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 : المستخلص

بوصفيا آلية جديدة لإليداع في المستودعات الرقمية، كما أوضح SWORDتناول العرض تقنية 
أىداف ىذه التقنية وعرضت الدراسة أشير النظم والوكالء الداعمة ليا، وفي النياية كيفية 

 .االستفادة من عددًا تطبيقيات ىذه التقنية
 

 االستشهاد المرجعي
.- آلية جديدة لإليداع في المستودعات الرقمية: SWORD.قباني، نسرين عبد اللطيف

Cybrarians Journal -. متاح في .-.- (2012سبتمبر ) 29ع : 
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=

article&id=620:sword-&catid=256:09-reviews&Itemid=89 
 

 المقدمة
اإليداع في المستودعات الرقمية األمور اليامة والحيوية التي تميزه من غيره من نظم المعمومات، 

عممت بعض المستودعات عمى تشجيع اإليداع بفتح باب اإليداع في المستودع عمى مجتمع 
أوسع، بينما اعتمدت مستودعات أخرى األدوات الذكية لدعم اإليداع والتحفيز عميو مثل معيار 

SWORD(Simple Web service Offering Repository Deposit)  موقعو
، وىو بروتوكول لإليداع، يعمل عمى إيداع المحتوى بوسيط من http://swordapp.orgالرسمي

دون الحاجة إلى الدخول عمى موقع المستودع، وييدف بذلك إلى تقميل موانع اإليداع، وتوفير 
، وقد ظيرت JISC م ،بتمويل 2007طريقة قياسية لإليداع في المستودعاتوجاء المشروع عام 

. م2009في عام SWORD 3م و2008في عام 2SWORDعدة أجيال منو 
: إلى االمور التالية SWORDوييدف 
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، Facebook Clientتوفير واجية قياسية لإليداع في المستودع من وسطاء آخرين مثل - 
. ، وغيرىم من الوسطاءMS Officeوبرامج األوفيس 

. واجية تسمح بنقل الوثائق الرقمية بين المستودعات الرقمية- 
(. 1)نقرة وحدة clickاإليداع في أكثر من مستودع معا بوساطة - 

ويمكن تطبيقو في أشير نظم المستودعات وىي 

 DSpace 

 EPrints 

 Fedora 

:وكما يمكن تطبيقو عمالء التالية  

 Java 

 Ruby 

 Python 

 PHP (2) 

 :، أبرزىا (عمالء)حيث يتيح اإليداع في عددًا من التطبيقيات 
وىو متاح عمى الرابط التالي SWORDAPPتطبيق - 

https://apps.facebook.com/swordapp/ىو تطبيق ،SWORD  عمى فيسبوك، يطمق
 The Socialعمى تطبيقات اإليداع المرتبط بالشبكات االجتماعية، يدعى باإليداع االجتماعي 

Deposit وىو اإليداع بوساطة الشبكات االجتماعية مثل الفيسبوك من دون الحاجة إلى دخول ،
المستودع، وفضاًل عمى أنو يتيح أيضا إضافة التعميقات عمى اإليداع بوساطة الممف الشخصي 

المودع، كما يتتيح إمكان معرفة الوثائق المودعة من قبل ،و كذلك الوثائق التي جرى  (بروفيل)
حساب سابق عمى  (الباحث)إيداع ىا من أصدقاء المودع، حيث يجب أن يكون لممودع 

، والتطبيق مكون من عدة أقسام، وىي الصفحة SWORDAPP[1]فيسبوك، وثم فتح التطبيق 

https://apps.facebook.com/swordapp/
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الرئيسة، والقسم المتعمق بإيداع الوثيقة، والقسم المتعمق بمعرفة الوثائق التي جرى إيداعيا من 
قبل، والقسم المتعمق بمعرفة الوثائق من أصدقائك، القسم المتعمق بمعمومات عن التطبيق 

SWORDAPP .

 
 عمى شبكة فيسبوكSWORDواجية - 1-

،وبعد ذلك يجري Deposit an itemوالخطوة األولى لإليداع ىي التطبيق حيث نقوم باختيار 
 -Dspace- Eprint:تحديد النظام المستخدم في المستودع ضمن قائمة تتيح الخيارات التالية

Fedore –Intralibrary ثم نقوم بإدخال اسم المستخدم، وكممة المرور الخاصين بحسابك عمى،
. المستودع المراد اإليداع فيو

 
ومن ثم يجري االنتقال إلى الخطوة التالية ، حيث يجري تحديد المجموعة المراد اإليداع فييا من 

. ضم قائمة من المجموعة، التي يممك المودع صالحيات اإليداع فييا

 



وبعد ذلك يجري إدخال الميتاداتا لموثيقة، ثم يجري تحميل الوثيقة، وبالنياية يظير التطبيق 
URL(. 3)الخاص لموثيقة التي جرى إيداعيا

 
، و في حال تفعيل ىذا Officeعمى برامج SWORDىو تطبيق: OfficeSWORDتطبيق - 

،حيث يجري اإليداع Officeضمن شريط القوائم الخاص ببرامج SWORDالتطبيق يظير قائمة 
واختيار المجموعات في الواجية المنبثقة ،أي مربع حوار من البرنامج نفسو، أي برنامج 

Officeوىو متاح عمى الرابط التاليhttp://officesword.codeplex.com/ .

 
،حيث يمكن Windowsعمى نظام SWORDىو تطبيق: Windows right-clickتطبيق - 

من دون الحاجة إلى دخول المستودع بالضغط عمى Windowsباإليداع في المستودع من نظام 
. الزر األيمن عمى الوثيقة الرقمية المراد إيداعيا

http://officesword.codeplex.com/
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http://swordapp.org/2011/09/right-click-deposit-project /

عمى أنظمة أندور SWORDىو تطبيق : The Android SWORD Deposit Appتطبيق- 
: وىو متاح عمى الرابط التالي

https://market.android.com/details?id=org.ordshare&feature=search_res
ult .

 عمى خادم الويبوىو متاح عمى SWORDىو تطبيق : SWORD Servlet Clientتطبيق 
 /http://client.swordapp.org/clientالرابط التالي 

 
: SWORDمعمومات إضافية عن تقنية 

An Introduction to SWORD 
http://www.slideshare.net/swordapp/module-1-an-introduction-to-

sword 
فيديو 
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http://vimeo.com/14416569 
SWORD Use Cases 

http://www.slideshare.net/swordapp/module-2-sword-use-cases 
 :فيديو

http://vimeo.com/14418776 
How SWORD Works 

http://www.slideshare.net/swordapp/module-3-how-sword-works 
 :فيديو

http://vimeo.com/14434015 
SWORD Clienthttp://www.slideshare.net/swordapp/module-4-
sword-clientss 

 :فيديو
http://vimeo.com/14439246 

Create Your Own SWORD Client 
http://www.slideshare.net/swordapp/module-5-create-your-own-
sword-client 

 :فيديو
http://vimeo.com/14443627 
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