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تنظيم المعلومات االلكترونية

المعلومات االلكترونية

ومات جميع المعلومات التي يتم تخزينها في اوعية أو مصادر معل•

.الكترونية ويتطلب عرضها استخدام الحاسوب

:على سبيل المثال•

 (.الخ-مالحظات –شرائح عرض –مستندات )الملفات النصية

 (.الخ-الخرائط –المتحركة –الثابتة )الصور

 (.عالمية–محلية )المواقع االلكترونية

 (.الفهارس اآللية–بيانات إحصائية –محركات البحث –الجداول)قواعد البيانات

الكتب والموسوعات والدوريات والمجالت االلكترونية.

التسجيالت الصوتية.
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أنواع المصادر االلكترونية

:ميمكن تقسيم المصادر االلكترونية الى أربعة اقسام حسب المحتوى والمتحك•

المتحكم
ة المصادر اإللكتروني

آخرون المستخدم

آخرون: المستخدم          المتحكم: المحتوى

.البيانات الطبية لدى المستشفيات•

.بيانات العمليات المالية لدى البنك•

.بيانات التعامل مع الويب لدى جوجل•

الصور والمعلومات الشخصية في حسابات •

.اآلخرين في مواقع التواصل االجتماعي

المستخدم: المتحكمالمستخدم         : المحتوى

الملفات والصور الشخصية في أجهزة •

.الحاسوب والهواتف الشخصية

المعلومات الشخصية في مواقع التواصل •

.االجتماعي

المستخدم

ى
حتو

آخرون: آخرون            المتحكم:المحتوىالم

.المواقع االلكترونية•

.قواعد البيانات•

المستخدم: آخرون           المتحكم:المحتوى

ي الملفات والصور الخاصة بأشخاص آخرون ف•

.الجهاز الشخصي

معلومات وصور اآلخرين في الحساب •

.الشخصي في مواقع التواصل االجتماعي

آخرون
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الُوسوم االجتماعية
SOCIAL TAGGING

.السمة او العالمة-:الَوْسم•

. بَِهاَجعََل لَهُ َعالََمةً ِليُْعَرفَ -:الشَّْيَء َوَسمَ •

.الشيء الذي وضع عليه وسم-:الَمْوُسومُ •

ف مصطلحات يتم اختيارها من قبل المستخدم لوص•

.مصادر المعلومات االلكترونية

.رةال يشترط وجود عالقات بين المصطلحات المختا•

4
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الُوسوم االجتماعية
SOCIAL TAGGING
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الوسوم االجتماعية 
Social Tagging

Folksonomy

https://www.flickr.com/photos/tags/
https://www.flickr.com/photos/tags/
https://www.librarything.com/
https://www.librarything.com/
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 SOCIAL TAGGINGالوسوم االجتماعية 

تسهل عملية وصف مصادر المعلومات االلكترونية •

.المتزايدة في ظل االنفجار المعلوماتي

ات عند ال تعتمد على ضوابط وقوانين الختيار المصطلح•

.وصف مصادر المعلومات

خدام توفر وسيلة للوصول الى المصدر عن طريق است•

.مصطلحات مختارة من قبل المستخدم
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SOCIAL TAGGINGالوسوم االجتماعية 

ادر وسيلة للربط بين المصدر الموسوم ومص•

.لحمعلومات أخرى ُوِسَمت بنفس المصط

معرفة تخلق جسرا بين المعرفة الشخصية وال•

المجتمعية عند المقارنة مع المصطلحات 

.المختارة من قبل مستخدمين آخرين
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SOCIAL TAGGINGالوسوم االجتماعية 

:يمكن اختيار الوسوم االجتماعية من•

(العنوان، المؤلف، الموضوع، الخ: مثل).معلومات متواجدة في المصدر...

(للدراسة، للتسلية، للتطوير الشخصي، الخ: مثل).طرق استخدام المصدر...

(مسلي، ممل، مهم، مفيد، الخ:  مثل). تأثير المصدر على المستخدم...
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SOCIAL TAGGINGالوسوم االجتماعية 
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ما هي دالالت الوسم؟

الموضوعالوسم

السياق 
والحالة

االستخدام

القيمة

الوسمالمسئول
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استخدامات الوسوم

أسباب شخصية

تنظيم مصادر 
المعلومات

أسباب اجتماعية

التواصل
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 SOCIAL TAGGINGعيوب الوسوم االجتماعية 

.الغموض وصعوبة فهم معاني المصطلحات المختارة1.

(.فيلسوف ام مستشفى؟)ابن سينا :  مصطلح واحد له معاني مختلفة•

:مصطلحات غير واضحة المعنى تشمل األرقام، الرموز، واالختصارات•

(020 ،28 ،SP20 ،DLIS131 ،ASTD)

.التكرار في المصطلحات المختارة2.

(مفيد، قيم، رائع، ممتاز)مصطلحات مختلفة لتمثل نفس المعنى •

(  للمذاكرة_طريقة_أفضل) مصطلحات مركبة •
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 SOCIAL TAGGINGعيوب الوسوم االجتماعية 

طلح أصحاب االهتمامات المختلفة يكون لديهم فهم مختلف لنفس المص3.

المستخدم لوصف المصادر االلكترونية

14
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 SOCIAL TAGGINGعيوب الوسوم االجتماعية 

:  األسباب
.عدم وجود قائمة مقننة تحدد المصطلحات الممكن استخدامها و تشرح معانيها•

.عدم وجود عالقات تبين معنى المصطلح من المصطلحات األخرى•

15

سحابة الوسوم

مصادر تعبير مرئي للمصطلحات المختارة لتمثيل•

المعلومات في موقع او مصدر معلومات 

.  الكتروني محدد

بة يمثل حجم المصطلح او درجة اللون في السحا•

تكرار استخدام المصطلح من قبل اكثر من 

.شخص

ائيا بعض المواقع تقوم بترتيب المصطلحات هج•

سب والبعض اآلخر يقوم بترتيب المصطلحات ح

.تقاربها في االستخدام
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http://www.wordclouds.com/

http://www.wordclouds.com/
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المكنز

سحابة 
الوسوم

17

METADATA
المـيـتــاداتـــا

.بيانات تصف بيانات•

.بعضحقائق أو تصريحات عن الملفات االلكترونية وعالقتها ب•

. للعالقات في الويب-معنًى -تضيف هذه التصريحات  •

Semantic web 

URL
URL

URL

URL

URL

URL

URL

19

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/gotoThesaurusDetail.do?term=Information+Science&fromSearch=true
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/gotoThesaurusDetail.do?term=Information+Science&fromSearch=true
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WORLD WIDE WEB (WWW)
شبكة المعلومات العالمية

شبكة من البرامج

المواقع االلكترونية والملفات والوثائق وقواعد)

مرتبطة مع بعضها البعض( البيانات

(غالبا عن طريق االنترنت)
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WHAT IS THE DIFFERENCE?
ما هو الفرق؟

شبكة االنترنت

THE INTERNET

شبكة المعلومات العالمية

THE WORLD WIDE WEB

21



2017-07-23

11

WHAT IS THE DIFFERENCE?
ما هو الفرق؟

THE INTERNET

شبكة االنترنت

THE WORLD WIDE WEB

شبكة المعلومات العالمية

IP

IP

IP

IPIP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

URL

IP address :  145.231.11.64

URL

URL

URL

URL

URL

URL

URL

URL

URL

URL:  http://www.example.com 22

WHAT IS THE DIFFERENCE?
ما هو الفرق؟

THE INTERNET

شبكة االنترنت

THE WORLD WIDE WEB

شبكة المعلومات العالمية

23
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METADATA
المـيـتــاداتـــا

.ضحقائق أو تصريحات عن الملفات االلكترونية وعالقتها ببع•

. للعالقات في الويب-معنًى -تضيف هذه التصريحات  •

Semantic web 

:تتكون من”Triples“تكتب هذه التصريحات في جمل ثالثية •

Subjectمسند اليه

Predicateمسند                    

Object(            مفعول به)قيد 

URL
URL

URL

URL

URL

24
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METADATA
المـيـتــاداتـــا

<مسند>  <مسند اليه> <قيد>

<Subject>     <Predicate>      <Object>

<هشام السرحان> <يعمل في> .<جامعة الكويت>

<HeshamAlsarhan><WorksAt><KuwaitUniversity>.

<HeshamAlsarhan><StudiedAt><KuwaitUniversity>.

<HeshamAlsarhan><StudiedAt><IndianaUniversity>.

<HeshamAlsarhan><StudiedAt><UniversityOfNorthCarolina>.

26

هو النظام''' المجموعة الشمسية'''أو ''' النظام الشمسي'''

ر وجميع ما يَدو[[ الشمس]]الكوكبي الذي يتكون من 

[[  الزهرة]]و[[ عطارد]]حولها من أجرام بما في ذلك 

[[  زحل]]و[[ المشتري]]و[[ المريخ]]و[[ األرض]]و

.[[نبتون]]و[[أورانوس]]و

هو النظام''' المجموعة الشمسية'''أو ''' النظام الشمسي'''

وجميع ما [[ الشمس::نجم]]الكوكبي الذي يتكون من 

كوكب ]]يَدور حولها من أجرام بما في ذلك 

[[  الزهرة::كوكب صخري]]و[[ عطارد::صخري

كوكب ]]و[[ األرض::كوكب صخري]]و

[[  المشتري::كوكب غازي]]و[[ المريخ::صخري

[[أورانوس::كوكب غازي]]و[[ زحل::كوكب غازي]]و

.[[نبتون::كوكب غازي]]و

نجم
كوكب 

صخري

كوكب 

غازي

27
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METADATA
المـيـتــاداتـــا

بطريقة جاهزة لتتعاطى وتتعامل معها األنظمة تكتب •

.”Machine Understandable“والبرامج االلكترونية 

.لمن الممكن ان تكون في نفس الملف او في ملف منفص•
URL

URLURL

URL

URL

URL

URL

URL

URL

URL

28

Friend

Author

WEB OF THINGS !!

29
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ين من أين يحصل المستخدم على المصطلحات لتمثل العالقات ب
مصادر المعلومات؟

30

معايير الميتاداتا

METADATA SCHEMAS
اـــاداتــتــيـالممعايير

(properties)والعالقات ( Classes)لفئات لمعرفة امرجع•

ى كل معنبين يوالمستخدمة لوصف مصادر المعلومات 

در وصف مصاعند ستخدامه الصحيحة الطريقةالومصطلح

.المعلومات

قاموس يفسر ويشرح ويبين المصطلحات المستخدمة •

لوصف مصادر المعلومات والضوابط الالزمة لكل مصطلح 

سواء ذكرت في)وعالقة كل مصطلح بالمصطلحات األخرى 

(.نفس المعيار او معايير أخرى

(  RDFغة بصيغالبا )الكترونية في ملفاتالمعايير تكتب هذه •

ليتم الرجوع اليها ومعرفة URLويكون لها عنوان ثابت 

.مرجعالفئات والعالقات في كل 

URL

URLURL

URL

URL

31
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METADATA SCHEMAS
اـــاداتــتــيـالممعايير

32

http://dublincore.org/2012/06/14/dcterms.rdfhttp://xmlns.com/foaf/spec/index.rdf

http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic.html

@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1>.

dc:date “2015-02-15” ; dc:language “English” .

34

http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic.html
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http://www.w3.org/RDF/Validator/ 35

METADATA SCHEMAS
اـــاداتــتــيـالممعايير

خدمها تعتبر معايير الميتاداتا من األدوات المهمة التي تست•

.يةمحركات البحث للوصول الى معلومات محددة وتفصيل

لى شجعت محركات البحث مصممين المواقع االلكترونية ع•

ا في استخدام المصطلحات المتوفرة  في معايير الميتادات
لوصف المواقع االلكترونية Schema.orgموقع 

.ومحتوياتها والعالقات فيما بينها

تطوير اتفقت محركات البحث على استخدام تلك المعايير ل•
.نتائج البحث والعثور على معلومات دقيقة

36

http://www.w3.org/RDF/Validator/
Schema.org
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METADATA SCHEMAS
اـــاداتــتــيـالممعايير

37

METADATA SCHEMAS
اـــاداتــتــيـالممعايير

عند حاجة المستخدم لوصف مصدر المعلومات دون وجود او •

ستطيع توفر مصطلحات مناسبة في معايير الميتاداتا المتاحة، ي

لحات المستخدم أن يكتب المعيار الخاص به ليشمل جميع المصط

أي التي تمثل العالقات والفئات المرغوبة والغير متوفرة في

معيار آخر، ثم يتم استخدام تلك المصطلحات لوصف مصدر

.المعلومات

أن و( RDFبصيغة غالبا )يجب كتابة المعيار في ملف الكتروني •

ومتوفر على شبكة الويب لتمكينURLيكون لها عنوان ثابت 

.المستخدمةالفئات والعالقاتمعنى الرجوع اليه ومعرفة 

يجب ان يحتوى المعيار على تفسير وشرح للمصطلحات •

المستخدمة لوصف مصادر المعلومات والضوابط الالزمة لكل 

سواء )مصطلح وعالقة كل مصطلح بالمصطلحات األخرى 
(.ذكرت في نفس المعيار او في معايير أخرى

40

من_في         فكرة        نوع_يعمل

من          التخصص           _جزء

ثتحدي_آخرالتخرج     الهواية    _سنة

URL
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WHY METADATA?
لماذا الميتاداتا ؟

مرجع لوصف مصادر المعلومات وتحديد •

.العالقات بين تلك المصادر

ام تطوير محركات البحث عن طريق استخد•

.الروابط ومعانيها

41

WHY METADATA?
لماذا الميتاداتا ؟

ت العالقاتمكين أجهزة الحاسوب من تحليل •

ديدة وتطبيق معادالت منطقية لبناء عالقات ج

.بين مصادر المعلومات

على تعرفتمكين أجهزة الحاسوب من ال•

ن حقائق مختلفة يصعب الحصول عليها م

.دون التدخل البشريصفحات الويب

42
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FROM WEB 2.0 TO WEB 3.0

Link toLink to

Machine Understandable

43

تطبيقات الجيل الثالث من الويب

ات مشروع لوصف وتحديد العالقات للمعلوم•

المتوفرة في صفحات الموسوعة االلكترونية 

Wikipedia.

جملة ثالثية مختلفة 3,000,000,000•

عنصر في صفحات 38,000,000لوصف 

<Subject>     <Predicate>      <Object>.الموسوعة

<قيد>    <مسند>  <مسند اليه>

44
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هو النظام''' المجموعة الشمسية'''أو ''' النظام الشمسي'''

ر وجميع ما يَدو[[ الشمس]]الكوكبي الذي يتكون من 

[[  الزهرة]]و[[ عطارد]]حولها من أجرام بما في ذلك 

[[  زحل]]و[[ المشتري]]و[[ المريخ]]و[[ األرض]]و

.[[نبتون]]و[[أورانوس]]و

.<الشمس<>نجم<>المجموعة الشمسية>
.<عطارد<>كوكب صخري<>المجموعة الشمسية>

.<الزهرة<>كوكب صخري<>المجموعة الشمسية>

.<األرض<>كوكب صخري<>المجموعة الشمسية>

.<المريخ<>كوكب صخري<>المجموعة الشمسية>

.<المشتري<>كوكب غازي<>المجموعة الشمسية>

.<زحل<>كوكب غازي<>المجموعة الشمسية>

.<أورانوس<>كوكب غازي<>المجموعة الشمسية>

.<نبتون<>كوكب غازي<>المجموعة الشمسية>

نجم
كوكب 

صخري

كوكب 

غازي

45

تطبيقات الجيل الثالث من الويب

شخص1,445,000

مؤسسة241,000

مدينة735,000

عمل فني 411,000

كائن حي251,000

مرض 6,000

46
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WEB 3.0الجيل الثالث من شبكة المعلومات العالمية 
...باختصار

عبارة عن وصف لنوع العالقات بين مصادر •

المعلومات بطريقة تمكن أجهزة الحاسوب

.للتعامل معها

توى يعتبره الكثير كطبقة مختلفة او على مس•

ة مختلف من شبكة المعلومات العالمية الحالي

بسبب إمكانية وصف مصادر المعلومات 

في ملفات ( Triples)باستخدام الجمل الثالثية 

.منفصلة

48

WEB 3.0

WEB 1.0 + WEB 2.0

WEB 3.0الجيل الثالث من شبكة المعلومات العالمية 
...باختصار

ن ال يزال في مراحله األولى والتجريبية ولك•

يع هناك العديد من المواقع االلكترونية والمشار

واستخدام WEB 3.0التي بدأت تطبق تقنيات 

.ةالجمل الثالثية لوصف مواقعها االلكتروني

قنيات الكثير من محركات البحث بدأت تستخدم ت•

WEB 3.0وفرة لتحليل البيانات والمعلومات المت

.بحثفي المواقع االلكترونية لتطوير نتائج ال
49


