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 المعلومات مصادر کانت أن فبعد االنترنت عصر في لها حدث کما جوهریة تحوالت المکتبات تشهد لم .الملخص
 ت هائلةامیکبو االنترنت شبکة في عشوائي بشکل موجودة المعلومات اصحبت المکتبات رفوف في مرتبة و منظمة

 االخیرة هذه المیتاداتا، باستخدام بل التقلیدیة بالتقنیات مفهرسة تکون ال االنترنت معلومات نضف إلی ذلك فإ
 وتفکیرا معلوماتیا وعیا یمتلك حالیا المعلومات اخصائی اصبح .االنترنت شبکة في المعلومات علی البحث علی تساعد
  .المعرفي التدفق هذا لمجابهة نقدیا

Abstract. Libraries haven’t witnessed fundamental changes as it has been the case in the 
Internet era. Resources of information were before, organized and classified in the shelves of 
libraries, Now they exist now on the Internet in a stochastic way and in a big deal. In addition 
to that, they are not catalogued according to old methods with the use of metadata which 
helps in searching information. Nowadays, specialists of information own information 
consciousness and critical spirit to face this flow of information.  

، خرائط المفاهیم، الویب الداللي، التلوث المعلوماتي، المیتادادتا، البحث عن المعلومات، االنترنت:  لةداالکلمات ال
هندسة المعلومات

Keywords: Internet, Information research, metadata, Information pollution, Semantic web, 
ontology, information engineering 

 Changes of information work in Internet environment

 

  

  

  

  

  

  

   
  



    2010 ،2 .ع ،18 .مج RIST | مجلة|  88

  مقدمة .1

للمعلومات بالنسبة للمستفیدین  يلقد اعتدنا أن تکون المکتبات هي المصدر الرئیس 

العادیین، ولکن في ظل عصر العولمة وما نشهده من ثورة في مجال االتصاالت السلکیة و 

الالسلکیة، وما أفرزته من تطورات، لم یسلم منها شيء في مجتمعنا المعاصر، وخاصة في مجال 

فیدین بالذهاب إلیها، المکتبات، وقد تطورت فلسفة المکتبات من خاصیة التملك وإلزام المست

إلي جعل سیاسة المکتبات الوصول إلی المستفید أینما کان وفي أي وقت، وهذا ما تقدمه شبکة 

التي تعتبر اآلن من المصادر الغنیة بما تحویه من الکتب  World Wide Web (WWW)الویب 

یلها إلی الشکل والمواد السمعیة والبصریة وغیرها من مصادر المعلومات المختلفة التي تم تحو

المرقمن، وأصبحت کلها متاحة علي شبکة الویب من خالل المکتبات الرقمیة، ولکن هل یمکن 

لنا أن نتصور کیف یکون الحال لو أن محتویات تلك الشبکة أو بیاناتها المهمة علی األقل أصبحت 

قبل قابلة للتعامل معها و الوصول إلیها و البحث فیها من قبل الحواسیب، ولیس من 

  المستخدمین للحواسیب فقط؟

کما عملت االنترنت علی قلب العمل المعلوماتي رأس علی عقب وهو ما یتجلی فی عدید من 

المظاهر والتسمیات التی اصبح یعرف بها اخصائی لمعلومات وسنعمل علی دراسة اهم التحوالت 

  .في عالم المعلومات في بیئة االنترنت

  من المکتبة الی االنترنت .2

تخوف  المکتبیین والمعلوماتیین من االنترنت امر فی محله ذلك ان کثیر من الناس یشعر 

  .ان االنترنت یمکن لها ان تغني عن المکتبات ومراکز المعلومات 

  معلومات االنترنت . 1.2 

برغم ان االنترنت تحوي ما یفوق بلیون صفحة لکن  :یس کل شئ علی االنترنتل 

٪من الدوریات 8المتاحة مجانا علی االنترنت قلیلة جدا فهناك حوالی المعلومات القیمة 

  .فقط علی االنترنت وکمیة اصغر من ذلك من الکتب

یمکن تمثیل األنترنیت بالمکتبة الضخمة غیر المنتظمة : مکتبة ضخمة بال تنظیم 

وغیر المفهرسة وبصرف النظر عن محرك البحث الذي تستخدمه أو حتی محرکات 

  .جتمعة فانها الیمکن ان تفهرس کامل المحتوي المعلوماتي للویبالبحث م

من ممیزات النشر التقلیدي والمکتبات التقلیدیة التي تمیزها عن :الجودة غیر متوفرة  

النشر االلکتروني واالنترنت میزة الجودة وهي ان کانت نسبیة علی کل حال ، لکنها 
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له النشر دون رقابة ودون تقییم من  مهمة کون أي انسان بامکانیات متواضعة یمکن

  .طرف الجنة العلمیة

ولکن تعوض االنترنت هذا العیب بکون معلوماتها تتجاوز الحدود والسرعة الفائقة للوصول الي 

  ).2009الزهري، ( المعلومات

تعبررقمنة الدویات ووضعها في متناول المستفیدین وهم في اماکنهم احد اهم  :الرقمنة - 

ممیزات االنترنت  اذا نظرنا لها من زاویة سرعة الوصول للدوریة وعدم انتظار الشحن ومن ثم 

استالم البرید وفرزه وفهرسة وتصنیف الدوریة وادخال معلوماتها علی النظام قبل وضعها علی 

واصلة حدیثا، کما ان االنترنت  وفرت  ممیزات البحث الشمولي عن کلمة او ارفف الدوریات ال

مصطلح فی عدد معین لمجلة ما  او اعداد کثیرة وبمداخل مختلفة  باإلضافة إلی  مشاکل الحیز 

  . المکاني التی عملت علی حلها

ث معلوماتها إن اهم ما یمیزاالنترنت هو ما تتمیز به قدرة مثالیة لتحدی :حداثة المعلومات - 

في حین ان الکتاب ننتظر عاما او اکثر لتعدیل  معلوماته في طبعة جدیدة وهو االمر الذي ال 

  .یستغرق اال بضع دقائق باستخدام االنترنت

االنترنت کونها وسیلة تسلیة فهي بطبیعة الحال مکان للتسویق واصبحت  :الدعایة واالعالن - 

الذي یقتضي ان  greshamا یتجلی قانون قریشام وسیلة تٌکسب ومکان لعقد الصفقات ولهذ

المواقع السیئة تطرد المواقع المفیدة الجیدة، فهناك من مواقع التسلیة اضعاف ما هو موجود  من 

  .المواقع الجادة علی االنترنت

وبرغم صعوبة التفریق بین المواقع السیئة والجیدة فان االنترنت أصبحت حامال لکثیر من 

وستختفي الحواجز بین الدعایة واالعالن  وبین  infotainementعلقة بالتسلیة المعلومات المت

علی رؤوس  bannersوترویسة االعالنات   pop-upsمصادر المعلومات الجادة مع تزاید اعالنات 

ولقد کانت الکتب العلمیة والدوریات بمنأى   flashingالصفحات التی تمتأل باالعالنات المضیئة 

العالن بحیث ال یتشارك شئ فی اسباب وجودها مع الهدف العلمي وعلیه فال نتوقع عن الدعایة وا

ان تتخلص االنترنت من مشاکل الجودة فی المواقع اذا کانت الدوافع الدعائیة والتسویقیة تتداخل 

الزهري،  ( مع االهداف العلمیة في تحریك عجلة وتطور مصادر المعلومات في شبکة االنترنت

2009 .(  
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  مواقع المکتبات علی شبکة االنترنت .2.2

یمکن تعریف مواقع الویب  بأنها عبارة عن مجموع لصفحة ویب واحدة أو أکثر أعدها شخص 

بمفرده او شرکة ا مؤسسة  تکون مسؤولة علی محتوى الموقع الخاص بها وفي ابسط اشکاله 

الکبرى تحتوي عادة علی  یتألف موقع الویب من صفحة واحدة، غیر أن المواقع التابعة للشرکات

  . مئات الصفحات تکون کلها مترابطة فیما بینها

وقد عملت المکتبات أول االمر علی انشاء مواقع اشهاریة لها تحدد مواقیت عملها والمقتنیات 

الجدیدة ثم قامت بعد ذلك بتوفیر الفهارس علی الخط مباشرة واخیرا تم توفیر کامل النص ،اما 

  .لمواقع االفتراضیةاخر التطورات فهی ا

والمکتبة االفتراضیة هی مکتبة ال تتوقف مهمتها فقط فی مساعدة المستفیدین للوصول الی 

الفهرس اآللي بل تتعداها الی تقدیم المصادر االلکترونیة المختلفة مثل النصوص ،الصورالثابتة، 

ات الضروریة للبحث الصور المتحرکة وکذلك وسائل البحث کقوائم المحتویات والکشافات والمصنف

الوثائقي وهذه المصنفات قد تکون في حوزة المکتبة او ملکیة المکتبات األخرى وتمنح المکتبة 

االفتراضیة للستفید امکانیة التصفح السریع للسلسلة الوثائقیة التي تقترحها والقارئ هو الذي 

، دحمان( قترحها المکتبةیختار الطریقة التی تساعده للوصول الی الوثائق من بین الطرق التي ت

  ).2005قوالي، 

  بوابات المعلومات. 3.2

لقد تطورت خدمات مواقع الویب الی البوابات التي هي مواقع ویب تشکل نقطة البدایة 

لالتصال بمواقع الویب االخرى وهی باب مفتوح یطل منه المرء علی عالم المعلومات والفعالیات 

  .االخرى التی توفرها االنترنت

االلکترونیة بدرجة عالیة جدا من التنظیم إذ تتیح خدماتها المتکاملة الولوج  البوابة وتتمیز

بسهولة وسرعة الی اهم المواضیع التي تحظی باهتمام الناس وتحصل أغلب البوابات االلکترونیة 

مواقع علی تمویلها من الروابط االعالنیة التی تظهر فیها وتقود هذه الروابط زوار البوابة إلی 

  .المعلنین أنفسهم

وهناك العدید من العوامل التي تلعب دورا مهما فی جذب زوار الموقع والمحافظة علی 

  ).2003بطوش، ( تواصلهم معه ومن ابرز هذه العوامل

 .الخدمات التي یقدمها الموقع مثل خدمات التثقیف والتعلیم
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 .خدمات البحث المستندة إلی أحدث التقنیات 

  free drivesمثل صندوق البرید االلکتروني ومساحات التخزین العامة الخدمات العامة 

 زوار مواقع المکتباتتحلیالت  . 4.2

أحد مواقع العنکبوتیة العالمیة لزواره ُبغیة تفسیر  عملیة تعقبتحلیل زوار موقع مکتبة ما، هي 

: الموقع بیانات تشملوینتج عن هذا التعقب لزوار . سلوکهم، وبما یخدم األهداف العامة للموقع

طرق اإلحالة للموقع، مصطلحات البحث، التکنولوجیا المستخدمة، المرور إلی الصفحات، 

  .صفحات الدخول والخروج، التوزیع الجغرافي لزوار الموقع

وقد انتشر في اآلونة األخیرة استخدام تحلیالت العنکبوتیة العالمیة لسلوکیات المستفیدین، 

في تحسین بنائیة وتصمیمات المواقع وتعامل المستفیدین معها، وبما  بما ساهم إلی حد بعید

ساعد أیضًا الشرکات والمنظمات والهیئات في توصیل منتجاتها وخدماتها عبر اإلنترنت بشکل 

  )2008 الدوکري،( أکثر فعالیة

:Cyberintermediationالوساطة التخیلیة  -

کفاءة وتسهیل البحث عن المعلومات في البیئة هي القدرة علی الجمع بین جهود البحث وزیادة 

حیث أنه یمکن اعتبار محرکات البحث وسیط أساسي في عملیة البحث، والتي . اإللکترونیة

  .بدونها ال یمکن الوصول بکفاءة إلی کم مرٍض من المعلومات الموجودة علی العنکبوتیة العالمیة

خالل العنکبوتیة العالمیة إلی فبدون الوساطة ال یمکن للمستفیدین الوصول مباشرة 

وقد أوضحت نتائج . احتیاجاتهم من معلومات حول أي موضوع من موضوعات المعرفة البشریة

الدراسة أن الکثیر من المستفیدین یستخدمون محرکات البحث کوسیط للوصول لمواقع 

  .العنکبوتیة العالمیة

  :أنواع استفسارات البحث 

  : queries  informationalاستفسارات معلوماتیة 

%  50تستخدم لمعرفة معلومات حول موضوع ما من الموضوعات، وهي تشکل ما یربو علی 

  وتتسم بـ. من استفسارات العنکبوتیة العالمیة

 .صیاغتها باللغة الطبیعیة 

 .استخدامها في صیغة استفهام 

 .تعرض للمستفیدین نتائج بحث عدیدة 

 .طول استفساراتها أکبر من مصطلحین 
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  )2008 الدوکري،( :navigational queries   استفسارات مالحیة -

  وتتسم بـ. لموقع أو صفحة بعینها تستخدم للوصول المباشر

.أشخاص/منظمات/اشتمالها علی أسماء شرکات -

. domain namesاشتمالها علی أسماء نطاقات -

.طول استفساراتها أقل من ثالثة مصطلحات -

  .نتیجة تظهر لهم في نتائج البحثیعرض فیها المستفیدین أول  -

  : transactional queriesاستفسارات معامالتیة  -

تستخدم للقیام بفعل أو تعامل معین کشراء تذکرة أو تحمیل برنامج أو ملف أو صورة أو 

  وتتسم بـ. الخ... ات أو التسوق الدخول علی قواعد البیان

واألشعار ووصفات الطعام والصور اشتمالها علی مصطلحات متعلقة باألفالم واألغاني  

 .والدعابات

 ...).تحمیل، برمجیات( downloadingاشتمالها علی مصطلحات تحمیل 

 .اشتمالها علی مصطلحات ترتبط بالملفات المصورة والملفات الصوتیة والملفات المرئیة 

 ...).صور، ألعاب(اشتمالها علی مصطلحات الترفیه والتسلیة  

 ...).شراء، محادثة(فاعلیة اشتمالها علی مصطلحات ت 

  هندسة المعلومات. 5.2

هي احدى العوم الحدیثة المرتبطة باالنترنت وهو فن وعلم ترتیب وننظیم المعلومات في 

 Ingénierie des Systèmes(دین لتحقیق حاجیاتهم المعلوماتیة مواقع الویب لمساعدة المستفی

d'Information(  

  .التنفیذ-التصمیم-التحلیل-المساءلة:مراحل هندسة المعلومات في وتتمثل

  :وهندسة المعلومات تعمل علی تحسین الجوانب التالیة في مواقع الویب

 الهیئة 

 المالحة واالبحار 

 الواجهة 

 التفاعلیة 
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  :وهندسة المعلومات تعمل علی نمذجة بنیة المواقع وخاصة 

 بنیة التنظیم  

 مخطط الموقع 

 االبحارنظام  

 النظام االخالقي 

  .نظام البحث 

اذا کان اخصائی المعلومات یقوم بجمیع العملیات التوثیقیة لتوفیر مصادر المعلومات الی : اذا

المستفید فان االنترنت وفرت هذه المعلومات بسهوله ولکن بطریقة مبعثرة لذا تحتم علی 

  .علومات وترتیبهااخصائی المعلومات امتالك مهارات جدیدة لتنظیم هذه الم

  البحث عن المعلومات .3

ان البحث عن المعلومات عملیة  سلوکیة معقدة حیث هناك عدة عوامل تؤثر في العملیة 

وتحفز المستفید للبحث عن معلومات محددة في مصدر معین ولقد قام بعض الباحثین بدراسة 

المستفیدین منذ ستینیات الظاهرة وخاصة دوافع البحث عن المعلومات وادراجها ضمن دراسات 

  .القرن العشرون 

  :ویمکن دراسة ظاهرة البحث عن المعلومات من جانبین

  الجانب السلوکي 

  الجانب التقني 

  مفهوم البحث عن المعلومات  .1.3

هناك صعوبات کثیرة  لوضع تعریف شامل ومحدد لمصطلح البحث عن المعلومات حیث 

للحصول علی وعاء المعلومة التی تلبی حاجته فحینما  انها نشاط یقوم به فرد"عرفها کریکالس  

یشعر الفرد ان معلوماته المتوفرة ال یمکن ان تسعفه فی حل مشکلة ما فانه یقوم بعملیة البحث 

  .عن المعلومات المناسبة لحل هذه المشکلة

  :ومفهوم البحث عن المعلومات یتطلب االجابة علی االسئلة التالیة 

  خص لتلبیة احتیاجاته المعلوماتیة ؟ما الذي یعمله الش 

  کیف یختار الشخص مصدر المعلومات الذي یلبي احتیاجاته المعلوماتیة ؟ 

  کیف یبحث الشخص عن المعلومات المناسبة ؟ 
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ویتسع مفهوم البحث عن المعلومات لیشمل عدة معاني کالحصول علی المعلومات والحقائق 

ة النتاج الفکري فی ادب الموضوع وکذلك القراءة المبسطة لالجابة علی أسئلة محددة ومتابع

  .بهدف المتعة والتسلیة

وحسب کریمر فان ظاهرة البحث عن المعلومات تدرس من عدة جوانب وباالستعانة بعدة 

، علم المکتبات، علم علوم مثل علم االنسان، علم النفس، علم االجتماع،علم االدارة، علم االتصال

  )السالم(االقتصاد 

  :من البحث الببلیوغرافي الي استرجاع المعلومات. 2.3

  : لقد مر التحول الی استرجاع المعلومات بعدة مراحل اهمها 

وهي طریقة ال تلبي کافة  :استرجاع المعلومات باستخدام الفهرس التقلیدي 

االحتیاجات المعلوماتیة کما أنها تستهلك وقتا طویال لکن الوثائق المتحصل علیها  

  .تکون ذات نوعیة جیدة

عمل اخصائي المعلومات علی اتمتة الفهارس حیث مکنت هذه الفهارس : نظم المساءلة 

  .املة اکثرمن اتاحة البحث عن المعلومات بعدة مداخل وتکون نتائج البحث ش

نتیجة رقمنة المصادر واستخدام البرمجیات الوثائقیة اصبح  :استرجاع النص الکامل 

بامکان المستفید استرجاع النص الکامل للوثائق وتکون النتائج ذات دقة اکثر ولکنها 

  .قلیلة

وان کانت النتائج المتحصل علیها کثیرة لکنها  :البحث عن المعلومات في االنترنت 

  .الدقة وتمتاز بالحداثة وسرعة التحیین تنقصها

  عولمة البحث عن المعلومات . 3.3

  البث  -المعالجة -الجمع - ال شك ان أي نظام وثائقی یکون منهجه في العمل کالتالي التحدید

Repérer/collecter/traiter/diffuser  

قنیات التی وقد کان اخصائی المعلومات یقوم بعمله علی اکمل وجه نتیجة لکفاءته والت

  . یملکها ولکن في البیئة الرقمیة تقوم محرکات البحث بفهرسة المواقع واسترجاعها

وتقوم محرکات البحث بتقدیم نفس النتائج الی کل المستفیدین عند استعمالهم نفس 

  )Ertzscheid, 2004( الکلمة المدخلة فی مساحة البحث وهی تقوم بعملها اعتمادا علی مبدأین 
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تقوم محرکات البحث باخذ حمیع الکلمات المکونة لنص ما ککلمات  :مبدأ  لتصنیف )1

مفتاحیة ثم تربط هذه الکلمات بروابط تشعبیة  تساهم فی استرجاعها عند البحث عنها 

لکن ترتیب هذه النتائج یسودها العقلیة التجاریة وخصائص العولمة  فمثال لدینا نصین 

مات اکثر من النص الثاني  ، من المنطقی ان یکون احدهما یحتوى علی کلمة المعلو

ترتیب النص االول قبل الثاني لکن تلجأ المواقع الی استعمال روابط تشعبیة لشخصیات 

مشهورة واحداث معروفة فیتحسن ترتیبها  في قائمة لنتائج وفي مثالنا هذا نربط الموقع 

 . مبدأ حجم الروابط التشعبیةالثاني بکلمة النکستر فیکون ترتیبه االول اعتمادا علی 

ان عمل محرکات البحث یرتبط ارتباطا بالقیمة المالیة للشرکة التی   :مبدأ التجارة )2

یتبعها  في البورصة حیث یقوم بفهرسة مواقع الویب اعتمادا علی رأسماله  وتزداد 

  .الصفحات المفهرسة کلما کبرت القیمة المالیة للمحرك

   ontologieالبحث عن المعلومات باستخدام قوائم المفاهیم . 4.3

هی تطور جدید لطرق تمثیل المعرفة تعمل مع الویب الداللی وتم انشائها من تیم برنار لی 

وهي تعمل علی تحدید المفاهیم الرئیسیة المعالجة فی وثیقة ما وتحدید العالقات   2004سنة 

  .مابین هذه المفاهیم

إلی الیونان و تعني العلم، وهي کلمة استخدمت في الفلسفة    ontologieیعود مصطلح

الجانب الفیزیقي الذي یطبق علی " سنة ویعني أرسطو بهذا المصطلح  2000األرسطیة قبل 

  "النفس البشریة في حد ذاتها

وتطور استخدام هذا المصطلح واستخدامه في مجاالت مختلفة أهمها هندسة المعرفة 

وذلك لحل مشاکل تمثیل وتسییر المعاني وفهمها من طرف اآللة وتعرف خریطة واإلعالم اآللي 

ویکون هذا التوضیح بواسطة مجموعة " توضیح مخصص وأکید لمفهوم مشترك:" المفاهیم بأنها

 Base de من المصطلحات مرتبة شجریا في میدان علمي معین وتستخدم في بناء قواعد المعرفة

connaissance.  

خریطة المفاهیم هي تطور في تمثیل الکلمات والمفاهیم،  إلی أنابق یشیر والتعریف الس

  )2009، شاشة( هذه المصطلحات وال کیفیة الترتیبولکنه ال یبین العالقات الموجودة بین 

القاموس، الکشاف ، قاموس المصطلحات، المکنز وخریطة المفاهیم في : وهناك تشابه بین  

  .بعض الجوانب
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أما  رة عن کلمات مرتبة ألفبائیا وذکر معناها باستعمال اللغة الطبیعةفالقاموس هو عبا

الکشاف فهو قائمة ألفبائیة للکلمات، المواضیع، أسماء األعالم التي وردت في نص ما مع ذکر 

صفحة ورودها أما قاموس المصطلحات فهي مجموعة من المصطلحات الخاصة بمیدان علمي أو 

مة المصطلحات المستخدمة في التکشیف وتکون مرتبة الفبائیا کما أما  المکنز فهو قائ.مهني ما

  .تشرح العالقات الموجودة بین هذه المصطلحات

إذا نخلص إلی أن خریطة المفاهیم هي قائمة بالمصطلحات في میدان ما مع ذکر العالقات 

  .الداللیة بین هذه المصطلحات وذلك لتمثیل المعلومات الموجودة في نص ما

  :طة المفاهیم علی نمذجة المعرفة وذلك باالعتماد علیتعمل خری

تستعمل لتمثیل معاني األشیاء والمعرفة التي تحملها ویمکن أن تقسم إلی : المفاهیم 

   intention، الترکیز  extensionالتعریفات، المصطلحات، االمتداد 

  .هي التعریف المحدد لمفهوم ما: الترکیز 

  .المصطلحات التي لها عالقة بمصطلح ماهي جمیع : االمتداد 

  .هي المداخل التي یتم استخراجها من نص: التعریف 

( هي جمیع المصطلحات التي تعرف المدخل أي الکلمات متساویة المعاني : المصطلح 

  Verifier la numerotation ).عالقة التساوي

   :مثال

Concept décrivant la notion de voiture  

Identifiant : voiture  

Terminologie : véhicule, auto, bagnole, automobile, caisse  

Intension : véhicule de transport automobile motorisé a quatre noues et 
pour transporter  de une a six personnes . 

Extension : exaltai immatriculé 9658FG44.la corolla verso de ma mère la 
tauing jaune devant nous, la golf TDI d’éric  

هي جمیع العالقات التي تربط بین المفاهیم السابقة وکذلك بین المفاهیم  :العالقات 

 بعضها مع بعض، وهذه العالقات تکون ثنائیة

  الویب الداللي. 5.3
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بالمعنی، أي أنه یمکن  شبکة بیانات"بأنه  W3Cقاموس  فیاصطالحیًا یعرف الویب الداللی 

ونجد أن هناك من عرفه بأنه إطار . "للبرامج الحاسوبیة الخاصة أن تعرف ماذا تعني هذه البیانات

  . المختلفةمشترك یعمل علی إتاحة تبادل البیانات وإعادة استخدامها عبر التطبیقات والمؤسسات 

ویب الداللي هو ثورة جدیدة في عالم الویب ومتصفحات اإلنترنت، الو الشبکة الداللیة أو 

إلی تحویل الکم الهائل من WWW وتهدف هذه الشبکة حسب رؤیة منشئها و منشئ الویب 

لومات المتاحة علی الشبکة العالمیة من مجرد وحدات مکون من صفر و البیانات ومصادر المع

  .إلی بیانات مفهومة من قبل برامج الحواسیب التي تنشأ خصیصًا لهذا الهدف) نظام البتات(واحد 

من    Information Retrievalوسوف یفید هذا بالطبع في عملیات استرجاع المعلومات

د هذا طبعًا بالفائدة الکبیرة علی قطاع المکتبات و المعلومات، الشبکة العالمیة بصفة عامة، وسیعو

والتي سوف تتأثر قطعًا بهذه الثورة في تقنیات استرجاع المعلومات وتقدیم خدمات راقیة 

  . للمستفیدین منها اعتمادًا علی هذه التقنیة

ات التي وفي سبیل تحقیق هذه األهداف المرجوة یعتمد ویب الداللي علی مجموعة من األدو

 XML(Extensible Markupتساعد في تحقیق ذلك وهي لغات البرمجة المتقدمة مثل 

Language)  أو لغة الترمیز الموسعة، وخرائط المفاهیم أو الوجودیاتOntology والمعیار العام ،

، ولغة انطولوجیا الویب RDFschema(Resource Describe Framework)لوصف المصادر

(Ontology Web Language) OWL (Cacaly, 2008)  

  Folksonomieاسترجاع المعلومات باستخدام . 6.3

ان البحث عن المعلومات في عرف کثیر من الناس هی استخدام محرکات البحث او ما یعرف 

والتی   folksonomieولکن توجد ادوات وتقنیات اخرى مثل    googlisationبظاهرة الغوغلة  

تعنی امکانیة البحث عن المعلومات عن طریق اتاحة امکانیة اضافة الکلمات المفتاحیة للمصادر 

  .من طرف المستعمل 

، کما انها عملت    signetوتعتمد هذه التقنیة فی عملهاعلی نظام تقاسم الروابط المفضلة 

،کما تمکن من الحصول  indexation socialeعلىانشاء ظاهرة جدیدة هی التکشیف االجتماعی 

  RSS (ledeuff, 2007)   والملقماتعلی معلومات حدیثة باستخدام طریقة الدفع 

 del.icio.us: مثال

حیث یقوم المستفیدون  SWICKI کما عملت هذه التقنیةعلی محرکات البحث التعاونیة 

  .باغنائه بالمواقع المقترحة حول موضوع معین حتی یتمکنوا من اغناء النتائج
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لقد تحولت ظاهرة البحث عن المعلومات الی اشکالیة کیفیة الوصول إلی المعلومات دون  :اذا

  .معرفة وتحدید مکان تواجدها مع االخذ بعین االعتبار الدقة

  من ندرة المعلومات الی التضخم  .4

  التدفق المعلوماتی والغرق المعرفي. 1.4

ویشیر  الباحث   Info glutیعیش االنسان في البیئة الرقمیة  فی وسط تخمة المعلومات 

الی اننا محاطون بضباب المعلومات،کما ظهر فی االنتاج الفکري  مصطلحات   skenkشکیك 

 analysisتستخدم لوصف هذه الظاهرة  هما اصابة االنسان بالشلل في مجال التحلیل  

paralysis  ق المعلومات ومتالزمة ارinformation fatigue syndrome. )2009 ،وعزةب(  

ویعنی الغرق المعرفي حصول الفرد علی کم هائل من المعلومات  بما یتجاوز قدرته علی 

استیعابها او االفادة منها کما یعرف علی انه الحالة التی  یجد فیها الفرد نفسه یرزح تحت وطأة 

بسبب توافر کمیة هائلة  -التي یحتاجها الفرد لتأدیة مهامهوهي  المعلومات -حمل المعلومات 

  .من المعلومات غیر المرغوب فیها وان کان جزء منها یکتسی اهمیة بالنسة لحاجتة

ویشیرالباحث  کالب فی هذا الخصوص الی ان توافر کم هائل من البیانات یحدث ضجیجا او 

مات بطریقة فاعلة ویفتقر الی الترکیز او تشویشا لدى الفرد مما یجعله عاجز عن معالجة المعلو

  . یعانی من االجهاد  والضغوط النفسیة الشئ الذى یزید من احتمال ارتکاب االخطاء

یحدث  عندما یتجاوز کم المعلومات التی ینبغی معالجتها طاقة الفرد في  وحمل المعلومات

  .مجال المعالجة خالل الوقت المتوفر للغرض

حیث بلغ عدد المواقع شهر فبرایر  أسیازدیاد المعلومات في االنترنت ونتجت هذه الظاهرة ال

 273موقعا  وبما ان کل موقع ویب یحتوى في المتوسط علی  316108810حوالی  2007

بلیون  2.970صفحة فان اجمالی صفحات  الویب المنشورة في شبکة االنترنت یکون في حدود 

  .صفحة

کما یشمل  البرید االلکتروني احد العوامل التی زادت في تفاقم حدة مشکلة حمل 

المعلومات ووفقا لبعض االحصائیات فان عدد الرسائل االلکترونیة التی کانت تتدفق في الیوم  

بلیون رسالة في مختلف بلدان العالم بعد ان کان  ذلك  60یتجاوز  2006الواحد  خالل عام 

  .)2009 ،وعزةب( 2002ملیون رسالة خالل عام  32 الرقم ال یتجاوز
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استنادا الی التقدیرات  فان الموظف الواحد في البلدان الغربیة یخصص یومیا  مابین  

  .الساعتین والساعتین والنصف  لقراءة او تصفح البرید االلکترونی الذي یتلقاه

  التلوث المعلوماتی. 2.4

  هناك شکلین من التلوث المعلوماتی 

هو المعلومات بحد ذانها والموجودة  علی شبکة االنترنت  وماتعرض له : الشکل االول 

من اخطار وتحریف   وتنوع المصادر في الشبکة وکثرتها وتعددها والملوثات الکثیرة 

 التی تؤثر فی ثقافة المجتمع والتغیرات التی طرأت  علی المفاهیم  والقیم االنسانیة

  .)2006أحمد، (
وهو التلوث الناتج عن المعدات والتجهیزات التی لم تعد صالحة  :ثانيالشکل ال 

  .لالستعمال 

  .باالمیة المعلوماتیةوقد نتج عن ظاهرة التدفق المعرفي والتلوث المعلوماتی ما یعرف  

  Information illiteracyاالمیة المعلوماتیة. 3.4

تطلق االمیة المعلوماتیة علی الفرد الذي ال یعرف کیف یحدد احتیاجاته المعلوماتیة وعدم 

  . معرفته بالمصادر وکیفیة استخدامها وهذا یشمل عدم معرفة االنترنت کمصدر معلومات متمیز

ویعرفها حشمت قاسم انها تعنی العجز عن تحدید احتیاجات الفرد من المعلومات  والوصول 

تلبي هذه االحتیاجات وتزداد  المشکلة تبعا للتطورات في تقنیات المعلومات وتعنی  الی مصادر

  )2002، بدر(  .ایضا افتقاد الفرد والمجتمع للمهارات الالزمة للتعامل مع موارد المعلومات

  .ولمجابهة هذه الظواهر حتمت علی أخصائي المعلومات امتالك وعیا معلوماتیا وتفکیرا ناقدا

  المعلوماتی الوعي. 4.4

بانه مزیج من المهارات المکتبیة ومحو امیة الحاسب االلی ، اما   kuhlthauیعرف کوهلثاو 

فاعتبرالوعی المعلوماتي اکثر شموال من مصطلح محو امیة الحاسب ذلك ان    hortonهورتون 

ماتی وکیفیة المعنی الواسع هذا یعنی رفع مستوى االفراد  المؤسسات فی مواجهة االنفجار المعلو

االفادة من نظم المعلومات التی تستعین بالحاسبات االلیة واالتصاالت وکیفیة معاونة االفراد 

اب لحل والجماعات علی تحدید البیانات والوثائق والوصول الیها واستخدامها بفهم واستیع

  ).2009، متولي(المشکالت واتخاذ القرارات 

القدرة علی استخدام المعلومات بطریقة هادفة وفاعلة  الوعی المعلوماتی بانه  toddیعرف تود 

کما انه عملیة تعلیم تفاعلیة شاملة للمهارات المعتمدة علی مراحل و هي تحدید الحاجة إلی 
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المعلومات ثم التعرف علی مکانها ومصدرها وبعد ذلك االختیار منها ثم تنظیمها وتقدیمها 

  .المرقمنة  ومصار االنترنتوتقییمها  علی ان تشمل المصادر المطبوعة و

کما یضیف الباحث تود بان الوعي المعلوماتي یعنی إمکانیة إضافة معلومات جدیدة الی 

  . المعرفة واستخدام هذه المعرفة لالستجابة لالحتیاجات المعلوماتیة

اما اللجنة الرئاسیة للوعی المعلوماتی بجمعیة المکتبات االمریکیة فاعتبرت الوعی المعلوماتی 

انه القدرة علی تحدید مکان هذه المعلومات ثم تقییمها واستخدامها بکفایة وفاعلیة حیث توجد 

  : قدرات للوعي المعلوماتي هی

 .القدرة علی تحدید االحتیاجات 

 .القدرة عی تحدید مکان المعلومات 

 .القدرة علی فهم و تقییم  المعلومات 

والمعلومات السابقة لدى الفرد القدرة علی عمل تولیفات من المعلومات الجدیدة  

 .واستخدامها النتاج معلومات جدیدة 

اما الفرد الواعی معلوماتیا فهو الفرد الذى البد ان یکون لدیه القدرة علی ادراك متی یحتاج 

للمعلومات باالضافة الی قدرته لتحدید مکان هذه المعلومات وتقییمها الستخدامها علی الوجه 

  .الی االشارة الیها بشکل صحیح مما یجعل األ خرین یتعلمون  منه  االمثل بفاعلیة  وبالت

   التفکیر الناقد. 5.4

هو التفکیر الذى یعتمد علی التحلیل والفرز واالختیار واالختبار لما للفرد من معلومات  

یهدف التمییز بین االفکارالسلیمة والخطأ ، کما انه القدرة  علی الحکم علی االشیاء وفهمها 

وتقویمها طبقا لمعاییر معینة من خالل طرح االسئلة وعقد المقارنات ودراسة الحقائق دراسة 

  . قة وتصنیف االفکار والتمییز بینها والوصول الی االستنتاج الذي یؤدي إلی حل المشکلةدقی

ویرى انطوان لوسن ان مهارات التفکیر الناقد تتمثل فی الوصف والمقارنة والتصنیف و تحدید 

االولویات وصیاغة النتائج وتحدید السبب والنتیجة والتحلیل للتوجه فی اتجاه معین والتحلیل 

  ).2008عبد المعطي، (ات وایجاد اوجه التشابه والتقویم صل الی المسلمللتو

مما الشك فیه ان اخصائی المعلومات یلزم علیه امتالك تفکیرا ابداعیا وناقدا حتی یقوم بایجاد 

  .المعلومات المناسبة ویحسن البحث عنها فی هذا الزخم المعلوماتي
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حصول علی المعلومات کما انها تتطلب تکلفة کان الباحث فی الماضي یعانی کثیرا فی ال:اذا

التدفق المعلوماتی، : کبیرة للحصول علیها إّال أن االنترنت أزالت هذا العائق وخلقت عدة مشاکل 

 .جودة المعلومات،التلوث المعلوماتي

  من الفهرسة الی ماوراء البیانات .5

  تعریف ماوراء البیانات. 1.5

وتشرح وتحدد المواقع وتجعلها أکثر سهولة لالسترجاع هي معلومات مهیکلة ومطورة تصف 

واالستخدام وهي تقوم بادارة مصادر المعلومات وغالبا ما تسمی بیانات عن بیانات او معلومات عن 

  .معلومات

ت االنترنت وهي مخبأة کما تعرف علی انها بیانات تأخذ الصیغة الببلیوغرافیة عن صفحا

سبب تسمیتها بالبیانات  عند قراءة تلك الصفحات وهذا هو وال تظهر للقارئ codeضمن ترمیز 

   الخلفیة

  )العریشي(

  :وهي ثالث انواع 

تصف مصادر المعلومات لغرض اکتشاف االشیاء وتشخیصها  :ماوراء البیانات الوصفیة 

العنوان،الخالصة،المؤلف،الکلمات : ووصفها ومن الممکن ان تشمل العناصر التالیة 

 . المفتاحیة الرئیسیة

تدل علی کیفیة جمع الکائنات المعقدة مثل کیف یتم ترتیب  : ماوراء البیانات البنائیة 

 .الصفحات لتشکل فصوال و أبوابا

تزودنا بمعلومات للمساعدة في ادارة المصدر مثل زمن وکیفیة :  اوراء البیانات االداریةم 

 .انشاء المصدر ونوع الملف والمعلومات الفنیة ومن هم المخولون للوصول إلیها 

 وظائف ماوراء البیانات. 2.5

هناك عامل أساسي النشاء ماوراء البیانات الوصفیة هو تسهیل اکتشاف المعلومات ذات الصلة  

  . باإلضافة إلی اکتشاف المصدر وتنظیم المصادر االلکترونیة

 :وذلك من خالل  :اکتشاف المصدر

 .اتاحة الفرصة الکتشاف المصادربواسطة المعاییرالمتاحة 

 تشخیص وتحدید المصادر 
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 ادر المتماثلة الجمع بین المص 

 اعطاء معلومات عن المواقع  

 .تمییز المصادر غیر المتماثلة 

بینما ینمو عدد المصادر علی شکة الویب بشکل واضح فان تجمیع  :تنظیم المصادر االلکترونیة

المواقع والمداخل تعد مفیدة بشکل متزاید في تنظیم ادوات ربط المصادر االلکترونیة المبنیة 

او علی الموضوع، ویمکن بناء هذه القوائم کصفحات ویب ساکنة  مع أسماء  علی جمهور القراء

 .HTMLومواقع المصادر المرمزة في صیغة تهیئة النصوص التشعبیة 

هي قدرة االنظمة المتعددة  مع اجهزة الحاسب  :interoperabilityالقابلیة للتشغیل المتبادل

وواجهات التعامل من اجل تبادل البیانات بأقل الخسائر االلي وبرامجها المختلفة وبنیة البیانات 

 .الممکنة في المحتوي والفعایات الوظیفیة

تترکز معظم جهود ماوراء البیانات الحالیة حول اکتشاف المصادر المبتکرة  :عملیة االرشفة والحفظ

بشکل یمکن حدیثا ولکن هناك قلق متنام بأن ال تتواصل المصادر الرقمیة وال یکتب لها البقاء 

استخدامها مستقبا وتعد المعلومات أمرا هشا حیث یمکن ان تفسد او تتغیر سواء کان ذلك عمدا او 

عن غیرعمد وقد غیر عمد وقد تصبح غیر  متسخدمة ألن  وسائل التخزین وتقنیات اجهزة وبرامج 

ترحیل  ونستغل  استراتیجیات  الترحیل للتغلب علی هذه الصعوبات حیث یتم. الحاسب تتغیر

تصمیمات الشکل الحالي الجهزة البیانات واجهزة الحاسوب الی تصیمات واجهزة برامج حاسوبیة 

 .جدیدة

وتعد  ماوراء البیانات مفتاحا لتأکید حقیقة ان المصادر سوف تدوم وتتواصل بحیث یمکن 

خط سیر الوصول الیها مستقبال وتتطلب عملیة االرشفة االلکترونیة والحفظ عناصر خاصة لتعقب 

من اجل وصف سماته الطبیعیة  وتوثیق ) کیف تغیر مع الزمن -من این اتی(أصل الکائن الرقمي

  . سلوکه

للمعلومات للحفظ طویل المدى في البیئة الرقمیة مثل  formatکما ظهرت أشکال جدیدة 

XML ، WARC 

XML :بهذه اللغة  لغة ثابتة قیاسیة النشاء صفحات الویب کما ان المعلومات  المکتوبة يه

  .تسهل عملیة نقلها إلی أشکال جدیدة
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WARC:  هي تطویر للشکل  ARC في اطارعملیة تقییسها من طرف المنظمة العالمیة

وهي تستعمل الرشفة وتبادل مواقع الویب وهي تسمح بتخزین البیانات في  ISOللتقییس 

  )Cacaly, 2008( وتتکون من عدة تسجیالت MO100 / MO600مجموعات تتراوح ما بین 

 Metadata Standardsمعاییر المیتاداتا . 3.5

لمقابلة احتیاجات Metadata Standards توجد العدید من معاییر المیتاداتا 

ومن أکثر هذه المعاییر والمخططات شیوعا واستخداما . المستفیدین المختلفة من المعلومات

  :نجد اآلتی

    MARC Standardمعیار مارك

لوصف مختلف مصادر المعلومات الورقیة ونقل أو تحویل    MARCمعیار ماركتم تصمیم 

وقد تم تطویره بدمج معیاري مارك االمریکی ومارك الکندي . البیانات من نظام إلی نظام آخر

ویعتمد مارك علی المواصفة األمریکیة الخاصة بتبادل البیانات . 21لتکوین معیار مارك 

. الخاص بتبادل البیانات ISO 2709 وکذلك یعتمد علی معیاراألیزو Z39.2    الببلیوجرافیة

  (Marc Standards, 2010) وهی 21مارك   وتوجد خمسة أنواع من البیانات ألشکال

البیانات الببلیوجرافیة لتشفیر أشکال البیانات الببلیوجرافیة في التسجیالت الخاصة  )3

  . بأوعیة المعلومات

البیانات االستنادیة لتشفیر البیانات االستنادیة المجموعة في التسجیالت االستنادیة  )4

التي تم إنشاؤها للمساعدة في ضبط محتوى حقول التسجیلة التي تخضع للضبط 

  . االستنادى

المقتنیات لتشفیر عناصر البیانات في تسجیالت المقتنیات التي تظهر المقتنیات  )5

  . لمعلومات الموصوفة في التسجیالتوبیانات الموقع ألوعیة ا

المعلومات المجتمعیة لتشفیر البیانات في التسجیالت التي تحتوى علی معلومات عن  )6

األحداث والبرامجوالخدمات حتی یمکن تکامل هذه التسجیالت مع التسجیالت 

  . المجتمعیة

موضوعان بیانات التصنیف لتشفیر عناصر البیانات المتعلقة بأرقام التصنیف ورؤوس ال )7

  . المتصلة بها
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 Dublin Coreالدبلن کور 

وهو معیار مبسط ومختصر یتکون من خمسة عشر عنصرًا أنشأت أساسًا لمساعدة المؤلفین  

المنشئ ا،لموضوع ، الوصف ،  العنوان ،: لوصف مواردهم علی الشبکة الدولیة وهذه العناصر هي 

. قوقالناشر، المساهم، التاریخ ، النوع ، الشکل ، المعّرف ، المصدر ، اللغة ، العالقة ، التغطیة والح

بسیطا ومختصرًا لوصف الوثائق علی شبکة المعلومات   وقد أنشئ الدبلن کور أساسًا لیکون معیارًا

الدولیة ولکن امتد استخدام هذا المعیار لیشمل أنواع أخرى من المواد والتطبیقات التي تتطلب 

و الدبلن کور قدرًا من التعقید وأدى هذا إلی التمییز بین نوعین من أنواع الدبلن کور األول ه

  (DCMI, 2010) نوع الثاني هو الدبلن کور البسیطالمفصل وال

 TEI (Text Encoding Initiative(مبادرة تشفیر النص

وهي مشروع دولي یهدف إلی تطویرموجهات أوأدلة لترمیز النصوص اإللکترونیة مثل  

الروایات والمسرحیات والشعر، والغرض األساسي منه هو دعم عملیة البحث في مجال العلوم 

فإن الموجهات الخاصة بالـ , وباإلضافة إلی تحدید کیفیة تشفیر النص الخاص بعمل ما. اإلنسانیة

TEIدید جزء خاص في رأس الوثیقة ُ تقوم بتحHeader   یتم تضمینه في المصدر المعین والذي

یشتمل علی المیتاداتا الخاصة بهذا العمل ، وتتکون المعلومات الببلیوجرافیة األساسیة من 

عناصر شبیهة بتلك الموجودة بفهارس المکتبات ، باإلضافة إلی وجود عناصر أخرى خاصة 

تابة النص وتحدیده ، وکیفیة أجراء عملیة الترمیز، وما هي بتسجیل تفصیالت عن کیفیة ک

  .المراجعات التي تمت باإلضافة إلی معلومات أخرى غیر بیولوجرافیة 

 METS (Metadata Encoding and Transmission(معیار نقل وتشفیر المیتاداتا 

Standard  : 

أنشئ هذا المعیار لتغطیة الحاجة إلی وجود معیار هیکل بیانات لوصف المواد الرقمیة  

ویهدف إلی إنشاء وثائق XMLعبارة عن مخطط تم بناءه علی لغة الـ ) METS(المعقدة، والـ 

XML تعبر عن بنیة الموارد الموجودة بالمکتبات الرقمیة ، والمیتاداتا الوصفیة واإلداریة المرتبطة

 ـولغة ال. الموارد ، باإلضافة إلی أسماء ومواقع الملفات التي تتکون منها هذه الموارد الرقمیة بهذه

ْXML (eXtensible Markup Language)  هي لغة ترمیز الوثائق علی االنترنت بغرض تعریف

معلوماتها البنیویة وهی لغة تستخدم بواسطة الحاسوب لتعریف المعلومات المخفیة عن بنیة 

إن المیتاداتا الالزمة إلدارة واستخدام الموارد الرقمیة بنجاح تختلف وتبدو أکثر اتساعًا . یقةالوث

من تلك الالزمة إلدارة مجموعات األعمال المطبوعة، فنجد أنه بالنسبة للموارد الرقمیة فإن 

بناءها المیتاداتا الهیکلیة ضروریة لضمان أن الملفات التي تمت رقمنتها بصورة منفصلة فقد تم 
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لذلك نجد أن المیتاداتا . بصورة صحیحة کما هو الحال في حالة صفحات من کتاب تمت رقمنته

لمعرفة معلومات عن عملیة الرقمنة لکي یتمکن الباحثون من معرفة ما إذا کانت   الفنیة ضروریة

األخرى  کما تتم الحاجة للمیتاداتا الفنیة. النسخة الرقمیة تمثل النسخة الورقیة بصورة دقیقة

لیه االنتقال الدوري للبیانات من نظام إلی آخر من أجل المحافظة علی الموارد ذات ملتسهیل ع

  )METS, 2010(    القیمة العالیة

  MODS(Metadata Object DescriptionSchema(مخطط وصف کائن االمیتاداتا 

من  ویهدف إلی حمل بیانات مختارة  21وهو مخطط میتاداتا وصفي مشتق من معیار مارك  

أو لتمکین إنشاء تسجیالت أصلیة لعرض وصف موارد المعلومات  21تسجیالت موجودة لمارك 

في  XML، وتستخدم لغة الـ  21وتستخدم اللغة بدًال عن األرقام المستخدمة في حقول مارك 

عناصر الدبلن کور ولکنها  أکثر ثراءًً من )MODS(التعبیر عن هذا المخطط ، وتعتبر عناصر الـ 

ویرکز هذا المعیار علی الوصف التفصیلي للموارد اإللکترونیة     .21أقل تعقیدًا من عناصر مارك 

أکثر ثراءًا من MODS وهذا یمنحه میزة علی مخططات المیتاداتا األخرى، وتعتبر عناصر الـ 

عناصر الدبلن کور، کما أن عناصره أکثر توافقًا مع البیانات الببلیوجرافیة المکتبیة بالمقارنة مع 

الببلیوجرافي وباستخدامه للغة الـ  21کما انه أبسط في التطبیق من شکل مارك . الدبلن کور 

XML  فإن الـMODS فمثال یوفر استخدام یوفر تقنیات وإضافات أکثر من تلك المعدة بالمارك ،

اختیاریة لتسهیل عملیة الربط علی مستوى العناصر وإمکانیة تحدید اللغة  "ID"صفة هویة 

 )MODS, 2010( وطریقة الـکتابة

  خاتمةال .6

لم تعمل االنترنت علی محو المکتبات بل وفرت منافذ اخرى  لها لتخاطب جمهور 

االنترنت في مجال العمل المعلوماتي فیظهر فیما المستفیدین أما اهم التغیرات التی احدثتها 

  :یلي 

اذا کان اخصائی المعلومات یقوم بجمیع العملیات التوثیقیة لتوفیر مصادر المعلومات  

الی المستفید فان االنترنت وفرت هذه المعلومات بسهوله ولکن بطریقة مبعثرة لذا 

  م هذه المعلومات وترتیبهاتحتم علی اخصائی المعلومات امتالك مهارات جدیدة لتنظی

کیفیة الوصول إلی المعلومات دون  إشکالیة إلیتحولت ظاهرة البحث عن المعلومات   

  .بعین االعتبار الدقة األخذمعرفة وتحدید مکان تواجدها مع 
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کان الباحث فی الماضي یعانی کثیرا فی الحصول علی المعلومات کما انها تتطلب   

: لکن االنترنت أزالت هذا العائق وخلقت عدة مشاکل تکلفة کبیرة للحصول علیها 

 .التدفق المعلوماتی، جودة المعلومات،التلوث المعلوماتي

 المراجع الببلیوغرافیة .7
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