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المستخلص
عرضت الدراسة الحالية تعريفا ﻻنترنيت اﻷشياء وطبقاته وأشكاله وتحليل مكوناته وايجابياته وسلبياته .وتم
اتباع المنهج الوصفي التحليلي وتحليل المحتوى لتصور الشكل المحتمل للخدمات المكتبية من منظور انترنيت
اﻷشياء ﻻتاحة مصادرها الرقمية للمستفيدين .واوضحت بالتفصيل إمكانيات هذه التقنية وقدمت تصورا
للمكتبات الذكية وخدماتها في ظل تطبيق انترنيت اﻷشياء وتاثيرها في التحول الى مكتبات عالية المستوى
بحيث تصبح جميع اﻻجهزة والمواد الصامتة ذكية ناطقة تقدم تقارير تسهم في اتخاذ اﻹجراءات السريعة
والدقيقة وتقدم تسهيﻼت ﻻمناء المكتبات في انجاز مهامهم المكتبية وللمستفيدين في تحديد مواقع المصادر
المطلوبة والوصول اليها باقل جهد ووقت ممكنين .وتناولت الدراسة عرضا للخدمات اﻻدارية والبيئية في
المكتبة من حيث ضبط الزيارات للمكتبة وضبط الحرارة واﻻنارة والرطوبة والحد من السرقات والحرائق،
واخيرا عرضت اهم الميزات والتحديات التي يمكن ان تواجهها المكتبات في ظل هذه التقنية كونها سﻼحا ذو
حدين وعرضت بعض تجارب المكتبات العالمية واوجه اﻻستفادة الفعلية من تطبيق انترنيت اﻷشياء .واخيرا
توصلت الى أن انترنيت اﻷشياء تقنية تحسن بيئة المكتبات وخدماتها وتتيح امكانية تحديد مواقع جميع
الكيانات المادية في المكتبة كمصادر المعلومات والحد من فقدانها لكن بمقابل هذه المزايا ،فان امن وخصوصية
امناء المكتبات والمستفيدين قد يتعرضان الى القرصنة والتهديد ،اضافة الى ارتفاع التكاليف المادية لتوفير
معدات تقنية جديدة وموارد بشرية كلها تعد من أبرز اﻻمور التي ينبغي دراستها اذ يتوقف عليها قرار التحول
نحو تطبيق التقنية الجديدة أم ﻻ .أما أهم التوصيات فهي على المكتبات أن تهتم ببعض القضايا التي تساعدها
في التخطيط ﻻجراء التحول وأن تستثمر ادوات هذه التقنية اوﻻ باول في مجاﻻت مكتبية مختلفة ،كما ﻻبد من
اقامة ورش عمل ودورات لتدريب امناء المكتبة والمستفيدين وتوعيتهم بالتقنية الجديدة وأهميتها.

الكلمات المفتاحية :انترنيت اﻷشياء ،المكتبات الذكية ،تقنية .RFID
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Abstract
The current study dealt with defining the Internet of Things (IoT), its layers,
forms, and the analysis of its components. A descriptive analytical approach and
content analysis were followed to visualize the possible shape of the smart
library. The study also dealt with the tools of this technology and it explained the
view of the smart libraries and their services in the light of the IoT to be highlevel libraries in which all mute devices become smart-talking things providing
reports for quick and accurate actions. This technology futhermore provides
facilities for librarians in completing their tasks, and provides the users with the
needed resources to accessing them with the least effort and time possible. The
study presented the administrative and environmental services such as
controlling visits to the library, controlling temperature, lighting and humidity,
and preventing thefts and fires. Finally, it showed the most important features
and challenges that libraries can face in the light of this technology as it is a
double-edged sword. Some important international libraries' experiences and the
ways to actually benefit from this application were presented. Finally, the study
concluded that IoT is a technology that improves the environment of libraries
and their services, and allows the possibility of locating all physical entities and
resources thus reducing their loss; however, the security and privacy of
librarians and users could be exposed to huckering and threats, plus the high
costs of providing new technical equipment and human resources' needs, all of
these are matters that should be studied before the transformation. The study
recommended that libraries should invest the tools of IoT step by step. Besides,
workshops and courses should also be held to train librarians and users for this
technology and its importance.

Keywords: IoT, smart libraries, RFID technology.
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المقدمة
نمت شبكة اﻹنترنت بشكل كبير على مدى العقود الخمسة الماضية من شبكة تربط عددا محدودا من الحواسيب
إلى شبكة عالمية تربط بين مليارات اﻷجهزة .وقد كانت الغاية اﻻساسية من اﻹنترنت هي ربط نظم البيانات مع
بعضها البعض من خﻼل اجهزة الحواسيب ﻻجل توصيل المعلومات والبرمجيات للمستفيدين باقل جهد ممكن
وبشكل يتجاوز قيود الزمان والمكان ، ،وفي ظل النمو المتصاعد لتقنيات المعلومات واﻻتصاﻻت أخذت هذه
الرؤية خطوة أبعد من ذلك بكثير ،فبرزت انترنيت اﻷشياء كفرصة لتكامل التقنيات الرقمية واﻷجهزة بحيث
يمكنها التواصل مع بعضها البعض دون التدخل البشري وبغض النظر عن المكان الجغرافي لهذه اﻷجهزة .غير
ان هذا التواصل والتكامل بين هذا العدد الضخم من التجهيزات ﻻ يمكن أن يتم من دون وجود تكنولوجيا متقدمة،
وبنية تحتية ﻻسلكية واسعة النطاق وتوليد البيانات الهائلة .وتعتبر تقنية إنترنت اﻷشياء ثورة المعلومات الرابعة
بعد الحاسب ،واﻹنترنت ،وشبكات اتصال الهواتف الذكية وتعد بمثابة عتبة جديدة ومتميزة من تكنولوجيا
الحوسبة وذلك ﻻمتﻼكها القدرة على تقديم حل يُحسّن كفاءة ونوعية الخدمة المعلوماتية وأمن مؤسسات
المعلومات.
وكمجال لتطبيقات صناعة المعلومات ،تستمد المكتبات مختلف مظاهر تطورها خصوصا في إدارة المكتبات
واتاحة خدماتها ومصادرها للمستفيدين من تقنيات اﻻتصاﻻت والحواسيب .ويتوقع الكثيرون أن تعجل تقنية
إنترنت اﻷشياء بتحويل المكتبة التقليدية الى مكتبات ذكية  Smart Libraryوذلك لما لهذ التقنية من قدرة فائقة
في تقديم مزيداً من الخدمات الذكية لمستفيديها .وقد أصبحت التقنيات الحديثة مثل :الواقع المعزَ ز Augmented
 ،Realityوالحوسبة القابلة لﻼرتداء  ،Wearable Computingوالطباعة ثﻼثية اﻷبعاد  D-Printingبمرور
الوقت أكثر مﻼئم َة لخدمات المكتبات ،وداعمة للتنمية المستمرة ،اﻷمر الذي يدفع بالمكتبات لتهيئة ما تقدمه بما
يساير المتطلبات المتغيرة واﻻحتياجات غير المحدودة للمستفيدين .ويُعد مفهوم "انترنت اﻷشياء أحد المفاهيم التي
تحولت إليها اﻷنظار في السنوات اﻷخيرة ،والذي من المحتمل أن يمثل تحديا ً كبيراً للمكتبات خﻼل السنوات
القليلة القادمة أيضا ً .ومما يدل على تزايد اﻻهتمام بموضوع اﻻستخدامات المحتملة لهذه التقنية في تلبية احتياجات
المكتبات هو انعقاد العديد من المؤتمرات الدولية المتخصصة ،حيث برزت انترنت اﻷشياء بوصفها موضوعا ً
محوريا ً لغالبية جمعيات المكتبات والمعلومات ،كما تم مناقشتها على نطاق واسع في المدونات اﻹلكترونية
المتخصصة ،ويبرهن كل ذلك على أهمية مثل هذا الموضوع بالنسبة لمختلف المشاركين .وفي هذا السياق يؤكد
مركز مستقبل المكتبات التابع للجمعية اﻷمريكية للمكتبات

ALA'S Center For The Future Of

 Librariesسرعة الوتيرة التي تنمو بها انترنت اﻷشياء ،حيث يتوقع بأن يتراوح حجم اﻷشياء المتشابكة ما بين
25مليار و 50مليار كيانا ً متصﻼً بشبكة اﻻنترنت بحلول عام  ،2025وأن هذه الطفرة سوف تكون اﻷبرز
واﻷقوى تأثيراً في مستقبل مهنة المكتبات.
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اﻻطار العام للدراسة
تساؤﻻت الدراسة
تسعى الدراسة الحالية لﻺجابة عن عدة تساؤﻻت من أجل معرف انترنيت اﻷشياء وتطبيقاتها في تسهيل خدمات
المكتبات وتتلخص فيما يلي:
 -1ما هي تقنية انترنيت اﻷشياء وما هي مكوناتها وطبقاتها وأشكالها؟ وما هي مزاياها وتحدياتها؟
 -2ما هي تقنياتها وأدواتها وكيف تستفيد المكتبات من انترنيت اﻷشياء في دعم اجراءتها وخدماتها المكتبية
لتصل الى المكتبات الذكية؟ وكيف تسهل وصول المستفيدين الى مصادرها؟
 -3ما هي الفرص والتحديات التي تواجهها المكتبات عند تطبيق تقنية انترنيت اﻷشياء وما هي سبل تخطيها؟
 -4كيف تؤثر انترنيت اﻷشياء على مهام امناء المكتبة وعلى المستفيدين وكيف يمكن التخطيط لزيادة وعيهم
حول هذه التقنية المتطورة؟
 -5ما هي أبرز التجارب العالمية للمكتبات التي طبقت هذه التقنية وأدواتها في بيئتها؟
فرضية الدراسة
لﻼجابة على اﻻسئلة السابقة تسعى الدراسة الحالية الى وضع الفرضيات التالية من أجل معرفة انترنيت اﻷشياء
وتطبيقاتها في تسهيل خدمات المكتبات وتتلخص فيما يلي:
 -1إن انترنيت اﻷشياء هي تقنية حديثة لها مزايا وفوائد دخلت عدة مجاﻻت أدت الى اختصار الوقت والجهد
والتكاليف والى ضمان السﻼمة واﻻمان في حياة البشرية.
 -2تتألف انترنيت اﻷشياء من عدة مكونات كما ولها عدة طبقات وأشكال تكونها.
 -3تمتلك انترنيت اﻷشياء عدة تقنيات وأدوات يمكن للمكتبات ان تستفيد منها لتقديم جراءاتها وخدماتها ﻻختصار
الوقت والجهد والتكاليف خدمة لمستفيديها ودعما للوصول الى مصادرها وصوﻻ الى المكتبات الذكية.
 -4إن انترنيت اﻷشياء هي سﻼح ذو حدين فلها عدة فرص يجب اﻻستفادة منها دعما للسﻼمة واﻻمان وضمان
البيئة السليمة ،لكن في الوقت نفسه لها بعض التحديات التي تواجهها المكتبات عند تطبيقها فيحب الحذر منها
وايجاد السبل لتخطيها؟
 -5تؤثر انترنيت اﻷشياء على مهام امناء المكتبة فيمكن التخطيط لزيادة وعيهم حول هذه التقنية المتطورة.
 -6هنالك عدة تجارب متطورة وناجحة لمكتبات عالمية وعربية ادخلت هذه التقنية الى بيئتها فأثبتت نجاحها
وتطورها في تقديم خدماتها يجب اﻻستفادة منها.

أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
 .1اثراء النتاج الفكري في مجال المكتبات بمواضيع حديثة تهتم باحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات
واﻻتصاﻻت خصوصا في مجال انترنيت اﻻشياء.
 .2تسليط الضوء على تقنية انترنيت اﻻشياء ودورها في تحويل المكتبات التقليدية واﻻلكترونية الى مكتبات ذكية
لتقديم مصادرها وخدماتها المكتبية بشكل متطور بجودة عالية وباقل جهد ﻻمناء المكتبات وباقل جهد وتكاليف
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للمستفيدين من خﻼل ربط المكونات المادية فيما بينها ودعم تواصلها مع العنصر البشري وتحسين واقع بيئتهم
من جهة ومواكبة للتطور التكنولوجي في ظل هذه البيئة الذكية من جهة اخرى.
حدود الدراسة
الحدود الموضوعية :انترنيت اﻻشياء وادواتها وأثرها في تحويل المكتبات التقليدية الى بيئة مؤسسة معلوماتية
ذكية بمقتنياتها وخدماتها وبيئتها.
منهجية الدراسة
تقوم الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي لمعرفة الجوانب المتعلقة بتطبيقات انترنيت اﻷشياء المستخدمة في
المكتبات وتأثيرها على الجانب اﻹبداعي لدى العاملين بالمكتبات وكذلك للمستفيدين .ومن اجل التعرف اكثر على
هذه التقنية وطبيعة استخداماتها فقد تم مسح أدبيات النتاج الفكري اﻻجنبي والعربي حول موضوع الدراسة
بمختلف أشكاله وفي ضوء أحدث ما توصلت إليه الدراسات العلمية في هذا المجال والتي يمكن أن تسهم في
التوصل إلى نتائج ومقترحات قد تساعد المكتبات في توظيف إمكانيات انترنيت اﻷشياء وتطوير آليات عملها .كما
قامت الدراسة ايضا ً بأستقصاء تجارب بعض المكتبات العالمية التي نفذت بعض خدماتها باﻻعتماد على هذه
التقنية وعرضها في محاولة للحث على تحويل المكتبات التقليدية الى مكتبات ذكية متطورة .كما اعتمدت الدراسة
ايضا ً منهج الدراسة اﻻستشرافية في اقتراح وتوقع ما يمكن أن تكون عليه المكتبات وخدماتها عند تطبيق التقنيات
التي ترتكز عليها انترنيت اﻻشياء في محاولة لﻼسهام في استنهاض همم اﻻدارات العليا للمكتبات خصوصا
الجامعية منها الى اعتماد إستراتيجية لتحويل المكتبات الفعلية التقليدية الى مكتبات ذكية متطورة تسهم في
اختصار الوقت والجهد والتكاليف لتقديم خدملتها ومصادرها للمستفيدين بشكل عصري متطور.

الدراسات السابقة
من خﻼل البحث عن أدبيات النتاج الفكري الذي تناول موضوع انترنيت اﻷشياء ،أفرز البحث عن وجود العديد
من الدراسات اﻷجنبية وبعض الدراسات العربية المتناضرة التي تناولت هذا الموضوع من حيث تسليط الضوء
على بعض الخدمات المكتبية الفعلية في ظل هذه التقنية أو تصور كيف ستكون وما هي التسهيﻼت المقدمة
للمكتبة وللمستفيد اذا ما تم تطبيقها في المكتبات الفعلية وهذه الدراسات هي كما يلي:
يعتقد الباحث لين  (2014) Linفي دراسته إن ظهور انترنيت اﻷشياء وتبني شعار"الكوكب الذكي" جعل التوجه
نحو المكتبات الذكية اجراءا ﻻ مفر منه لتطوير المكتبة الحديثة وتحويلها من مكتبات ) (modern librariesإلى
مكتبات ذكية ) (smart librariesومن المؤكد أن الميزة الهائلة لتقنية انترنيت اﻷشياء سوف تجلب مستقبﻼً
أوسع إلى ذكاء المكتبات .وتوصل الباحث إلى انه ﻻن التطبيقات التكنولوجية ﻻ تزال في مرحلتها اﻷولية وبعيده
عن التطبيق الناضج لذلك فهنالك عدد مند المشاكل التي تواجهها المكتبات عند تطبيق هذه التقنيات الجديدة
كتوحيد التقنيات المختلفة في المكتبة وتحويل بعض المهام والوظائف المكتبية اضافة الى التكلفة والخبرات
والتدريب تعتبر سلسلة من المشاكل ﻻبد للمكتبة من مواجهتها ودراستها وحلها.
وبنفس السياق أشار الباحثان دو وليو  (2014) Du & Liuفي دراستهما إلى أن تقنية انترنيت اﻷشياء ستحقق
سلسلة من التغييرات العميقة للمكتبات وأوضحا خصائصها وقدما مقترحا لتصميم نظام المكتبة الذكية وتأثيره
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على تطوير المكتبة وخدماتها وتوضيح اهم المشاكل التي تعترض هذا النظام .وخلص الباحثان إلى أن تطبيق
تقنية انترنيت اﻷشياء في المكتبة ﻻ يزال في الوقت الحاضر في مراحله اﻷولية ولديه العديد من المشاكل مثل
تكلفة أجهزة اﻻستشعار والبناء والتخطيط والمعايير الفنية وقضايا اﻷمن وغيرها لكن وفي الوقت نفسه فإن بعض
حاﻻت التطبيق الناجحة المحلية واﻷجنبية تظهر أيضا أن تقنية انترنيت اﻷشياء لديها مساحة واسعة لتطوير
المكتبات.
ويعتقد الباحثان بوجار وساتياناريانا  (2015) Pujar & Satyanarayanaفي دراستهما أن اﻹنترنت قد شهد
قفزة هائلة حولته من مجرد 'إنترنت إتصاﻻت' إلى 'إنترنت أشياء' مما سهل توصيل اﻻشياء واﻻجهزة بشبكة
اﻻتصاﻻت العالمية وتناقل البيانات مع أو بدون اي تدخل بشري .ومن المؤمل أن يحدث هذا اﻷمر ثورة في
تحسين خدمات المكتبة حيث قدم الباحثان شرحا لماهية انترنيت اﻷشياء وأمثلة من شأنها التأثير على المكتبات
وخدماتها وتحديد المجاﻻت المناسبة في المكتبة التي من الممكن تطبيق تقنية انترنيت اﻷشياء فيها .وخلص
الباحثان إلى أنه إذا ما نفذت هذه التقنية بالطريقة الصحيحة ستعد قيمة مضافة إلى موارد المكتبة وخدماتها
وستقدم امكانات كبيرة للمكتبات تحقق من خﻼلها النتائج المرجوة .وذكر الباحثان أن هذه التقنية ﻻزالت في
مرحلة التطور وﻻبد ﻷمناء المكتبات أن يتعرفوا عليها ويتابعوا تطورها وأفضل الممارسات واﻷماكن التي تبنت
هذه التقنية للتحول إلى مكتبات ذكية تسهل تقديم الخدمات لمستفيديها.
وتناولت دراسة ساتياناراياناب وشامبراساد  (2015) Satyanarayanab and Shamprasadمفهوم إنترنت
اﻷشياء ونشأتها وأهم مميزاتها وعيوبها ،كما عرضت أمثلة ونماذج ﻷهم الخدمات التي تقدمها هذه التقنية.
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أن لهذه التقنية أهمية كبيرة في المكتبات بالرغم من أنها ﻻزالت في
مرحلة التطوير ،كما أنها سوف تجلب العديد من الفوائد للمكتبات خصوصا ً في التواصل مع المستفيدين وتوصيل
المعلومات لهم )ورد في بو غزالة :2019 ،ص .(181
وهدف ماسيس  (2016) Massisفي دراسته الى النظر في تقنية انترنيت اﻷشياء وتأثيرها المحتمل على
المكتبات .وقد ذكر في دراسته أن شركة اﻷبحاث  Gartnerتوقعت أنه سيتم استخدام أكثر من 25مليار جهاز
متصل باﻹنترنت في عام  2013وسيزداد العدد بمطلع عام  2016ليصل الى  26مليار جهاز وأنه بحلول
عام  2020سيتجاوز العدد بشكل أكثر من المتوقع .وعليه توقع الباحث أنه من النادر أن يدخل المستفيد إلى
ً
جهازا لوحيًا أو كمبيوترا محموﻻ أو جميع هذه
المكتبة بدون جهاز محمول بيده سواء كان ذلك هاتفًا ذكيًا أو
اﻷجهزة مجتمعة مع بعضها ،إضافة إلى إمكانية اتصال هذه اﻷجهزة بشبكة المكتبة والذي قد تشكل سلبا نوعا من
اشكال التهديد لخصوصية الفرد وبناء عليه تسائل الباحث هل ستكون تقنية انترنيت اﻷشياء آمنة لﻼفراد
والمؤسسات؟
ويرى الباحثان كﻼدهار وراو  (2017) Kaladhar & Raoأن المستقبل هو لمكتبات انترنيت اﻷشياء بدﻻً من
المكتبات الرقمية طالما أن التكنولوجيا الشاملة في الوقت الحالي هي ﻹنترنيت اﻷشياء التي يمكن من خﻼلها ربط
مكونات المكتبة المادية المختلفة مع بعضها وربط هذه المكونات أو اﻷشياء باﻹنسان دون أي تدخل بشري.
واستعرض الباحثان اﻷجراءات والخدمات المكتبية من خﻼل تقنيات مختلفة كتحديد الترددات الراديوية RFID
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وشبكة اﻻستشعار الﻼسلكية  WSNوالواي فاي ) (Wi-Fiوأجهزة استشعار الجسم القابلة لﻼرتداء يمكن
اعتمادها كسبل واتجاهات حديثة ومتطورة في تسهيل الخدمات المكتبية المقدمة للمستفيدين .وتوصل الباحثان إلى
أن انترنيت اﻷشياء مهدت الطريق للتعرف على اﻷشياء الصامتة من مصادر المعلومات واﻻجهزة واﻻثاث
المكتبية وتوصيلها باﻹنترنيت بحيث يمكنها تبادل المعلومات واتخاذ القرارات من تلقاء نفسها لتتحول بذلك -ومن
خﻼل تقنية انترنيت اﻷشياء -المكتبات التقليدية مكتبات ذكية إذا ما تم التعامل مع الكتب والمواد اﻷخرى كأشياء.
ومن الجدير بالذكر ان هذه الدراسة تعتبر قريبة للدراسة الحالية حيث ساعدت الباحثان في اﻻطﻼع على أهم
التطبيقات التي تستطيع المكتبة القيام بها عند التحول نحو المكتبات الذكية.
 ثانياً :الدراسات العربية:تناولت دراسة أحمد ) (2016التطور والمفاهيم والبنية الهيكلية لتقنية إنترنت اﻷشياء وعرض نماذجا ً عن
استخداماتها في قطاع المكتبات والمعلومات وذلك بهدف التخطيط ﻻستثمارها .كما عرضت اهم استخداماتها في
مؤسسات المعلومات واستشراف آفاقها المستقبلية والتحديات التي تواجهها فيها وسبل تخطيها لتطوير خدمات
الوعي المعلوماتي بهذه المؤسسات .وتوصلت الدراسة الى ان الدور المحوري ﻹنترنت اﻷشياء في مؤسسات
المعلومات هو انتقال خدمات الشبكة العالمية من تطبيقات موجهة ﻷغراض اﻻتصال إلى تمكين اﻷشياء والكيانات
من التواصل مع بعضها البعض وتحقيق التفاعل ونقل المعلومات من خﻼل تمييز كل منها وتحديدها بشكل فريد.
كما اكدت دور انترنت اﻷشياء في تعزيز الوصول لمؤسسة المعلومات واﻹفادة من مصادرها وتحديد أماكن
المصادر وإثراء التعامل مع المجموعات والجوﻻت اﻻفتراضية اﻻسترشادية وإدارة المجموعات وغيرها من
الخدمات.
كما تناولت دراسة أبوسعده ) (2016تقنية إنترنت اﻷشياء واهم المفاهيم المتعلقة بها وتطبيقاتها في المكتبات
ومراكز المعلومات وعرضت الدراسة أهم التحديات التي تواجهها هذه التقنية وطرق التغلب عليها وأمثلة عملية
عنها واستشراف المستقبل بخصوص هذه التقنية ومفاهيمها ،وخلصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها التأكيد
على ضرورة البدء باستخدام تقنيات التحول الرقمي وانترنت اﻷشياء والحوسبة السحابية والتاكيد على حاجة
المكتبات ومراكز المعلومات لمزيد من الدراسات والتجارب والمبادرات في العالم العربي.
وفي ورقة عمل بحثية للباحث أبو عيد ) (2017تحدث فيها عن إدارة أداء المكتبات كواحد من المنهاج أو
اﻷدوات العلمية التي يجب على مدراء المكتبات فهمها وتبنيها وتطبيقها إضافة إلى أدوات ومنهجيات تطبيق
المكتبات للرؤى اﻻستراتيجية الحكومية حيث يمكن تطبيقها على كافة أنواع المكتبات وفي مختلف الدول التي
تتبنى اﻹدارة اﻻستراتيجية كمنهج عمل للوصول إلى اﻷهداف المرجوة .وتطرق الباحث أيضا ً إلى مفهوم إدارة
أداء المكتبات والمواصفات الدولية ذات العﻼقة بقياس أدائها ،ثم قام الباحث بتقسيم أداء المكتبات العامة
ومؤشرات قياسها إلى إدارة أداء استراتيجية وإدارة أداء تشغيلية.
وفي دراسته تطرق اﻷكلبي ) (2017في دراسته إلى تطبيقات إنترنت اﻷشياء في مؤسسات المعلومات بين أعمال
مراقبة مخزون المكتبة ودخول المستفيد عن طريق هويته الرقمية المعرف بها إلى بوابة المكتبة .تناول الحديث
عن المستشعرات  RFIDالملصقة على الكتب وامكانية تقتفي أثر الكتب المطلوبة باﻻضافة الى خدمة المرجع
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المتحرك التي تسهل طرح اﻷسئلة المرجعية والحصول على اﻹجابة من داخل المكتبة أو خارجها .ثم تناولت
تحديات استخدام إنترنت اﻷشياء في مؤسسات المعلومات والمتمثلة في قضيتي اﻷمن والخصوصية للمعلومات
والبيانات ،وقضية الضبابية نتيجة لﻼنتشار الكبير والمتزايد لﻸشياء المتصلة بإنترنت اﻷشياء مما قد يحدث قلقا
كبيرا.
وفي دراسة لكومر (2018) Kumarتناول فيها تطبيق انترنيت اﻻشياء للتحول الى المكتبات الذكية فذكر قائمة
بالخدمات المكتبية المحتملة تطبيق انترنيت اﻻشياء فيها منها تتبع الكتب والمصادر ،وارشادات التجواﻻت
اﻻفتراضية في اروقة المكتبة ،وتنظيم اﻻنشطة والمعارض لعرض المجاميع المكتبية لﻼستفادة منها ،وتدقيق
وجود اﻻجهزة والمصادروغيرها .كما عرضت الدراسة مجاﻻت عديدة في الحياة قد تم تطبيق انترنيت اﻻشياء
فيها .واخيرا تناولت الدراسة عرضا ﻻهم اﻻيجابيات والسلبيات لهذه التقنية.
وناقش بو غزالة ) (2019في دراسته التطور التاريخي والمفاهيم الخاصة بإنترنت اﻷشياء وتطرق الى
المكونات الهيكلية لبنيتها وأهم المزايا والعيوب والخدمات التي تقدمها في مختلف المجاﻻت .كما تطرق الى
موضوع إنترنت اﻷشياء في الوطن العربي عامة وفي ليبيا على وجه الخصوص من خﻼل تطبيقها في المكتبات
وعرض بعض النماذج التي طبقت في المكتبات وإمكانيات هذه التقنية في المكتبات ومستقبل المكتبات في ظلها.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها المعوقات والمشاكل التي تواجهها المكتبات عند التطبيق كقرصنة
البيانات وضعف شبكات اﻹنترنت وغيرها .وخلصت الى عدة توصيات أهمها أنه يجب على مؤسسات المعلومات
اﻷكاديمية والبحثية المشاركة في نشر تقنيات إنترنت اﻷشياء لتحقيق أهداف البحث والتنمية المستدامة  ،كذلك ﻻبد
للمؤسسات اﻷكاديمية ومنظمات المعلومات ان تتشارك في تشجيع اﻻبتكار واﻹبداع من خﻼل البحث والتطوير
والمبادرات التكنولوجية والرقمية لتدعيم التعليم والمعرفة واﻻتصال.
وقامت الدراسة الحالية بتناول موضوع انترنيت اﻻشياء وتصور المكتبات وخدماتها في ظل هذه التقنية المتطورة
لبناء الحجر اﻻساس للتحول المتأني والمدروس خطوة بخطوة للمكتبات التقليدية اﻻكاديمية ومن ثم المدرسية الى
مكتبات ذكية تلبي متطلبات المستفيدين المتزايدة والمتطورة للمعلومات بيسر وسهولة من جهة وتسايرمتطلبات
العصر الحديث والمتسارع في التطورمن اجل التحول الى المدن الذكية من جهة اخرى.

اﻻطار النظري
تعريف انترنيت اﻻشياء
عرف موقع تقانة انترنت اﻻشياء على أنها عبارة عن مجموعة كبيرة من اﻷجهزة الرقمية الذكية المتصلة عبر
أحد البروتوكوﻻت المعروفة مثل :الواي فاي ،البلوتوث …الخ ،تُر ِسل وتستقبل المعلومات فيما بينها وتستحصل
على هذه المعلومات عن طريق الحواس اﻻصطناعية أو ما يعرف بالمستشعرات الرقمية من دون تدخل البشر
في امدادها بهذه المعلومات .وعرفت اللويحان ) (2014هذه التقنية على انها ربط عدد كبير من اﻻشياء أو
العناصر اليومية كالمنبه والمرآة ومظلة المطر واﻷحذية وغيرها بشبكات اﻻنترنت لتصبح نشطة فتقوم بالمهام
المرغوبة بها وذلك لجعل واقع الحياة وإتمام مهامها بصورة أفضل وأسهل .ومن الجدير بالذكر انه يطلق أيضا
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على إنترنت اﻷشياء تسمية ثانية مرادفة لها وهي "إنترنت القيمة" على اعتبار أن الغاية الرئيسية من ربط كل
اﻷشياء مع بعضها هو تعزيز قيمة المنتجات والخدمات الحالية.
اذا تقنية انترنيت اﻷشياء هي ببساطة شبكة للعديد من أجهزة اﻻستشعار والمتحسسات واﻷجهزة غير الحاسوبية
واﻷشياء المادية التي تتصل بأجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى كالهواتف او البلوتوث او  Wi-Fiعبر اﻹنترنت.
ومن خﻼل بروتوكوﻻت اﻹنترنت المعروفة ومعالجة البيانات يمكن اﻻتصال باﻷجهزة اﻵخرى والتفاهم معها من
دون تدخل اﻻنسان لكن في اﻻخير اﻻنسان هو المستفيد الوحيد من كل هذه التفاهمات واﻻتصاﻻت الشيئية.
وتسمح ابتكارات تقنية انترنيت اﻷشياء بالمراقبة عن بُعد والتحكم واﻷتمتة )تشغيل اﻷشياء أوتوماتيكيا( والتحقق
من الحالة لمجموعة كبيرة من اﻷجهزة المختلفة واﻻشياء التي يمكن استخدامها في المنازل الذكية والمؤسسات
والسيارات ذاتية القيادة .اذن اﻷشياء هي التي تتخاطب وتتفاهم مباشرة عبر اﻹنترنت دون التدخل المباشر
لﻼنسان هذه اﻻشياء قد تكون السيارة والتلفاز واﻷدوات المنزلية المختلفة كالثﻼجة والغسالة وأجهزة اﻹنذار
ومداخل العمارات وأجهزة التكييف او قد تشمل السلع والمنتجات المتوفرة على رفوف المحﻼت التجارية وقد
تمتد لتشمل أطواق الحيوانات في مزارع التربية وفي المحميات وفي البحار وحتى اﻷشجار وعناصر الغابات.
وتطول اﻻشياء ايضا كل المواد المتغيرة باشكالها الصلبة والسائلة والغازية مثل )درجة الحرارة ،والرطوبة،
والضوء ،والحركة ،والمنسوب الكيمائي ،ومعدل ضربات القلب ،وحركة الجسم( .وبشيء من الخيال العلمي قد
يصبح اﻹنسان نفسه شيئا ً إذا ما أُلصق به أو بمحيطه عنوان إنترنت معين  IDكأن يُلصق به نظارة أو ساعة
كوكل أو أجهزة أو معدّات طبية عليه أو حتى داخل جسمه.
النشأة والتطور التاريخي ﻻنترنيت اﻻشياء
اقترحت عبارة انترنيت اﻷشياء ّأول مرةٍ عام  1999من قبل موظف المبيعات  Kevin Ashtonحيث ومن
خﻼل عمله في متجر  Proctor & Gambleخطرت له فكرة ٌ وهي أن يضع إشارات التعقب الراديوية RFID
ي ٍ ليتم ّكن من رصد المبيعات وقائمة
 tagعلى احد مواد الـتجميل  cosmeticsوتوصليها مع مستقب ٍل ﻻسلك ّ
يٍ ،حيث افترض بأن مثل هذه البيانات المجمعة ستساعد في
الجرد وإعطاء إشارةٍ عند الحاجة إلى مخزو ٍن إضاف ّ
ح ّل العديد من المشاكل في العالم الحقيقي .وفي يناير من العام نفسه ،وتم اﻹعﻼن عن طريق شركة اﻹلكترونيات
الكورية  LGعن تصنيع أول ثﻼجة بتقنية انترنت اﻷشياء .وفي تقريره السنوي لعام 2005م ،اعتمد اﻻتحاد
الدولي لﻼتصاﻻت أبحاثا ً لتطوير تقنية انترنت اﻷشياء تم نشرها في ذلك التقرير .ولتعزيز استخدام بروتكول
انترنت اﻻشياء على اﻷجهزة المتصلة بالشبكة في استهﻼك الطاقة ،تم تشكيل اﻻتحاد الدولي ﻹنترنت اﻷشياء
والذي يطلق عليه اختصارا  IPSOفي عام  ،2008وفي عام  2012اطلق اﻻصدار السادس لبروتوكول
اﻻنترنت الذي أقر أنه من الممكن تحديد عنوان خاص لكل شيء على هذه اﻷرض دون وجود قيود أو عوائق ،
وبالتالي يضمن ذلك امكانية الربط بين مﻼيين اﻷجهزة )بو غزالة :2019 ،ص .(182
المكونات والعناصر الرئيسية ﻻنترنيت اﻻشياء
ّ
مكونات وعناصر اساسية هي كالتاليIrena ) :
تتفق غالبية الدراسات على ان انترنيت اﻷشيات تشتمل على أربع ّ
 (2015) Bojanovaكما ورد في المصدر السابق :ص  (185 -184و)احمد :2016 ،ص (9
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أ -أجهزة استشعار ومتحسسات )أو أي نوع من اﻷجهزة المادية اﻷخرى( :فتبدأ بأجهزة اﻻستشعار التي تجمع
البيانات من بيئتها المتواجدة فيها ،ث ّم يت ّم إرسال هذه البيانات إلى السحابة  cloudوهي شبكة ضخمة من
الخوادم الخارقة التي تقدّم خدمات مختلفة لﻸفراد والشركات.
ب -اجهزة اتصال بشبكة اﻹنترنت :وهنا ترتبط أجهزة اﻻستشعار هذه بالخوادم بطرق مختلفة سواءا بالهواتف
الذكية او اﻷقمار الصناعية او اﻹنترنت او الﻼسلكي او  Wi-Fiاو البلوتوث وغيرها.
ت -برنامج لمعالجة البيانات :حيث يتم معالجة البيانات بمجرد أن تصل إلى السحابة باستخدام إحدى برمجيات
تحليل البيانات ،قد تكون عملية معالجة هذه البيانات بسيطة أو معقدة ويعتمد ذلك على كمية ونوع البيانات
التي ت ّم الحصول عليها.
وأخيرا ترسل النتائج إلى المستخدم النهائي في شكل تنبيه معيّن ،حتى يقوم المستخدم بتغيير
ث -واجهة المستخدم:
ً
أو تعديل إعدادات أجهزة اﻻستشعار ،وأحيانًا يت ّم تعديل أجهزة اﻻستشعار بشكل أوتوماتيكي دون الحاجة
للتدخل البشري.
في حين ترى مصادر اخرى ان انترنيت اﻷشياء يتكون من عشرة عناصر تشتمل على المكونات السابقة وتزيد
عليها مكونات وعناصر اخرى هي كالتايي :الشبكات  ,وخادم مركزي ،واجهزة استشعار ،والكيانات المادية ،و
تحديد الهوية ،واﻻجهزة ،والكيانات اﻻفتراضية ،واﻻشخاص ،والخدمات ،والمنصات ،كما موضح في الشكل
رقم ) (1التالي ادناه:

شكل رقم ) :(1المكونات اﻻساسية ﻻنترنيت اﻻشياء.
طبقات انترنيت اﻷشياء
ويمكن تقسيم انترنيت اﻷشياء الى عدة طبقات بحسب اعمالها وهي كما يلي ) Meola, 2018: p. 6ميوﻻ( و
):(Patel & Scholar, 2016: 6125-6126
أ -طبقة الترميز  :Coding Layerتمثل طبقة الترميز هذه الجزء اﻻساس في انترنيت اﻷشياء حيث يتم في هذه
الطبقة تحديد اﻷشياء أو اﻷغراض عن طريق منح كل شيء معرف وحيد  IPليساعد ذلك في تمييز اﻷشياء
عن بعضها البعض.
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ب -طبقة اﻹدراك  :Perception Layerوهي طبقة التجهيز التي تعطي المعنى الفيزيائي لكل شيء او غرض
في انترنيت اﻷشياء حيث تتألف من عدة اشكال من أجهزة اﻻستشعار للبيانات مثال ذلك أجهزة استشعار
اﻷشعة تحت الحمراء ) RFID (Radio Frequency Identificationوأجهزة استشعار درجات الحرارة
واستشعار مستوى الرطوبة والسرعة والمواقع وغيرها .وتقوم هذه الطبقة بتجمع المعلومات المفيدة عن
اﻻشياء من أجهزة اﻻستشعار المرتبطة بها تمهيدا لتحويلها إلى إشارات رقمية لتمر ﻻحقا على طبقة الشبكة
التي تلي طبقة اﻻدراك الحالية.
ت -طبقة الشبكة  :Network Layerوتهدف هذه الطبقة الى الحصول على المعلومات المفيدة من طبقة اﻹدراك
السابقة وإرسالها إلى الطبقة الوسيطة التي تليها ليتم هنالك معالجتها .ويتم ارسال البيانات في هذه الطبقة
باﻻستعانة بوسائل نقل مختلفة للبيانات كـجهاز الـ  Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, GSM, 3Gوغيرها
باستخدام البروتوكوﻻت. IPv4, IPv6, DDS, MQTT
ث -الطبقة الوسيطة  :Middleware Layerويتم في هذه الطبقة معالجة المعلومات الواردة من أجهزة
اﻻستشعار وتشتمل على تقنيات الحوسبة السحابية  Cloud Computingوالحوسبة في كل
مكان  Ubiquitous Computingوالتي تضمن الولوج المباشر لقاعدة البيانات لتخزين جميع المعلومات
الهامة فيها ويتم ذلك باﻻستعانة ببعض تجهيزات المعالجة الذكية .وتتم معالجة المعلومات واتخاذ إجراءات
وقررات مؤتمتة بالكامل بناءا على نتائج المعلومات التي تم معالجتها.
ج -طبقة التطبيقات  :Application Layerهذه الطبقة تعرف كافة تطبيقات انترنيت اﻷشياء بكافة المجاﻻت
مستندة بذلك على المعلومات المعالجة بالطبقة السابقة ﻷن التطبيقات تعزز تطوير انترنيت اﻷشياء لذلك فإن
هذه الطبقة مفيدة جدا في مجاﻻت التطوير الضخمة ﻻنترنيت اﻷشياء .التطبيقات المتعلقة بانترنيت اﻷشياء
يمكن أن تكون المنازل الذكية ووسائل النقل الذكية والكوكب الذكي وغيرها.
ح -طبقة العمل  :Business Layerتدير هذه الطبقة كافة التطبيقات والخدمات في انترنيت اﻷشياء لذلك فهي
المسؤولة عن جميع البحوث المتعلقة بانترنيت اﻷشياء لذلك تولد هذه الطبقة نماذج عمل مختلفة ﻻستراتيجيات
عمل فعالة.
أشكال انترنيت اﻷشياء
اقترح  (2013) Romanعدة اشكال ترتبط بها المكونات الرئيسية ﻻنترنيت اﻷشياء يمكن اجمالها باﻻشكال
التالية:
أ -انترنيت اﻷشياء المركزي  :Centralizedيحصل المستخدمون في هذا النوع من الشبكات على البيانات من
خدمات انترنيت اﻷشياء عن طريق اﻻتصال باﻹنترنت بواجهات مقدمة من قبل كينونة مركزية واحدة تقوم
بدورها بمعالجة تلك البيانات والجمع بينها لتقديمها إلى المستفيد عن طريق الهواتف المحمولة وأجهزة
اﻻستشعار الراديوية .ويمكن تصور الكينونة المركزية بمخدم بسيط أو بمحموعة من التجهيزات تشكل
سحابة  Cloudكما يمكن أن تقدم هذه الواجهات البيانات غير المعالجة الخام لتمكين خلق المزيد من خدمات
ثﻼثية اﻷبعاد.
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ب -انترنيت اﻷشياء التشاركي  :Collaborativeﻻزالت شبكات الذكاء الصناعي في هذا الشكل ذات سلوك
سلبي في الحصول على البيانات من الكينونات المركزية حيث ﻻزال المستخدمون يصلون إلى المعلومات
عن طريق واجهات الكينونة المركزية بنفس النهج السابق اﻻ ان الفرق الرئيسي بينهما يكمن في مبدأ التعاون
وبناءا عليه تظهر عدة كينونات مركزية في هذا النهج لتتبادل البيانات والمعلومات فيما بينها ليتولد عن ذلك
خدمات جديدة تثري وتطور الخدمات الموجودة سلفا .فعلى سبيل المثال يمكن لمخدمات انترنيت اﻷشياء في
المدن التابعة لبلد ما والتي تقوم بتحليل اﻻشعاع في الغﻼف الجوي هناك أن تتشارك المعلومات مع بعضها
البعض لتكوين تصور كامل عن مستوى اﻻشعاع في ذلك البلد.
ت -انترنيت اﻷشياء المتصل  :Connected Intranet of Thingsيفتقر هذا النوع من اﻻشكال الى وجود
خدمات ضمنية أو تقنيات اﻻكتشاف التي تسهل تعاون الكينونات فيما بينها ،لذا يمكن لشبكات انترانت اﻷشياء
هنا معالجة المعلومات المحلية وتقديمها ليس للكينونات المركزية فحسب وانما تقدمها الى المستخدمين
المحليين والبعيدين ايضا .وبناءا عليه تتدفق المعلومات عن طريق اﻻنترانت )الشبكة الداخلية( إلى الكينونة
المركزية والتي تستطيع بدورها توفير نظرة كلية عن كل النظام .وبهذا تتمكن المستشفيات التي تتبع هذا
النهج من تقنية انترنيت اﻷشياء من الولوج إلى خدمات الكينونة المركزية للحصول على المعلومات الخارجية
حول الـ  Overall bed occupancyمثﻼ فاذا فشلت الكينونات المركزية من تحقيق الهدف المطلوب تبقى
هنالك إمكانية للولوج إلى الخدمات المحلية لتحقيق ذلك.
ّ
الموزع  :Distributedيمكن لكل الكينونات في هذا النوع من اﻻشكال القيام باسترجاع
ث -انترنيت اﻷشياء
ومعالجة وتوفير المعلومات ومشاركة الخدمات مع الكينونات اﻷخرى .وبذلك تنتقل انترانت اﻷشياء والتي
مجالها الشبكات الشخصية المحلية الى شبكات المدن الذكية لتتحول بذلك من كينونات معزولة إلى أنظمة
مرتبطة مع بعضها البعض لتوفير الخدمات على المستوى المحلي من جهة ،ولتتشارك وتتعاون مع بعضها
البعض ومع بنى انترنيت اﻷشياء اﻷخرى للوصول الى الغايات المشتركة والمركزية .ومن المﻼحظ أن هذا
النوع من اﻻشكال يكون قادرا على تكامل الخدمات السحابية عالية المستوى مع الكينونات المركزية اﻷخرى
في هذه البنية فمثﻼ يمكن لشبكة انترانت أشياء في مستشفى معين أن تتعامل مع شبكة انترانت أشياء تقع في
منزل مريض ما لتحقيق الفائدة المرجوة .والشكل رقم ) (2ادناه يبين أشكال انترنيت اﻻشياء اﻻربعة:
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الشكل رقم ) :(2أشكال انترنيت اﻷشياء اﻻربعة :المركزي ،والتشاركي ،والمتصل ،والموزَ ع

مزايا استخدام انترنيت اﻷشياء
هناك العديد من المزايا التي تقدمها انترنيت اﻷشياء لﻸفراد والشركات والمجتمع بشكل عام يمكن اجمالها فيما
يلي (Patel & Scholar, 2016: p. 6123) :و )بو غزالة :2019 ،ص .(186
أ -لﻸفراد :يستفيد اﻷفراد من هذه التقنية في مجاﻻت عديدة كالسﻼمة واﻷمان والصحة واﻷمور المالية والتخطيط
اليومي مثل أنظمة الرعاية الصحية وأنظمة التوفير في موارد وأنظمة اﻷمان المنزلي وغيرها.
 البيانات :توفر هذه التقنية الكثير من المعلومات تساعد بذلك في اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.
 التتبع :تساعد في تتبع ومراقبة اﻷجسام المادية المختلفة والتي بدورها توفر الوقت والجهد والمال في البحث.
 الوقت :فمن خﻼل توفيرها للمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب وفي اسرع وقت توفر بذلك لﻼفراد الكثير
من الوقت والجهد.
ب -للشركات :يعود استخدام تقنية انترنيت اﻷشياء بفائدة كبيرة للشركات في كثير من اﻷمور حيث يمكنها مراقبة
المخزون والشحن واﻷمان وتتبع اﻷصول وتتبع اﻷفراد والحفاظ على الطاقة إضافة الى ذلك أصبح بمقدور
الشركات استهداف الزبائن عن طريق أجهزتهم الذكية برفدهم باﻻعﻼنات عن منتجاتها وتقديمها لهم من أجل
تحقيق الربح المالي وجني أرباحا طائلة وزيادة عدد الزبائن.
مساوئ استخدام انترنيت اﻷشياء
بالرغم من المزايا المهمة والمفيدة ﻻنترنيت اﻻشياء اﻻ ان هناك ثﻼث مساوئ رئيسية يتحدث عنها الباحثون
تتعلق بهذه التقنية هي كما يلي ) (Patel & Scholar, 2016: 6129-6130و):(Kumar, 2018: p. 103
أ -فرط اﻻعتماد على التكنولوجيا :اذ يزداد المستخدمون الذين يعتمدون على هذه التقنية بشكل كلي يوما بعد يوم
كاتخاذ القرارت اعتمادا على البيانات المقدمة منها وذلك مع تزايد تطور تقنياتها .وهذا اﻻمر قد يؤدي الى
70

المجلد اﻷول ،العدد الثالث ،يناير 2021
ISSN: 2709-6424

المجلة العربية للبحوث اﻻدبية واﻻنسانية

الدمار الجزئي أو الكلي للمستخدمين والمتمثل بكسل اﻷفراد عن القيام بالواجبات اليومية وذلك بسبب اﻻعتماد
المفرط على هذه التقنية .وقد يؤدي اﻻعتماد ايضا الى مشاكل ونتائج كارثية اذا ما انهار نظام معين في
انترنيت اﻷشياء أو قدم بيانات خاطئة.
ب -المهددات اﻻمنية وانتهاك الخصوصية :تتعرض البيانات الشخصية المنتشرة على اﻹنترنت دوما لﻼختراقات
اﻷمنية على الرغم من كل التدابير اﻷمنية التي يتم اتخاذها لحمايتها .فمهما كان النظام المعتمد على انترنيت
اﻷشياء محصنا فهو ليس مثاليا اذ يعمل قراصنة اﻷنترنيت بالبحث عن ثغرات ﻻختراقه وسرقة البيانات
الخاصة بالمستخدمين منه مثل أرقام الحسابات المصرفية والبطاقات الذكية للدفع المباشر وغيرها الكثير.
وقد حدث مؤخرا اختراقا لبعض المواقع الحكومية اﻻلكترونية في بعض الدول المتقدمة من قبل مجموعة من
اﻷفراد يسمون أنفسهم بالمجهولون  Anonymousعلى الرغم من اتسام تلك المواقع بأعلى درجات الحماية
واﻻمان والسرية .كذلك هنالك بعض الشركات التي تقوم باﻻحتكار باستخدام انترنيت اﻷشياء اﻻمر الذي
يؤدي بالضرر بالمستهلكين والشركات.
ت -فقدان الوظائف :ومن مساؤى انترنيت اﻷشياء المؤرقة للكثيرين هي فقدان الوظائف ،فقد أدت الثورة
الصناعية سابقا الى استبدال العمال باﻻﻵت فأدى إلى حصول نسب مرتفعة من البطالة .واليوم وفي ظل
انترنيت اﻻشياء ستؤدي هذه التقنية إلى فقدان العديد من العاملين لوظائفهم والى ارتفاع كبير في نسب البطالة
مما سيؤدي بشكل أو بآخر إلى نتائج كارثية على المجتمعات ككل.

الجانب التطبيقي
مفهوم المكتبات الذكية
تعرف المكتبات الذكية بأنها عبارة عن مجموعة مفاهيم وممارسات التنمية المستدامة للمكتبة الحديثة القائمة على
أساس تقنية المعلومات الرقمية والشبكات والذكاء اﻻصطناعي بحيث تترابط وتتكامل فيما بينها بكفاءة وفعالية
لتقديم خدمات رقمية ويسيرة للمستفيدين )نفس المصدر السابق( .ويرها حمزة وعبدالمالك ) :2019ص (169
على انها تقنية مفتوحة دائما لمستخدميها تتيح التحكم بخدماتها للمستفيدين اضافة الى التحكم اجهزتها واضاءتها
وابوابها اﻻوتوماتيكية للموظفين عن بعد اﻻمر الذي يسمح بتمديد ساعات العمل فيها بشكل كبير وخارج الدوام
الرسمي وفي اوقات مناسبة للمستفيدين.
وتعد عملية التحول إلى مكتبات ذكية ما هي إﻻ نتيجة للنضوج الرقمي للمكتبات اﻹلكترونية والرقمية والشبكات
والذكاء اﻻصطناعي والتعدد الثقافي والمعلومات اﻻجتماعية لتتفاعل فيما بينها جميعا ً لتشكل المكتبة الذكية.
ويتشابك مفهوم المكتبات الذكية مع مفهوم كل من المكتبات اﻹلكترونية والرقمية ،غير أن لكل واحد منهم مفهومه
ودﻻلته وخصائصه الخاصة يه .وبالرغم من ان هذه المفاهيم جميعها قائمة على أساس استخدام الرقمنة
والشبكات ،اﻻ أن المكتبات الذكية تعد مصطلحا ً شامﻼً تأخذ بعين اﻻعتبار في مفهومها وبجانب تلك اﻷساسيات
خصائص المجتمع  ،بينما تركز المكتبات اﻹلكترونية والرقمية على ادارة مصادر المعلومات اﻹلكترونية بفعالية
مثل الصوت والصور والفيديو والنصوص .وبناءا ً عليه يؤكد وانغ  (2013)Wangعلى ان المكتبات الذكية
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عبارة عن نتاج المكتبة اﻹلكترونية والرقمية فهي تركز على تقديم خدمات مكتبية متميزة بإدارة وكفاءة عالية
الجودة باستخدام أفضل تقنيات المعلومات .وتعتبر المكتبات الذكية بحد ذاتها واذا ما قورنت بالمكتبات التقليدية
واﻹلكترونية والرقمية تطوراًعلميا ً اذ انها عبارة عن حﻼً شامﻼً لتطوير تلك المكتبات لتتناسب مع المتغيرات
التكنولوجية ،ولتثبت فاعليتها وخدماتها لدوام وجودها .وبناءا عليه يمكن تحديد أربعة خصائص للمكتبات الذكية
وهي كما يلي:
تتطلب بنية تحتية من تكنولوجيا المعلومات ،وتسهل المشاركة والوصول الحر للمعلومات ،وتستوجب
اﻻنخراط في المجتمع الذي تخدمه ،وتكرس جهدا كبيرا في تحديد احتياجات وأولويات ذلك المجتمع ،وتتطلب
دعم أهداف وأجندة الحكومة وصوﻻ الى بناء المدن الذكية.
الركائز التقنية ﻻنترنيت اﻻشياء وتطبيقاتها في المكتبات الذكية
هنالك عدة تقنيات وادوات ترتكز عليها انترنيت اﻻشياء ساهمت كثيرا في تميزها وساعدت على تطبيقها في
المجاﻻت آنفة الذكر عامة وفي مجال المكتبات ومراكز المعلومات اذا ما طبقت فيهما على وجه الخصوص يمكن
تصورها كما يلي ) الصبحي:(22-21 :2017 ،
أ -تقنية  :(RFID) Radio-frequency Identificationوتعني تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو ،وهي
عباره عن تحديد الهوية بشكل تلقائي باﻻعتماد على جهاز يسمى ) (RFID Tagsهذا الجهاز عباره عن كائن
صغير يمكن ادراجه بالمنتجات لمصادر المعلومات المادية بشتى انواعها يحتوي هذا الكائن على شريحة
مصنوعه من السيلكون وهوائي )انتينا( من خﻼل موجات الراديو واﻻستعﻼمات يستطيع استقبال
وإرسال البيانات.
ب -المستشعرات  :sensorsوهي عبارة عن اجهزة تستقبل الكميات الفيزياوية مثل )الحرارة  -السرعة  -الضغط
 المسافة( وتحولها الى اشارة كهربائية قابلة لﻼستخدام في الروبوت وهي بمثابة الحواس الخمسة لﻼنسان.ت -الحوسبة السحابية  :computed cloudsوهي نموذج لتمكين الوصول الدائم والمﻼئم للشبكة بناء على
الطلب ,والمشاركة بمجموعة من موارد الحوسبة ) الشبكات ،والخوادم ،ووحدات التخزين ،والتطبيقات،
والخدمات( والتي يمكن نشرها وتوفيرها بسرعة مع بذل اقل جهد من قبل اﻻدارة او التفاعل مع مجهز الخدمة.
ث -البيكون  :Beaconوهو جهاز استشعار ﻻسلكي يعمل كمرشداً ﻻسلكيا يتم وضعه في أي مساحة فعلية تنقل
البيانات الى الهاتف النقال تسمح بإرسال خريطة إلى الهاتف النقال عند الدخول إلى المجمع التجاري او المكتبة
وتصفح مواقع المحﻼت فتقوم البرمجيات في هذه اﻻجهزة بإرسال واستقبال اﻹشارات الﻼسلكية عن طريق
البلوتوث ،ومن ثم معالجة اﻹشارات التي تحتوي على موقع المستفيد واتجاهاته ،لتعمل كما لو كانت مرشداً
ﻻسلكياً ،حيث تقوم بإرشاد المستقبل عن أماكن معينة مثال ذلك تسمح التقنية بإرسال خريطة إلى الهاتف النقال
عند الدخول إلى المجمع التجاري او هنا المكتبة وتصفح مواقع المحﻼت والمطاعم من اﻷجهزة المتنقلة وهو
جهاز منخفض الطاقة وقليل التكلفة ومنخفض القرب تنبعث منه إشارة بلوتوث منخفضة الطاقة يمكن استقبالها
بواسطة الهواتف الذكية باﻹضافة إلى بعض الحسابات الموجودة في نظام التموضع العالمي ) (GPSلتحديد
المواقع لﻼماكن واﻻنشطة والمصادر المعلوماتية )إيمان محمد .(2016 :
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ج -اجهزة حاسوبية انترنيت اﻻشياء  :Bibliotennaيتم تصفح المصادر المكتبية فيها وتحتوي على نظام ادرة
قاعدة بيانات المكتبة تتيح عملية اﻻستعارة  Ckeckoutوعملية اﻻعادة  Check inلمصادر المعلومات
وتحتوي شاشات لويحية تقرا المصادر المراد استعارتها والمصادر المعادة وكذلك قارئ للبطاقات التعريفية
اﻻلكترونية التابعة للمستفيد .ويتم تلقي الكتب المعادة فيها وتجميعها في سلة تمهيدا ﻻرجاعها على الرفوف من
قبل امين المكتبة او جهاز روبوت باﻻستعانة بالمستشعرات التي تلقت بيانات المصادر منها ثم تستشعر امان
وجودها الصحيحة على الرف.
ح -تطبيق  :BluuBeamويعتبر هذا التطبيق بمثابة مرشد افتراضي أو موجه للمستفيدين يعتمد على تقنية أي
ﱠ
المعزز .ويقوم هذا التطبيق بإرسال معلومات لتتبع
بيكون  I-Beaconوالتي تستخدم عادة في مبادرات الواقع
الموقع لﻸجهزة المتنقلة لتساعد المستفيدين في البحث عن مصادر المعلومات وتزويدهم بالتلميحات السياقية عن
تلك المصادر.
خ -تقنيات  :Capiraوتستخدم هذه التقنية فيما يزيد عن مائة مكتبة في الوﻻيات المتحدة إذ تسمح بتحقيق التكامل
بين تطبيقات اﻷجهزة المتنقلة ونظم الواقع المعزز المستخدم في المكتبات ويمكن توفيق التطبيق ليﻼئم
اﻻحتياجات الفردية الخاصة بكل مكتبة وإعطاء إمكانيات أوسع ومن ثم يستطيع المستفيدون استﻼم اﻹشعارات
عن حالة حسابهم الشخصي وإحاطتهم باﻷحداث واﻷنشطة المكتبية وتقديم خدمات اﻻحاطة الجارية والبث
اﻻنتقائي او توفر الكتب التي لم تكن موجودة عند البحث عنها والبحث من خﻼل الفهرس أو استﻼم إشعارات
شخصية أو سياقية من المكتبيين والتي ترتبط باهتماماتهم اﻵنية.
د -تطبيقات الواقع المعزز  :Augemented Realityوهي عبارة عن تطبيقات برمجية تسمح بتكوين عالم
افتراضي داخل العالم الواقعي ﻻضافة كيان توضيحي او ترفيهي للعالم الواقعي غير موجود اصﻼ فيه.
وتطبيقاتها في المكتبات هي كما يلي:
 إعداد جوﻻت افتراضية داخل المكتبة بحيث تعطي المستفيدين معلومات حول كل ركن من اركان المكتبة.
 مساعدة المستفيدين بقراءة كعوب الكتب والحصول على أرقام اﻻستدعاء الخاصة بكل كتاب أو مجموعة
كاملة من على الرف.
 الحصول على معلومات إضافية حول الكتب مثل السعر أو الملخص أو دور النشر المختلفة في نشر وتوزيع
الكتاب  ...إلخ
 المساعدة في القراءة من نصوص الكتاب أو أغلفة الكتاب اﻷمامية أو الخلفية أو اﻻستشهادات المرجعية .
 المساعدة في البحث عن الكتب من على الرف ،واستكشاف الخطأ في مكان الكتاب على الرف واﻹشارة إلى
موضعه الصحيح.
خدمات المكتبات واجراءاتها في ظل انترنت اﻷشياء )استشراف تطبيقي(
تعد المكتبة منظمة معقدة التكوين تحتوي على مكونات مدمجة مرتبطة ببعضها البعض وعلى كم هائل من
التفاعﻼت التي تتم سواء بين المكتبي والمستفيد او بين المكتبي والمستفيد من جهة وبين مصادر المعلومات او
اﻻلة التي تتيح الوصول لتلك المصادر من جهة اخرى مهما كانت تلك المكتبات سواءا كانت الكترونية او رقمية
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او افتراضية ،كما تعتبر مربعا خصبا لتطبيق التقنية الحديثة ابتداء من دخول الحاسب اﻵلي مرورا باﻹنترنت وما
تخلله من ثورات تقنية أثرت بشكل كبير وملحوظ على أداء المكتبات وخدماتها التي تقدمها للمستفيدين وصوﻻ
ﻻنترنت اﻷشياء التي تعتبر ثورة التقنيات الحديثة الواعدة التي ستؤدي الى وصول مجتمع المستفيدين لمصادر
المعلومات التي يرغبوها بالسرعة والدقة الفائقتين في من خﻼل تطوير الخدمات التي تقدمها تلك المكتبات .وكما
ذكر سابقا تحتوي انترنيت اﻻشياء على إمكانية هائلة لكمية التفاعﻼت بين اﻻشياء لتعود بالنفع على اﻻنسان لذلك
يمكن تصور أن يكون للمكتبات بعض التطبيقات المستقبلية المحتملة ﻻجراءتها التقليدية في ضوء التقنيات
الداعمة المرتبطة بانترنيت اﻻشياء يمكن استغﻼلها في حيز العمل المكتبي .وقد أعدﱠت وجكيك Wjciik
)(2016نموذجا نظريا يهدف إلى تصور خدمات المكتبات في ظل انترنت اﻷشياء ثم تقسيمها إلى خدمات ثانوية
اعتمادا ً على فرضية مفادها أن هذه التقنية تستخدم في جميع أنحاء العالم دونما النظر إلى الطبيعة التجارية
للشركة أو المؤسسة وهي على الوجه التالي:
أوﻻً -الخدمات ﻷمناء المكتبات وموظفيها:
تقدم انترنيت اﻻشياء عدة تسهيﻼت ﻹمناء المكتبات اذا ما تم اعتمادها في المكتبات يمكن اجمالها فيما يلي
)الصبحى (20-19 :2017 ،و ):(Hawkins, 2016
أ -بناء المجموعات المكتبية وتنميتها :تستفيد المكتبة من إنترنت اﻷشياء في شراء المصادر الحديثة والمهمة حال
طرحها في دور النشر وفي عدد الكتب المستلمة من الناشرين وحساب قيمتها لبناء مجموعاتها او عن طريق
اجراء عمليات التبادل مع المكتبات اﻻخرى وكذلك تقوم بتنمية المصادر عن طريق استبعاد المصادر القديمة او
التي قل الطلب عليها نظرا لتقادمها من خﻼل اﻻعتماد على بياناتها او باﻻعتماد على الرفوف الذكية التي تعيين
المواد والكتب الموجودة بها والتي تنطبق عليها تلك الحاﻻت او عن طريق اطﻼق تلك المصادر اضاءات او
اصدار انذار لتعلم امين المكتبة باماكن تواجدها ﻻستبعادها.
ب -إدارة المجموعات وإجراء عمليات الجرد :أن أكثر خدمات إنترنت اﻷشياء شيوعا ﻷخصائي المعلومات هي
تلك المصممة ﻷغراض الجرد ،هذه الخدمات تتطلب استخدام عﻼمات على الكتب باستخدام  RFIDويتم وضع
أجهزة اﻻستشعار على الرفوف للكشف عن إزالة أي عنصر للتداول مما يجعل الرفوف نشطة وذكية كما يسهل
على امناء المكتبة من اجراء عمليات الجرد والتحليل اﻹحصائي فضﻼ عن سهولة جرد المجموعات بالمكتبات
الصفية وغرف الموسيقى والفن والتي عادة ما يصعب إحصائها بالطرق التقليدية .اذ ان مجموعات المكتبات التي
تحمل عﻼمات  RFIDعلى كل عنصر من عناصرها والذي يمكن تحديده باستخدام أجهزة الحاسوب وقارئات
RFIDومن خﻼل دمج بطاقات  RFIDفي بطاقات منتسبي المكتبة تمكن من تبسيط تداول عناصر المجموعات
وجمعها وجردها بشكل جيد وسريع.
ت -مراقبة مخزون المكتبة :تسهل تطبيقات انترنت اﻷشياء ضبط ومراقبة المخزون عبر ما توفره من إمكانية
اﻻتصال بالمواد المخزنة ومتابعتها والتحكم في إدارتها واستقبال البيانات الخاصة بها عن طريق الـ  IPالمدعمة
به تلك المواد بشكل دائم ودقيق وبذلك يمكن من سهولة القيام بجرد موجودات المكتبة من اثاث خشبي كالكراسي
والمناضد والمعدني كالرفوف والخزانات واﻻجهزة كالحاسبات والطابعات واجهزة اﻻتصاﻻت وما الى ذلك.
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ث -إدارة المصادر المرجعية :وتتصمن التحقق من مدى توافر المصادر المرجعية المطلوبة وإثراء التعامل مع
المجموعات المرجعية الخاصة.
ج -التقسيم الذكي للرفوف واﻻدارة الذكية للمقتنيات :تتيح تقنية الرفوف الذكية تتبع الكتب وإمكانية تعقب الكتب
والمجﻼت التي يتم فقدها داخل المكتبة .كما تستخدم للتحكم في تدوير بعض المقتنيات على الرفوف وتغيير اماكنها
بما يساهم في تفعيل إعارتها.
ح -أنشطة تسويق المعلومات :ومن المجاﻻت التي يمكن استخدام انترنت اﻷشياء فيها بكفاءة في خدمات المكتبات
هي أنشطة التسويق والترويج ،ففوائدها ومزاياها في هذا اﻻتجاه غير محدودة مما يجعل مجموعات ومصادر
المكتبة أكثر توزيعًا وتسويقا.
ثانيا ً -الخدمات للمستفيدين:
اما للمستفيدين فتقدم انترنيت اﻻشياء عدة تسهيﻼت كما يلي )أبوسعده (2016 ،و ):(Pajar et. al. 2015: 188
أ -سهولة الوصول للكتب داخل المكتبة :وهي إحدى الخدمات المبنية على تطبيقات انترنت اﻷشياء والتي تسمح
للمستفيد كذلك أن يقتفي أثر الكتاب الذي يريده عبر مستشعرات الـ  RFIDالملصقة على الكتاب ,ويمكنه حينها
معرفة مكان الكتاب بالضبط وتحديد الطريق المؤدي له عبر الخريطة الرقمية للمكتبة والمجهزة على هاتفه النقال
حتى لو كان هذا الكتاب مسحوبا من على الرف وتركه مستفيد آخر على طاولة القراءة فسيصل له مباشرة.
ب -اﻻعتماد على الذات في استعارة واسترجاع الكتب :لم يعد المستفيدين بحاجة إلى فتح صفحة العنوان لكل كتاب
ﻻستعارة او ﻹرجاع المزيد من المصادر أو إكمال العملية تلقائيًا أو تبسيط إجراءات اﻻعارة ﻹرجاع أو تحسين
العمل بشكل كبير الكفاءة ﻷن آلة الخدمة الذاتية  RFIDيمكن أن تعمل  24ساعة بدون موظفين ،فإن هذه التقنية
ستعزز بشكل كبير خدمات المكتبة وكفاءة دوران الكتب وغيرها من المصادر.
ت -اقتراحات المصادر والمراجع :يمكن ﻹنترنت اﻷشياء المساهمة في اقتراح المصادر على المستفيدين وذلك من
خﻼل استخدام بيانات المستفيدين واستنادا إلى عمليات البحث الخاصة بهم وإشعار المستفيد عند وصوله للمكتبة
مرة أخرى من خﻼل تطبيق الهاتف الذكي بتوافر مصادر مشابهة لعملية البحث التي قام بها أو إشعاره بوجود
نشاط أو حدث متعلق بعملية البحث الخاصة به وإرشاده من خﻼل تقنية تحديد المواقع
ث -التوصية والتزكية بالمصادر :فعندما يقوم المستفيد بالبحث في قاعدة بيانات المكتبة عن مصادر معلومات حول
موضوع بحثه ،سيكون من الممكن اقتراح مصادر أخرى عليه قد تكون شبيهة بللمصادر ذات أهمية له او التي
طلبها ولم تكن متاحة في ذلك الوقت حتى عندما ياتي المستفيد للمكتبة في المرة القادمة أو يكون بالقرب منها
سيكون بمقدور إنترنت اﻷشياء إبﻼغه عن المصادر الوافدة حديثا في مجال اختصاصه واهتمامه أو حول توافر
كتاب كان ُمعارا سابقا عندما كان يبحث عنه خﻼل زيارته السابقة للمكتبة اذ يمكن ﻹنترنت اﻷشياء استخدام
بيانات المستفيد المتاحة عبر بطاقاته الذكية ﻻقتراح توصيات مخصصة باستخدام بيانات في الوقت الفعلي .
ج -اجراء خدمة اﻻحاطة الجارية والبث اﻻنتقائي للمعلومات :إمكانية بث التعليقات السياقية والمعلومات عن
مصادر المعلومات ذات الصلة باهتمامات المستفيد الحالية ووصول احدث المصادر.
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ح -إختصار الوقت والجهد وإرسال معلومات للتنويه عن مدى إتاحة اﻻماكن والقاعات :قد تُستخدم انترنت اﻷشياء
في توافر مقومات التحكم في اﻷجهزة بالقاعات وتسهيل الوصول إليها عبر تطبيقات تفاعلية .كما تسهم في
المساهمة في منع مشاعر الغضب والضجر التي قد تتملك المستفيدين لعدم وجود التسهيﻼت أو اﻻماكن التي
يرغبون في الحصول عليها مثل عدم وجود مساحات كافية في قاعات المطالعة ،أو عدم وجود محطات عمل
خالية وذلك من خﻼل إرسال اشعارات وتنويهات استباقية لهم وبذلك تختزل لهم تكلفة عناء المجىء للمكتبة
واﻻصطدام بعدم وجود المصادر المطلوبة او عدم وجود المكان الشاغر للمطالعة او اﻻستعارة.
خ -المرجع المتحرك :هذا النوع من التطبيقات تساهم في تطوير الخدمات المرجعية في المكتبات وتسمح للمستفيد
بإجراء اﻷسئلة المرجعية والحصول على اﻹجابة من داخل المكتبة بوجود او دون تدخل بشري.
د -اكتشاف الهواتف الذكية :تقوم انترنيت اﻻشياء عن طريق تقنية الـ  RFIDبالكشف عن اجهزة اﻻتصال
كاﻵيفون أو اﻷندروييد أو البلوتوث أو أجهزة تعمل باﻹنترنت والمتواجدة بمساحة معينة والتواصل الفوري معها
لتتمكن المكتبة من اﻻعﻼن عن نشاط ما في المكتبة من ندوات ومؤتمرات ومعارض عند تواجد هذه اﻷجهزة
بالقرب من المكتبة.
ثالثا ً -الخدمات اﻻدارية والبيئية واﻻمنية للمكتبات:
أما عن دور انترنيت اﻻشياء في تسهيل وضبط الخدمات اﻻدارية والبيئية واﻻمنية في المكتبات فيتمثل بما يلي
):(Pajar & Satyanarayana, 2015 :188-189
أ -إدارة الموارد البشرية :يستطيع انترنيت اﻻشياء مراقبة ساعات الحضور واﻻنصراف للموظفين واحتساب
فترات وايام الغيابات لهم .كما يستطيع حساب عدد الزوار وحركاتهم داخل المكتبة ،وتوجيه المستفيدين من
خﻼل التطبيقات على هواتفهم الذكية الى اﻻقسام التي يريدونها ومراقبة سلوكياتهم داخل المكتبة وإدارة
العمليات من حجز قاعات المطالعة واﻻجتماعات وتوفر طاوﻻت القراءة والكراسي وذلك مع تزايد عدد
الزائرين.
ب -الحد من دخول الغرباء الى المكتبة :وهذه واحدة من الخدمات التي يمكن أن يتيحها انترنت اﻷشياء عبر
اﻻتصال بين المستفيد المعرف بهويته الرقمية وبين بوابة المكتبة اﻻلكترونية المجهزة بالكاميرات المرتبطة
باﻻنترنت ان تسمح له بالدخول بعد التعرف على هويته وتتيح له التجوال في المكتبة واﻹطﻼع على مصادرها
لﻼستفادة منها .وبذلك توفر الوقت لﻼنتظار على المستفيدين والجهد للتدقيق من قبل موظفي اﻻستعﻼمات .كما
يمكن ارسال رسالة إلكترونية إلى الموظف المسؤول هذا في أي مكان او وقت كان ليتخذ ومن مسافة بعيدة القرار
بالسماح للزائر بالدخول او عدمه وقد يؤدي هذا التسهيل الى اﻻستغناء عن موظفي اﻻستعﻼمات في المستقبل.
ت -تحسين اﻷداء :فيمكن استثمار إنترنت اﻷشياء في اﻻرتقاء بمستوى اﻷداء واﻷنشطة التي تتم داخل المكتبات
ومرافق المعلومات ،وتنظيم تدفق العمليات في المكتبات ،وتطوير النماذج التجارية المبتكرة التي تجعل المكتبات
أكثر إهتماما ً بالمستفيدين وبأصحاب المصالح اﻷخرين .فعلى سبيل المثال في ) (RFIDيتيح التكامل بين تيجان
بطاقات المستفيدين من تتبع اﻷعمال المستعارة ،وتحديد غرامات التأخير وتسديدها على الخط المباشر.
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ث -التحكم في اﻹنارة الذكية :يمكن استخدام تطبيقات تتحكم في اﻹنارة الداخلية والطاقة المستهلكة في القاعات
الخاصة بأقسام المكتبة بناء على تواجد المستفيدين داخل القاعات فقط وفي وقت اﻻستخدام من خﻼل اﻹنترنت
والتحكم في تشغيلها وإيقافها حسب اﻻحتياج وليس حسب اﻹتاحة اﻻمر الذي يؤدي الى اﻻقتصاد في نفقات
استهﻼك الطاقة والتكلفة للمكتبة .إذن تقوم انترنيت اﻻشياء في تفعيل اﻹنارة وتفعيل التهوية وتكييف الهواء من
حيث تقويتها وتخفيفها ووتشغيلها واطفائها من خﻼل مستشعرات ومتحسسات تتحسس لﻼنارة ولدرجة الحرارة
والرطوبة تلقائيًا وحسب وجود اﻻشخاص او عدمه.
ج -السيطرة على السرقات :يمكن تزويد بوابة المكتبة بأجهزة استشعار متطورة ﻹجراء التتبع طوال الوقت لمنع
السرقة مع وضع عﻼمات  IPعلى كل عنصر من عناصر المكتبة من اجهزة مثل الحاسبات والماسحات الضوئية
والطابعات وحتى مصادر المعلومات حسب اهميتها وانواعها .كذلك يمكن نصب أجهزة ارسال واستقبال تصدر
تنبيه لﻼفراد المعنيين بحفظ اﻻمن داخل المكتبة عن طريق اﻹنذار الصاخب أواصدار اشارات تنبيه على هواتفهم
المحمولة لمنع السرقة واتخاذ اﻹجراءات الوقائية السريعة تلقائيا مثل إغﻼق اﻻبواب وغيرها .كما يمكن أن يكون
هنالك تطبيقات آخرى تتيح لموظفي ومسؤولي امن المكتبة من رؤية عروض الكاميرات الخاصة بهم حتى وهم
في منازلهم من خﻼل أرسال تحذيرات عبر هواتفهم المحمولة عندما يكون هناك امرا غير طبيعيا يحدث في
المكتبة عندئذ يمكنهم اتخاذ إﻻجراءات السريعة المناسبة.
ح -استشعار الحرائق ومنعها :تستطيع أجهزة الكشف عن الحرائق وأجهزة اﻻستشعار والمتحساسات الموجودة في
المكتبة والمرتبطة مع الشبكة والبرمجيات من ان تنذر بأي ابتعاث لدخان في مكان ما في المكتبة والذي قد
يتسبب بحدوث حريق وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات بإرسال رسالة تلقائيًا إلى موظفي الدفاع المدني والذين
بدورهم يجب أن يكونوا متأهبين في أي وقت وحين .بهذه الطريقة ستمكن إنترنت اﻷشياء من المساعدة في اتخاذ
اﻹجراءات تلقائيًا في مرحلة مبكرة وتحديد مكان الخطر والتعامل معه من خارج المكتبة.
وبناءا على ما ذكر سابقا فان المكتبات بتوجهها الفعلي لتطبيق إنترنت اﻷشياء ستنتقل بأنظمتها التقليدية الحالية
الراكدة إلى نظم مكتبات ذكية تقوم على التفاعلية بين كل من المجموعات والمستفيدين والموظفين والخدمات
ومبنى المكتبة حيث انها تقنية تفاعلية واسعة النطاق .والجدول رقم ) (1أدناه يلخص استشراف وتصور مجاﻻت
تطبيق تقنية انترنيت اﻻشياء في المكتبات واﻻمكانيات التي ستسهلها لخدمة المكتبة ومستفيديها:
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جدول رقم ) :(1مجاﻻت تطبيق انترنيت اﻻشياء في المكتبات وامكانات تسهيﻼتها لﻼجراءات المكتبية
مقتبس من (2016) Wojcik

أهم المكتبات العالمية التي قامت بتطبيقات تكنولوجيا انترنيت اﻷشياء
ان الفرص المتاحة لتطبيقات انترنيت اﻷشياء في المكتبات كبيرة وقد استفادت منها العديد من المكتبات في الدول
المتقدمة وفيما يلي عرضا ﻻهم التجارب هذه وهي كما يلي) :الفهرس العربي الموحد(2017،
أ -تجربة مكتبة العامة  :Hillsboroفقد قامت مكتبة  Hillsboroالعامة في وﻻية أوريغون في خريف 2016

بعرض كتاب  ،Book-O-Matوهو كشك ذاتي الخدمة يقع في الساحة المركزية في جامعة  Hillsboroوتم
تجهيزه بكتب تعد اﻷكثر مبيعا ً وانتشارا ً باﻹضافة إلى عرض مجموعة من اﻷفﻼم الجديدة .ويقع Book-o-
 Matفي منطقة مرور عامة للمشاة ،ويتم مراقبته من المكتبة الرئيسية على بعد أميال قليلة لتتبع اﻻستخدام
وتنبيه المكتبة عند الحاجة إلى إعادة التخزين أو تحديد الكتب والمواد الﻼزمة لتطوير المجموعة بشكل مستمر.
ب -تجربة مكتبة  :D.H.Hill Libraryوقد تبنت مكتبة  D.H. Hill Libraryفي جامعة وﻻية كارولينا الشمالية
تطبيق )انترنيت اﻷشياء( لتنفيذ اﻻعمال واﻻجراءات المكتبية .حيث تقوم بمراقبة حركة اﻷثاث ،وعدد الزائرين
للمكتبة ،وتوفير الوصول إلى البطاقة ،والتحكم في الﻼفتات الرقمية وكذلك اﻹقراض التقني من خﻼل دمجها
مع خدماتها اﻷخرى ،وتشجع انترنيت اﻷشياء المكتبة على اﻻستكشاف العملي للتقنيات المضمنة ،وربط
الطﻼب بمواد منخفضة التكلفة نسبيًا لتطوير تطبيقات عملية للمناهج الدراسية لهم فيما يقوم أمناء المكتبات
بدورهم في هذه البيئة على تسهيل التعلم وتمكين الطﻼب من اختيار واختبار وتحسين نماذجهم العملية اﻷولية
والتعلم من اﻵخرين ومن ثم عرض نماذجهم وأعمالهم.
ت -تجربة مكتبة أورﻻندو العامة  :Orlando Public Libraryقامت هذه المكتبة في نوفمبر 2014بتطبيق تقنية
المرشدات الﻼسلكية  iBeaconوالتي تعتمد بالشكل اﻷساسي على تقنية اﻻتصال Bluetooth Low Energy
في نقل واستقبال البيانات وعلى تقنية الـ  GPSكنظام لتحديد المواقع من أجل تحديد موقع المستفيد داخل
المكتبة .وقد طبقت المكتبة هذه التقنية عن طريق تحميل برنامج  BluuBeamلغرض خلق تواصل فعال مع
المستفيدين خيث تقوم المكتبة خﻼل هذا التطبيق بإرسال معلومات وإشعارات حول المكتبة من الكتب الحديثة
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والمؤتمرات والمنتديات واﻷنشطة واﻷحداث والمعارض المقرر عقدها ،كذلك تساعد المستفيدين عبر هواتفهم
المحمولة والمعتمدة على مواقعهم الجغرافية في التنقل داخل المكتبة كما تساعد اولئك الذين يبحثون عن كتاب
ما او عن تخصص ما مثﻼ إذا اراد المستفيد البحث عن كتاب تعليم الطبخ لﻸطفال فسوف يرسل له التطبيق
إشعارا بوجود نشاط في المكتبة عن طبخ اﻷطفال والبيانات الكاملة لهذا النشاط وكيفية الوصول لذلك النشاط.
ث -مكتبة هيل في جامعة وﻻية كارولينا الشمالية :تبنت انترنيت اﻷشياء في العمليات المكتبية وكأداة تعليمية .حيث
تقوم أجهزة انترنيت اﻷشياء بمراقبة حركة اﻷثاث ،وتعداد الزائرين ،وتوفير الوصول إلى البطاقة المغنطيسية،
والتحكم في الﻼفتات الرقمية ،من خﻼل دمجها في خدماتها اﻷخرى ،بما في ذلك اﻹعارة اﻵلية ،كما يشجع
برنامج انترنيت اﻷشياء في المكتبات اﻻستكشاف العملي للتكنولوجيات المضمنة ،وربط الطﻼب بمواد
منخفضة التكلفة نسبيًا لتطوير تطبيقات عملية تحل مشاكل الكلمات الحقيقية .كما يعمل أمناء المكتبات على
تسهيل التعلم ،كما يمكن للطﻼب اختبار وتحسين نماذجهم اﻷولية والتعلم من اﻵخرين وعرض اعمالهم.
ج -مكتبة جامعة إلينوي :تعد تجربة مكتبة جامعة إلينوي في تطبيق انترنيت اﻷشياء من أبرز التجارب القليلة التي
تمت بالفعل على انترنيت اﻷشياء حيث قامت الجامعة باعتماد نظام تحديد المواقع داخليا Indoor
 Positioning Systemوربطه مع تقنية المرشدات الﻼسلكية من خﻼل أجهزة الهواتف الذكية حيث تم
استخدام نظام فرعي مسمى  Way finderلتوضيح تطبيق انترنيت اﻷشياء وقامت تلك التجربة باستخدام
المرشدات اﻻسلكية المدمجة في رفوف الكتب لمعرفة مكان تواجد جهاز المستفيد وإعطائه مجموعة من
اﻻقتراحات بناء على مكان تواجده ،وإظهار المحتوى اﻹلكتروني المقترن بناء على موقع المستفيد وتتسم
النتائج التي تعطى للمستفيدين بالتنوع في نوعية المصادر بين المصادر المطبوعة واﻹلكترونية.
ح -تجربة المكتبة الوطنية الماليزية :حيث قامت شركة سامسونج لﻺلكترونيات بعقد اتفاقية تعاون مشتركة مع
المكتبة الوطنية الماليزية ،حيث قامت بتشييد مكتبة عصرية متطورة في داخل هي مكتبة سامسونج الذكية التي
تستخدم اجهزه ذكية وشاشات ذكية متطورة متصلة بشبكة اﻻنترنت ،حيث قامت بعمل تطبيقات خاصة للمكتبة
لخدمات القراءة واﻻعارة وادارة المجموعات ونشاطات المكتبة ،واستثمار تقنية انترنيت اﻷشياء في اﻷجهزة
اللوحية والشاشات.
خ -تطبيق تقنية المرشدات الﻼسلكية  Beaconفي المتاحف :يعد تطبيقا تم اعتماده على مستوى العالم في الكثير
من المتاحف كما تم تطبيقه في المكتبات بنفس المستوى والمكانيات ايضا .فلم يعد المستفيد أو الزائر للمتحف
بحاجة إلى مسح رمز أو كود اﻻستجابة السريعة  QR codeللقطعة اﻻثرية او اللوحة الفنية للحصول على
المعلومات الخاصة عنها ،اذ ومن خﻼل تحميل هذا التطبيق على الهاتف المحمول للمستفيد وباﻻستعانة بتقنية
تحديد الموقع يقوم التطبيق بإرسال إشعار له بكافة البيانات التفصيلية حول أي قطعة أو لوحة يريد المعرفة عنها
بمجرد مروره بها في المتحف كما يمكن تزويده بمجموعة من الملفات المرئية والصوتية المتعلقة بتلك اللوحة
أو القطعة .اضافة الى ذلك يمكن للمستفيد ومن خﻼل التطبيق نفسه أن يتلقى مجموعة من الخدمات اﻷخرى
كعمل جولة استكشافية للمتحف دون الحاجة الى تسجيل صوتي أو مرشد سياحي مرافقا له كما يمكن للسائح
وهوفي مكانه أوبيته اﻹطﻼع على المتحف كامﻼ دون تكلف العناء بالحضور الفعلي لذلك المتحف.
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اﻻستنتاجات
هناك العديد من المزايا التي تقدمها انترنيت اﻻشياء لﻸفراد والشركات والمجتمع بشكل عام ،وللمكتبات
ومستفيديها بشكل خاص اذا ما طبقت فيها منها ما يلي:
أ -ﻻ تزال انترنيت اﻷشياء في غالبية المكتبات هي مجرد فكرة ً أكثر منها واقعا ً ملموسا ً ،كما وﻻ تزال تصورا
واستشرافا لما سيحدث في المستقبل لذلك ينبغي تحري الدقة ودراسة وتهيئة كافة المتطلبات المادية والتقنية
والبشرية قبل الشروع في التحول إلى المكتبات الذكية.
ب -أصبح من السهولة ومن خﻼل إنترنت اﻷشياء بامكان تعقب جميع الكيانات المادية والمعنوية الموجودة في
المكتبة ،كمصادر المعلومات واﻷجهزة الحاسوبية وملحقاتها ،وكذلك اﻻثاث من المقاعد الشاغرة في قاعات
المطالعة والقاعات الدراسية وغيرها من المكونات ،وبالتالي إمكانية تعقب أماكن هذه المصادر والموارد
والحد من فقدانها او تحديد مواقعها في حالة فقدانها أو إزاحتها من أماكنها المحددة ما يقلل الوقت والجهد
المعنيين ويقلل كثيرا من عمليات الفقد التي تتعرض لها اﻷشياء في المكتبة.
ت -تحسين خدمة المستفيدين بطريقة تفاعلية وسريعة من خﻼل تمكينهم من اﻻستخدام اﻷيسر للمكتبة وخدماتها
وبذلك تحسن صورة المكتبة لهم وتجعلها مؤسسة مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة.
ث -من خﻼل استخدام بعض المستشعرات أصبح من الممكن مراقبة عدد زوار المكتبة وتحديد ساعات الذروة
فيها ،كذلك تحديد أكثر المواضيع بحثًا وأكثر المصادر استخدا ًما هذه كلها معلومات تساعد في تقييم الخدمات
المقدمة ومن ثم تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.
ج -تعزز إنترنت اﻷشياء العﻼقة بين الكتاب والقارئ من منطلق مفهوم رانجثان الشهير)لكل قارئ كتاب(
فيستطيع القارئ الوصول الى كتابه المطلوب عبر انترنت اﻷشياء قبل أن يصله بالفعل أو يسبقه إليه أحد آخر
من خﻼل الحجز المسبق .ومستقبﻼ واذا ما توفرت الروبوتات المخصصة لخدمة القراء ،فيمكن اعطاء امراً
للكتاب المطلوب بالتحرك عن طريقها نحو الجهة التي يلتقيه فيها القارئ حيث تتولى هذه الروبوتات تنفيذ
الطلب بسحب الكتاب ووضعه على الطاولة التي طلب القارئ وضعه عليه.
ح -توفر الوقت لموظفي المكتبات بالقيام باﻷعمال الروتينية وذلك من خﻼل أتمتة العمليات.
خ -من خﻼل تتبع اﻷفراد وتحركاتهم وتتبع اﻷصول ومراقبة المخزون ،توفر انترنيت اﻻشياء الكثير من
المعلومات الدقيقة عن اﻻشياء من اجهزة ومصادر معلومات وظروف بيئية وافراد في الوقت المناسب مما
يساعد في اتخاذ القرارات الصائبة واﻻقتصاد والحفاظ على الطاقة وحفظ اﻷمان والحد من السرقات.
د -يمكن للمكتبات اﻻعﻼن والترويج عن مصادرها وانشطتها الحديثة وتقديمها للمستفيدين خدمتهم عن طريق
هواتفهم الذكية وبذلك تحقق رضا المستفيدين وتلبية احتياجاتهم.
لكن هذه التقنية وبالرغم من مزاياها ،اﻻ انها تعد محفوفة بصعوبات وعقبات ﻻ بل بمخاطر يجب التنبه لها منها
ما يلي:
ذ -التكاليف المادية المكلفة لتهيئة واعداد البنى التحتية لتحول المكتبات التقليدية الى المكتبات الذكية في ظل
إنترنت اﻷشياء.
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ر -نقص الموارد المالية والدعم المادي الﻼزم لتمويل هذه التقنية المتطورة وتشغيلها إذ تعد مسألة التمويل المالي
حقيقة من أكبر المشكﻼت التى تواجه الكثير من المكتبات حيث أنها تعاني من ضعف التمويل سواءا من قبل
الحكومات أو حتى من الهيئات والمؤسسات الراعية لها.
ز -نقص الخبرات والمهارات بسبب تدني مستوى الكوادر المؤهلة ﻹدارة ومتابعة هذه التقنية الحديثه إذا ما
طبقت.
س -قد تؤدي هذه التقنية الى تفشي البطالة وذلك ﻻحتمال اﻻستغناء عن ادوار كثير من الموظفين وامناء المكتبات
اذا ما طبقت في المكتبات خاصة وفي مختلف المؤسسات عموما.
ش -صعوبة تنفيذ برامج تدريبية للمستفيدين إذ ينبغي على المكتبات لكي تنجح في تبني هذه التقنية أن تقدم
خدمات إعﻼمية وارشادية ،وهذه المهمة قد تصبح مشكلة مع ضعف المستوى المهني للقائمين بعملية التدريب
أو مع تدني مستوى استخدام المستفيدين للتقنية الحديثة.
ص -قد يتعرض أمن وخصوصية بيانات امناء المكتبات والمستفيدين للقرصنة وذلك ﻻستمرار ربط هواتفهم
النقالة وحواسيبهم وعلى مدار الـ  24ساعة يوميا بالمكتبة لضمان اطﻼعهم على احدث المصادر واﻻنشطة
وتقديم الخدمات لهم.
ض -نظرا للتزايد المستمر والمتصاعد لﻸشياء واﻷجهزة المتصلة بإنترنت اﻷشياء ،فربما قد تشوب عملية
السيطرة عليهم بعض الضبابية في المستقبل اﻻمر الذي قد يحدث قلقا ً لدى الجهات الراغبة في استثمار
انترنت اﻷشياء ومنها مؤسسات المعلومات.

المتطلبات والتوصيات
واخيرا ومما تم استعراضه سابقا يمكن القول ان هنالك عدة متطلبات توصي بها الدراسة الحالية يجب اخذها
بنظر اﻻعتبار من اجل جعل المكتبات ذكية تؤدي خدماتها باسرع وقت واكثر دقة لمستفيدها في ظل انترنيت
اﻻشياء .هذه المتطلبات هي كما يلي:
أ -اوﻻ يجب دراسة تجارب المكتبات العالمية والعربية التي طبقت انترنيت اﻻشياء في محيطها لمعرفة اهم المزايا
والمعوقات قبل التحول ثم ما هي التقنيات التي يمكن تطبيقها في مكتباتنا مع الظروف الحالية سواءا البيئية او
المادية او حتى البشرية.
ب -على مكتباتنا التقليدية التهيؤ للولوج إلى مرحلة التحول الى المكتبات الذكية حيث تكون التكنولوجيا فيها قادرة
على ادارة المكتبة وجعل مصادرها وخدماتها متاحة لﻼستخدام من قبل مستفيدي المكتبة مع او بدون وجود
كادر مكتبي.
ت -اﻹلمام بمدى جاهزية مكتباتنا لتطبيقات إنترنت اﻷشياء من خﻼل الدراسة التحليلية ﻻمكاناتها المادية والبيئية
والبشرية والتقنية الحالية وما هي المتطلبات الواجب توفرها لضمان التحول خطوة بخطوة بشكل صحيح
ومدروس.
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ث -دراسة مكامن القلق التي تهدد استثمار تطبيقات انترنت اﻷشياء في اﻷعمال والخدمات المختلفة التي تمس البيئة
والواقع المعاصر لمكتباتنا ومحاولة ايجاد الحلول لها.
ج -التفكير في تطوير نظم إدارة المكتبات الحالية لجعلها تتوافق مع متطلبات تطبيقات إنترنت اﻷشياء.
ح -تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واﻻتصاﻻت في مكتباتنا من خﻼل تطبيق مختلف التقنيات التي
ترتكز عليها انترنيت اﻻشياء خطوة بخطوة كتطبيق مستشعرات الـ  RFIDالملصقة على الكتب مثﻼ لتصبح
تلك التقنيات القاعدة اﻻساس والركائز للتحول الى البيئة الذكية وليس اﻻنتقال المفاجئ المربك وغير المدروس.
خ -وضع خطط إستراتيجية متوسطة اﻻمد لتحويل مكتباتنا التقليدية الفعلية الى مكتبات ذكية.
د -الحث على زيادة البحث العلمي ﻷخصائي المعلوماتو المكتبات حول انترنت اﻷشياء وتطبيقاتها في المكتبات
وخاصة في عالمنا العربي وإتاحة الفرصة لهم لحضور المؤتمرات التقنية والعلمية التي تتناول تطبيق تقنية
إنترنت اﻷشياء وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ومن ثم إعداد التقارير ومشاركتها مع ذويهم لتوحيد
اﻻستنتاجات والتوصيات لتبنيها في مرحلة التحول للبيئة الذكية.
ذ -تنظيم حلقات نقاشية وعقد ورش عمل وندوات متخصصة ﻷخصائي المكتبات والمعلومات لزيادة الوعي لديهم
في موضوع خدمات إنترنت اﻷشياء وتقنياتها ﻻكتشاف المزيد من الفرص الواعدة والتعامل مع الصعوبات التي
قد تعيق تطبيق إنترنت اﻻشياء في المكتبات ثم استعراض ودراسة النتائج والتوصيات التي تمخضت عنها هذه
الندوات.
ر -اﻹهتمام بعقد ورش عمل ودورات تدريبية من قبل المتخصصين في تطبيق التقنية ﻻمناء وموظفي المكتبات
لتوضيح دور وأهمية تطبيقات إنترنت اﻷشياء في المكتبات واستعراض أهم تجارب المكتبات العربية والعالمية
التي طبقت بالفعل هذه التقنية وذلك ﻻستثارة الحماس لديهم ولتهيئتهم لضرورة التحول الى هذه البيئة الذكية
والسير في ركب المكتبات المتطورة أذ ﻻ يمكن اﻻستغناء عن المكتبة الفعلية بحال من اﻻحوال لكن في نفس
الوقت ﻻ يمكن البقاء على المكتبات الفعلية في واقعها التقليدي القديم في تقديم خدماتها ومصادرها للمستفيدين
بشكل سريع وحديث.
ز -كما يجب أيضا على أخصائي المكتبات ومراكز المعلومات توعية المستفيدين بدور تقنية إنترنت اﻷشياء وأهمية
استخدامها داخل المكتبة وذلك حتى يتسنى لهم اﻻستفادة منها ومن جانب آخر الحصول على التغذية المرتدة
الخاصة بهم وبذلك يمكن قياس حجم نجاح هذه التقنية الجديدة.
س -عند تصميم أنظمة انترنت اﻷشياء ،ﻻبد من احترام خصوصية المستفيدين وسرية معلوماتهم وأمنهم ،وعدم
التاثير على قراراتهم وعدم التمييز بينهم وضرورة التأكيد على أنهم هم الذين يتحكموا بالتواصل مع اﻷجهزة
والكيانات بدﻻ من أن يكون العكس صحيحا ً ،وبرغم صعوبة تحقيق هذه المتطلبات إﻻ أنه يتم اﻻن تطوير
معايير قياسية يمكن لكل من المصممين والمنفذين اعتمادها والمساهمة في تطويرها.
ش -ﻻبد ان يتمتع النظام اﻷمني ﻹنترنت اﻷشياء بذكاء يسمح له بتحسس واكتشاف كافة اﻷجهزة والثغرات اﻷمنية
والموافقة على الدخول الى الشبكات او رفضه  ،ويسمح له بالتعلم باستمرار من الظروف المتغيرة ليصبح هذا
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النظام وبمرور الوقت اكثر كفاءة خاصة وأن المنتجات الذكية تتعلم انماط اﻷنشطة اﻷمنة وغير اﻷمنة من
اﻷجهزة المتصلة بها.
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