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  

، (CMS) ْٕ َظبو إداسة يمشساثMoodle[35]َظبو 

،أٔ بٛئت انخؼهى LMSٔٚؼشف أٚضبً بُظبو إداسة انخؼم

، ْٕٔ حطبٛك ٔٚب يضبَٙ ٚغخخذيّ  .(VLE)االفخشاضٛت

 .انًطٕسٌٔ إلَشبء يٕالغ حؼهًٛٛت راث يغخٕٖ حفبػهٛت

ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  

ْٕ َظبو ٚؼًم ػهٗ حؼشٚف ٔحظذٚك :JHOVE[36]َظبو 

 .طٛغت انًهف ٔيغظ انفٛشٔعبث
ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  

ْٕ َظبو يفخٕط انًظذس ٚؼًم : Shibboleth[37]َظبو 

ػهٗ إداسة انغغبببث يٍ عٛذ اعًبء انًغخخذيٍٛ 

ٔكهًبث يشٔسْى ٔحفبطٛم أخشٖ يٍ خالل َظبو إداسة 

 .يشكض٘

ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  

  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  üْٕ انُظبو األكزش اعخخذايبً نًغهم SFX[38]َظبو 
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OpenURL و ببػخببسِ األٔل يٍ 2001، ٔلذ طذس ػبو 

 .َٕػّ

 حطبٛمبث أخشٖ

ْٕ انخطبٛك انشٓٛش انًغخخذو : Mirage[39]حطبٛك 

فٙ حغٛٛش شكم ٔاصٓبث انُظبو نضؼهٓب أكزش ٔضٕعبً 

 XMLفٙ انخظفظ إال أٌ حطبٛمّ يمخظش ػهٗ ٔاصٓت 

ْٕٔ انخطبٛك انًغخخذو فٙ كزٛش يٍ انًغخٕدػبث 

 .انشلًٛت 

ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  ü  

ْٔٙ يٍ انخطبٛمبث : DSpace/Discovery[40]حطبٛك

انضذٚذة ، انخٙ حغًظ بخظفٛت انُخبئش يٍ خالل حغذٚذ 

ػذة يؼبٚٛش حضبف إنٗ انُظبو، إال أٌ حطبٛمّ يمخظش 

  .XMLػهٗ ٔاصٓت 

       
ü  
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