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المستخلص:

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقإمكانیةحولالدراسةمشكلةتدور Beaconجامعةمكتبةفي

Iالالسلكيالمرشدتقنیةعلىالتعرفإلىالدراسةتھدفو،بجدةالعزیزعبدالملك Beacon

الالسلكيالمرشدتقنیةممیزاتوأھمیتھعلىالتعرفو،األشیاءانترنتتقنیاتمنتعتبروالتي

وخاص،بشكلالمكتباتمجالوفيعامبشكلاستخداماتھاو،عملھاوطریقةومكوناتھا،

Iالالسلكيالمرشدتقنیةطبقتلمكتباتنماذجعلىالتعرف Beacon،معرفةإلىباإلضافة

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقدوافع Beaconومتطلباتالعزیز،عبدالملكجامعةمكتبةفي

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیق Beaconإلىالتوصلإلىایضاًالدراسةتھدف،المكتبةفي

وتكون،الوصفيالمنھجعلىالدراسةاعتمدت،التقنیةھذهتطبیقتسھمومقترحاتنتائج

مجتمعالدراسةعینةتشملوالمكتبةموظفاتوموظفینمن)73من(عینتھاوالدراسةمجتمع

فيالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقإمكانیةلمعرفةاالستبانةواستخدمتكامالً،نفسھالدراسة

التيالنتائجأبرز،)70(االستبانةاستماراتعددبلغحیثالعزیزعبدالملكجامعةمكتبة

توصلتعبدالعزیز،الملكجامعةمكتبةفيالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقالدراسة:لھاتوصلت

فيالالسلكيالمرشدتقنیةبتطبیقیرغبونعبدالعزیزالملكجامعةمكتبةموظفيانإلىالدراسة

وبیسرالخدماتتقدیموالصعوباتوالوقتمنتقللالالسلكيالمرشدتقنیةانیرونوالمكتبة

اضافةفيفعالبشكلیسھمقدالالسلكيالمرشدتطبیقانالباحثةواوصت،المكتبةفيسھولة

الملكبجامعةالمكتباتشئونعمادةتقدمھاالتيالممیزةالخدماتفينوعیةونقلھاستراتیجيبُعد

عبدالملكجامعةمكتبةفيالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقبضرورةتوصيلذلكالعزیزعبد

بیسرالخدماتوتقدیموالصعوباتالوقتمنتقللحیثالتقنیةھذهمنواالستفادةالعزیز

وسھولة.

الملك عبد العزیز.تقنیة المرشد الالسلكي، مكتبة، جامعةالكلمات المفتاحیة:
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Applying a I Beacon technology in the Library of King Abdul Aziz

University: An Exploratory Study

Tarfa Abdulaziz Ibrahim Alsharif

Master’s of information management- King Abduaziz University

Talsharif0024@stu.Kau.edu.sa

Abstract:

This study is articulated around the possibility of applying the compatible hardware

transmitters "iBeacon" at the library of King Abdulaziz University in Jeddah. The

study aims to investigate the iBeacon technique that considered one of the Internet of

things techniques. This investigation will enable the identification of the iBeacon

technique essence, importance, features, components, functions, and the technique

usage generally and particularly in the academic libraries. Moreover, the study

explores the different academic experience of applying the iBeacon technique in order

to understand the motivations, needs, difficulty and requirements that can be

employed in implementing the technique at the library of King Abdulaziz University.

The study seeks to introduce a suitable suggestion and recommendation that can

contribute to applying the iBeacon technique at the library of King Abdulaziz

University in the most optimal way. The study followed the descriptive approach. The

study population include a sample of 73 employees from King Abdulaziz University

library. The questionnaire has been used to examine the ability to apply the iBeacon

technique at the university's library in which 70 questionnaires have been distributed.

The results show that the library employees have the desire to apply the iBeacon

technique at the university's library. They believe that applying the iBeacon technique

can reduce the service time and effort which enable providing better services for the

library's clients. Finally, the study points out that applying the iBeacon technique at

King Abdulaziz University library can contribute effectively to promote further
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strategic advancement to enhance the provided services. Hence, the researcher

recommends the adoption of the iBeacon technique at King Abdulaziz University

library to facilitate a smoother service in term of timing and usability for all involved

parties.

Keywords: IBeacon, Library, King Abdulaziz University
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المقدمة:

علىكبیربشكلیؤثرمماومتالحق؛سریعبشكلینموواالتصاالتالمعلوماتتقنیةتطویرإن

ظھرتحیث؛والمعلوماتالمكتباتقطاعقيكبیرتأثیربالتبعیةلذلككانوقدالیومیة،حیاتنا

والالسلكيالمرشد،االصطناعيالذكاءالمعزز،الواقعمثلجدیدةتقنیاتاألخیرةاآلونةفي

فيوتطویرھاالجدیدةالتقنیاتمعوالتعایشالتطویرعلىالمكتباتمنالعدیدأجبرمما؛غیرھا

أواخرمنذواسعنطاقعلىوصفھاتموالتياألشیاء""إنترنتتقنیةومنھاالمكتبات،مجال

انتقلناثموالشخصیة،المكتبیةالحوسبةعصروتسعینیاتثمانیاتفيالعالمعاشحیثالتسعینات

السنواتفيظھرتثمالذكیةوالھواتفالنقالة،الھواتفظھرتحیثالتجوال؛عصرإلى

لشبكةمتطورمفھوموھوIOTیعرفماأواألشیاء""إنترنتبعصریسمىمااالخیرة

إلرسالالبعضببعضھاأوباإلنترنتاالتصالقابلیةحیاتنافياألشیاءكلتمتلكبحیثاإلنترنت

).2017الموحد،العربيالفھرس(الشبكة.خاللمنمحددةوظائفألداءالبیاناتواستقبال

الخدماتأفضلتقدیمأجلمنالمتاحةالتقنیاتأحدثالستغاللكبیراًتحدیاًالمكتباتوتواجھ

I(الالسلكيالمرشدتقنیةھيحالیاالمتوفرةالتقنیاتأحدثومنللمستفیدین،المكتبیة Beacon(

عنالبحثیجعلمماما،منطقةفيذكیةأجھزةإلىالمدىقصیرةإشاراتبإرسالتسمحالتي

.)Liu,Hus,2017(ودقة.سھولةأكثرمعینموقع

بشكلالمعلوماتعلىالحصولفيوالجھدالوقتتوفیرمنتساھمسوفالتقنیةھذهفإّنلذلك

وسوفالمكتبة،فيالخدماتلتطویرمھممؤشرھوالالسلكيالمرشدتقنیةوتطبیقأسرع،

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقامكانیةالورقةھذهتتناول Beaconبجامعةالمركزیةالمكتبةفي

الملك عبد العزیز.
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مشكلة الدراسة:●

ظھوربسببخدماتھالتطویرالمكتباتاحتیاجإلىأدىالمعلوماتتقنیةفيالسریعالتطوران

منوھياألشیاءانترنتتقنیةتبنيإلىالمكتباتسارعتولذلك،متطورةوحدیثةتقنیات

والبیانات،واستقبالوارسالبعضمعبعضھااألشیاءربطعلىتعملالتيالحدیثةالتقنیات

انترنتتقنیاتتطبیقوتسھم،اإلجراءاتوالمھاملتنفیذالوقتتقلیلو،الخدماتتبسیط

المرشدتقنیةوتأتي،المكتباتتواجھالتيالصعوباتوالمشكالتبعضمنالتخلصفياألشیاء

Iالالسلكي Beaconفيالخدماتتقدیمفيتساھموالتياألشیاءانترنتتقنیاتانواعكأحد

خاللمنوالموظف،والمستفیدبیناالتصالمنتسھلحیثخاص،بشكلالمكتباتمجال

العزیزعبدالملكبجامعةالمركزیةللمكتبةزیارتھاوالالسلكيالمرشدتقنیةعلىالباحثةاطالع

خدماتھالتقدیمالحدیثةالتقنیاتعلىالعزیزعبدالملكجامعةمكتبةاعتمادعدمالباحثةالحظت

الخدماتھذهاناالخدماتھاإلىللوصولتسھیالتمنالمكتبةتقدمھمامنبالرغموللمستفیدین

انحیثالموظف،والمستفیدجھدووقتتقلیلوتقدیمھالسرعةتحسینوتطویرإلىبحاجة

و،إمكانیاتومتطلباتإلىیحتاجتطبیقھانجاحانوجدیدةتقنیةتعتبرالالسلكيالمرشدتقنیة

لدىالدراسةھذهفكرةجاءتھنامنو،الالسلكيالمرشدتقنیةتستخدمالمكتباتمعظمأصبحت

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقدوافعومتطلباتعلىللتعرفالباحثة Beaconالمكتبةفي

المركزیة بجامعة الملك عبد العزیز ، و یمكن اإلجابة على التساؤل التالي:

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقامكانیةما Beaconعبدالملكبجامعةالمركزیةالمكتبةفي

العزیز؟

أھمیة الدراسة:●

السعودیةالجامعیةالمكتباتفيالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقموضوعفيالدراسةأھمیةتكمن

القتنائھاالمكتباتتسعىالتيالتقنیاتمنفھيوالحدیثة،المھمةالموضوعاتمنتعدوالتي

وتطویر خدماتھا وتحسینھا.

المركزیةالمكتبةفيالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقإمكانیةعلىتركزالدراسةھذهفجاءت

ممیزاتھاوأھمیتھاوالالسلكيالمرشدتقنیةمفھوممعرفةخاللمن،العزیزعبدالملكبجامعة
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ھذهتطبیقوأسبابودوافعتطبیقھاومتطلباتالمكتبةفيالتقنیةھذهاستخداماتعلىالتعرفو

الدراسةأھمیةتكمنكماالالسلكي،المرشدتقنیةاستخدمتلمكتباتنماذجعلىواالطالعتقنیة،

تنفیذومعھاالتعامللسھولةالحدیثةالتقنیاتعلىتدریبھمخاللمنبالعاملیناالھتمامفي

االعمال و المھام المختلفة، ولتقدیم خدمات اكثر دقة و كفاءة عالیة .

قبلمنمنھااالستفادةیمكنوتوصیاتلنتائجالتوصلفيالدراسةھذهتسھمبأنالباحثةوتأمل

المكتبة المركزیة بجامعة الملك عبد العزیز لتطبیق تقنیة المرشد الالسلكي فیھا وتطویر خدماتھا.

أھداف الدراسة:●

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقعلىالعزیزعبدالملكجامعةمكتبةحثإلىالدراسةتسعى

Beaconالمستفیدین،معالتواصلطرائقوتسھیلمتطورة،خدماتتقدیمعلىتساعدألنھا؛

وتقلیل ضغوط العمل على الموظفین، واإلفادة من الخدمات بشكل أفضل.

بجامعةالمركزیةالمكتبةفيالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقإمكانیةعلىللتعرفالدراسةوتسعى

الملك عبد العزیز من خالل:

Iالالسلكيالمرشدتقنیةمفھومعلىالتعرف.1 Beacon.

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقمتطلباتعلىالتعرف.2 Beaconالمركزیةمكتبةفي

بجامعة الملك عبد العزیز.

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقودوافعمسّوغاتمعرفة.3 Beaconالمركزیةالمكتبةفي

بجامعة الملك عبد العزیز.

Iالالسلكيالمرشدتقنیةطبقتلمكتباتنماذجعلىالتعرف.4 Beacon.

تساؤالت الدراسة:●

Iالالسلكيالمرشدتقنیةمفھومما-1 Beacon؟

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقمتطلباتما-2 Beacon؟

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقودوافعمسّوغاتما-3 Beaconبجامعةالمركزیةمكتبةفي

الملك عبد العزیز؟

Iالالسلكيالمرشدتقنیةطبقتالتيللمكتباتنماذجأھمما-4 Beacon؟
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:منھج الدراسة●

مفھومعلىللتعرفالدراسةمشكلةوصفیستھدفالذيالوصفيالمنھجعلىالدراسةاعتمدت

Iالالسلكيالمرشدتقنیة Beaconوممیزاتھا،تطبیقھا،ومتطلباتالمكتبات،فيواستخداماتھا

العرضطریقعنالتقنیةھذهتواجھالتيوالتحدیاتالتقنیة،ھذهطبقتلمكتباتونماذج

المرجعي للدراسات السابقة.

عینة الدراسة أدواتھا:●

الطالبشطرفيالعزیزعبدالملكبجامعةالمكتباتشؤونعمادةعلىالدراسةعینةاقتصرت

المعلوماتلجمعاالستبانةأداةعلىاالعتمادوتموموظفة،موظفاً)73(عددھموالبالغوالطالبات

من مجتمع الدراسة.

حدود الدراسة:●

م2020-ھـ1441لعامالثانيالدراسيالفصلفيالدراسةتناولتمالزمانیة:الحدود

الحدود المكانیة: المكتبة المركزیة بجامعة الملك عبد العزیز بجدة

الحدود الموضوعیة:

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقإمكانیةعلىالدراسةتركز Beaconبجامعةالمركزیةالمكتبةفي

الملك عبد العزیز.

مصطلحات الدراسة:

فیما یلي تحدید بعض المفاھیم ذات صلة بھذه الدراسة:
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Iالالسلكيالمرشدتقنیة- Beaconالتيالتقنیة"ھياالجرائي:المفھومالباحثةتوضح

تقنیةعلىتعتمدالتيوھيللمستفیدینالمعلوماتواستقبالبإرسالتقوم

،العملیةإلتمامھوائیاتاوشبكياتصاللوجودالحاجةدون Bluetoothاالرسال

وطریقةالمعلوماتوجودمكانعنالمستفیدینوارشادوالجھدالوقتتوفیرعلىوتعمل

الوصول الیھا بسھولة ودقة عالیة مع توفیر الحمایة الالزمة ألمن المعلومات".

االتصالمنتمكینھابھدفاألشیاءكلتربطضخمةاتصالشبكة"ھياألشیاء:انترنت-

(الطیب،خدمة".اوشبكةباستخدامشخصوأيشيءأيمعمكانأيوفيوقتأيفي

2019(

شبكاتباسمأیضاوتعرفالالسلكیة،البیاناتبنقلتقومشبكة"ھيالرابع:الجیل-

یعنيماوھولإلنترنت،سریعاًنفاذاًالرابعالجیلتقنیةوتقدم،LTEاألمدطویلالتطور

)2018(محمد،االنترنت".عبرالبیاناتلتدفقأسرعمعالجة

الدراسات السابقة:

تتناولالتيالعربیةالبحوثقلةعلمھاحدعلىالباحثةترىالبحثموضوعلحداثةنظراً

وسنعرضاألجنبیة،البحوثوتنوعدقیقبشكلالمكتباتفيالالسلكيالمرشدتقنیةموضوع

أبرز الدراسات السابقة، وھي على النحو اآلتي:

دراسات حول اإلفادة من تقنیة المرشد الالسلكي في المكتبات:.1

فيالالسلكيالمرشدتقنیةتناولتالتياألولىالعربیةالدراسةتعد:)2018(الرمادي،دراسة

Iالالسلكيالمرشدتقنیةنشأةتناولالدراسةھذهتستھدفوالمكتبات،مجال Beaconتطورھاو

تعوقالتيالمشكالتواكتشاف،للتقنیةالمختلفةاالستخداماتعلىوالتعرفعملھا،طریقةو

الدراسةھذهوأكدتالتقنیة،ھذهمنلإلفادةالتخطیطوالمعلوماتخدماتمنافادةاقصىتحقیق

إلىیؤديمماالمكتبة؛فيالعاملونیعانیھاالتيالمشكالتحلفيالالسلكيالمرشدتقنیةأھمیة

المرشدتقنیةاقتناءضرورة:الدراسةلھاتوصلتالتيالتوصیاتابرزوالجھد،والوقتتوفیر

للتخطیطالمقترحةبالخطةاالسترشادیقترح،خدماتھاتعددوالمكتبةحجملكبرنظراًالالسلكي

9



إمكاناتمناإلفادة،علیھاالعاملینتدریبوتنفیذھاواالسكندریةمكتبةفيالتقنیةھذهالستخدام

تقنیة المرشد الالسلكي في كل المكتبات من أجل تطویر الخدمات و إرضاء المستفیدین.

األشیاءانترنتأجھزةكأحدالالسلكيالمرشدتقنیةدوروأھمیة)2019(امین،دراسةأكدتو

،خاصبشكلالجامعیةالمكتباتوعامبشكلالمكتباتتقدمھاالتيالمعلوماتخدماتلتطویر

وتأثیراتھاالمكتباتفيالالسلكيالمرشدتقنیةاستخدامعلىالتعرفإلىالدراسةھذهتھدفحیث

فيالالسلكيالمرشدتقنیةتوظیفمنتمكنھاقدالتيواآللیاتوالتخطیطالمعلوماتخدماتعلى

حدیثةخطةوضعالیھا:توصلتالتيالنتائجوأبرز،المكتباتفيالمعلوماتخدماتتقدیم

الحاجةإلىأیضاًالنتائجأشارتوقدالمعلومات،خدماتمنواالستفادةالحدیثةالتقنیاتالستخدام

إلى خبرة الستخدام التقنیات الحدیثة.

دراسات حول تقنیة المرشد الالسلكي:.2

Iالالسلكيالمرشدتقنیةإبرازتستھدفالتي)2019(عبد،دراسةتوجد Beaconدعمفي

Beaconتطبیقاستخدامنجاحمدىواألشیاءإنترنتتقنیاتأحدبصفتھالمكتبیةالمؤسسات

وسائلمنأخرىمصادروأساسيبشكلالمالحظةأداةاستخدامتموقدالمكتبات،في

beaconتقنیةأھمیةأنالنتائج:أبرزومنالوصفي،المنھجعلىالدراسةاعتمدتوالبحث،

فيصعوبةیسببمماالمكتبات؛منالكثیرعنالدعموغیابالمكتبات،بتعزیزتكمن

استخدام األجھزة .

إلىالمستفیدینمجتمعاحتیاجمدىعلىالتعرفأھدافھاأبرزومن)2019(الجندي،دراسة

I(الالسلكيالمرشدتقنیةإدخال Beacon(تقبٌلمدىعلىالتعرفوالمكتباتفي

استخدامھاعلىتدریبھموالذكیةالمكتباتتطبیقاتوالحدیثةالتقنیاتمعللتعاملالمستفیدین

إلیھاتوصلتالتيالتوصیاتوالنتائجوأھمللمستفیدین،التطبیقإتاحةمعوقاتمعرفة،

األولىالجامعیةالمرحلةطالبأنَّوالمستفیدین،قبلمنالتطبیقاستخدامسھولة:الدراسة

خططوضعوضرورة،الذكیةالمكتبةمنارةلتطبیقاستخداماًالمستفیدینفئاتأكثرھم

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتوظیفمشروعإعدادقبلاستراتیجیة Beacon،منالبدكذلك

والمكتباتبینالتعاونالدوراتخاللمنالتقنیةمناالستفادةكیفیةعلىالعاملینتدریب
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لبناءالعربیةالتجاربتشجیعالمكتبة،داخلالالسلكيالمرشدتقنیةدمجفيالمؤسسات

)2017لیو،لوھو،(شودراسةركزتالالسلكي،المرشدبرمجیاتلتطویرعربينموذج

Iالالسلكيالمرشدتقنیةعلى Beaconاألبحاثعلیھاتركزلمالتياألحدثالتقنیةألنھا

كذلكوالمكتبات،ھذهمستخدميعلىعشوائيبشكلاستبانة495توزیعوتماألخرى،

تأثیرعنللكشفتجریبیةاختباراتبإجراءالدراسةقامتو،فردا45ًعلىمقابالتإجراء

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیق Beaconالمستخدمینعلىاالكادیمیةوالعامةالمكتباتفي،

Iالالسلكيالمرشدتقنیةاستخدامأنإلىالنتائجتوصلتو Beaconنشرمنالمكتباتتمكن

المستخدمینعلىتسھلالتقنیةھذهاستخدامیسھلكذلكوأسرع،بطریقةالمعلومات

Iالالسلكيالمرشدتقنیةدمجوأنَّ،أسرع،بشكلالمصادرإلىالوصول Beaconمع

یفتحوالمكتبةمعالمستخدمتواصلمنیعززالمكتباتفياالجتماعیةالتواصلشبكات

أبواباً جدیدة لمستخدمین جدد عن طریق ھذه الشبكات.

وحداثتھا،موضوعھاألھمیةوذلكالمھمة،الدراساتمنالدراسةھذهأنالباحثةتالحظسبقمما

منالالسلكيالمرشدتقنیةعلىركزتالدراساتمعظمأنتبیَّنالسابقةالدراساتمراجعةوبعد

حیث متطلبات تطبیقھا ومجاالت استخدام ھذه التقنیة وممیزاتھا ومكونات عمل ھذه التقنیة.

)2019،(امین)،2017(الرمادي،مثل:الحالیةالدراسةمعالسابقةالدراساتبعضوتشابھت

تتناولبأنھاالحالیةالدراسةیمیزماولكنالمكتبات،فيالالسلكيالمرشدتقنیةموضوعفي

وباألخصبالسعودیة،الجامعیةالمكتباتفيالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقإمكانیةموضوع

إثراءفيالسابقةالدراساتعلىاطالعھامنالباحثةواستفادتالعزیز،عبدالملكجامعةمكتبة

اإلطار النظري للدراسة الحالیة.

اإلطار النظري:

أواخرفيجدیدمفھومظھرالمعلومات واالتصاالتتقنیةفيالحاصلللتطورنتیجة

Internet(األشیاء بإنترنتیعرفالتسعینات of Things ،(فيكبیربشكلونتیجة تأثیرھا

بشكلالمؤسساتقطاععلىكبیرتأثیربالتبعیةلھحیاتنا الیومیة، والذي كان
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فيالتقنیةھذهلتوظیفُملِحةضرورةھناكأضحتخاص،عام والمكتبات بشكل

ویسھلالمؤسسات،ھذهاعمالیطورفیھاالتقنیةھذهوإن استثمارالمؤسسات المكتبیة،

األشیاء:انترنتحولالمفاھیمبعضیليفیما).2019الزھرة،تقدیم خدماتھا. (عبد

یتممستقبالًیصفللحوسبة،مفھوم"بأنھاألشیاءانترنتمفھوم)2019(الفارسي،تعرف

من خاللھ توصیل األشیاء باإلنترنت ویتضمن القدرة على تعرف األجھزة األخرى ".

بحیثاالنترنتلشبكةمتطورمفھومھو"فیقولاألشیاءانترنت)2019،الزھرة(عبدویذكر

واستقبالإلرسالالبعضببعضھالوباإلنترنتاالتصالقابلیةحیاتنافياألشیاءكلتملك

البیانات ألداء وظائف محددة من خالل الشبكة ".

ممیزةبمعرفاتوالبشراألشیاءتزویدفیھیتمالذيالنموذج)" بانھا2019،صیني(أبوویعرفھا

فھيبشري،تفاعلإلىالحاجةدوناالنترنتشبكةخاللمنالبیاناتنقلعلىالقدرةلدیھا

باستخدام عنوانالبیاناتوتنقلالبعضبعضھامعالتواصلعلىاألشیاءتساعدالتيالتقنیة

بشري".تدخلبدون أي)IP Address( االنترنتبرتوكول

أھمیة انترنت األشیاء:●

أھمیةیأتي،وفیماوالمھامالخدماتتحسینیمكنھاالتيالمھمةالتقنیاتمناألشیاءانترنتتعد

):Mallon,2018(التقنیةھذهوفوائد

تعزز تقنیة إنترنت األشیاء االستخدام الفعال للموارد..1

تقلل من الجھود البشریة في العدید من جوانب الحیاة..2

تمكین إنترنت األشیاء سیقلل من تكلفة اإلنتاج..3

یتخذ القرارات بدقة وبشكل أسرع..4

یضمن بیانات عالیة الجودة ومعالجة آمنة..5

أنواع تقنیات انترنت األشیاء:●

التفكیرویمكنھافریدبشكلالرقمیةاألشیاءعلىالتعرفالحوسبةنظامخالل تطویرمنیمكن

یتطلبالمؤتمتة،اإلجراءاتاتخاذیتمأساسھاعلىالبیاناتلجمعاالخرىمع األشیاءوالتفاعل

التقنیاتخالل دمجمنإالتحقیقھایمكنالوالتيوفعالةجدیدةتقنیاتمنمزیجإلىالحاجة
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Farooq(البعضبعضھامعالتواصلاألشیاءتجعلأنیمكنالتيالمختلفة ,2015،(

وتتنوع تقنیات إنترنت األشیاء على النحو اآلتي:

فرید منبشكلللتمییزقابلةاألشیاءتجعلالتقنیة التي ھي:REID((الرادیوترددات.1

جھازرقاقةعنعبارةاألشیاء، وھيمعللتكاملقابلةویجعلھاوتكلفتھا،حیث حجمھا

إرسال واستقبال.

االستشعارأجھزةمنشبكةعنوھي عبارة):WSN(الالسلكیةاالستشعارشبكة.2

متصلحقلجھاز استشعار، كلفيمبعثرةعقدعدةمبنیة منالمتصلة السلكیاً،

والرطوبةالحرارةدرجةمثلمحددةجمع بیاناتیمكنھأكثرأوواحداستشعاربجھاز

والسرعة وغیرھا.

بشكلكل البیاناتوتخزینتحلیلیمكنھاالتيالحوسبة السحابیة وھي التقنیة الوحیدة.3

سحابیةمنصةعلىمتقاربالخوادمخاللھا عددمنیتمذكیةحوسبةتقنیةإلنھافعال

واحدة للسماح بتقاسم الموارد بین بعضھا البعض والتي یمكن الوصول إلیھا.

األشیاء ألنھاإنترنتنجاحفيمھًمادوًراالتقنیاتھذهالشبكات: تلعبتقنیات.4

للتعاملوفعالةسریعةشبكةإلىبحاجةنحنلذلكاألشیاء،بیناالتصالمسؤولة عن

الجیلمنالسلكينظامإلىللحاجةواالن یدعوالمحتملة،األجھزةكبیر منعددمع

الخامس فائق السرعة وعالي الكفاءة یمكنھ تقدیم عرض نطاق ترددي أكبر بكثیر.

منومحسنةأصغرنسخةالتي تحققھذه التقنیةتعتبرالنانو:تقنیات.5

األجھزةتطویرتمكینخاللمنالنظاماستھالكمنیقللأناألشیاء المترابطة، یمكن

العادي جھاز،مثلومحركاستشعاركجھازاستخدامھایمكنمتر والتينانوبمقیاس

Farooqنانو. األشیاءاإلنترنتجدیدشبكةوھو نموذج ,2015.((

Peopleتقنیة عد األشخاص (.6 Counters:(تقنیاتاستخدامعلىتعتمد

Google analytics، Styleقوقل مشابھة تحلیالت dashboardخاللھامن یتم

الزوار، ومصادرالمعلوماتعدد) تحددdashboardقیادة (لوحةتوفیر

فترةخاللاستخداماأكثر األماكنبحثوا عنھا، وماالتيالتي استخدموھا، وتلك

جمعتستطیعالمصدرمفتوحةاستخدام حساساتخاللمنمن الیوم، وذلكمحددة
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باألدوات المتوفرة حالیا، ممایمكن جمعھاالمبنى والتي الاستخدامعنالبیانات

تتمیزتجربة مستخدمإلنشاءاالستراتیجیةالقراراتاتخاذمنالمكتباتسیمكن

)2019بالكفاءة والفعالیة. (ابوصیني،

Iان تقنیة:I Beaconالالسلكي المرشدتقنیة.7 Beaconبالمكاناإلحساستقنیة

في2013شركة أبل عامعنھاأعلنتوھي تقنیة جدیدة

تقنیة البلوتوثیستخدمجھازعلىالتقنیةمؤتمر أبل العالمي للمطورین، وتعتمد ھذه

التفصیل.منبشيءالتقنیةھذهنتناولوسوف)،2016(الشمري،منخفض الطاقة.

Iالالسلكيالمرشدتقنیةمفھوم● Beacon:

وقلیلةالطاقةمنخفضةأجھزة"ھي:Beaconمصطلح)2019حسن،(عبد،منكلذكر

استقبالھایمكنوالتيالطاقة،منخفضةبلوتوثإشارةمنھاتنبعثالقربومنخفضةالتكلفة

Iمعین،تشغیلنظامعلىتقتصرالالذكیة،الھواتفبواسطة Beaconاستشعارجھازھو

السلكي یتم وضعھ في أي مساحة فعلیة تنقل البیانات إلى الھاتف ".

Iالالسلكيالمرشدتقنیة)2017(الرمادي،وُعرفت Beacon:تسمحالتيالوسیلة"بانھا

ومعلوماتإشاراتتستقبلاناللوحیةوالحاسباتالذكیةالھواتفخاللمنتعملانالتطبیقات

التواصلیمكنالتيالذكیةاألجھزةمنشبكةفھيصغیرةالسلكیةأجھزةمناقتربتإذا

لتوصیلتستخدمبلوتوثبجھازمزودةمنخفضةطاقةذاتموصالتوھيمعھاوالتفاعل

الرسائل وفقا لقربھا من الجھاز المستقبل".

Iالالسلكيالمرشدلتقنیةآخرمفھومویوجد Beacon:اإلشاراتتعالج"برمجیاتأنھھو

عنالمستقبلبإرشادتقوممنارةاوالسلكیاً)(مرشداًلیكونمصممجھازخاللمنالالسلكیة

الخاصةالذكیةالھواتفعلىالرسائلبإرسالعلیھواإلرشاداتالخدماتلعرضمعینةأماكن

التقنیةعبرخدماتھاتتیحالتيباألماكنالخاصةالمعلوماتأماكنبمعرفةالراغبینبالمستخدمین

)2019(امین،الھاتف".علىمتاحةتطبیقاتخاللمن
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Iالالسلكيالمرشدلتقنیةاالجرائيالتعریفأنالباحثةرأتالسابقةالتعریفاتخاللمن

Beacon:تعتمدالتيوھيللمستفیدین،المعلوماتواستقبالبإرسالتقومالتيالتقنیة"أنھاھو

،العملیةإلتمامھوائیاتاوشبكياتصاللوجودالحاجةدون Bluetoothاالرسالتقنیةعلى

الوصولوطریقةالمعلوماتوجودمكانعنالمستفیدینوإرشادوالجھد،الوقتلتوفیروتعمل

إلیھا بسھولة ودقة عالیة، مع توفیر الحمایة الالزمة ألمن المعلومات".

Iالالسلكيالمرشدتقنیةممیزات● Beacon:

وأھمھا:التقنیةھذهاستخدامممیزاتبعض)2017،(الرماديذكرت

جھازاوذكيھاتفیستشعرفحینالمبانيداخلشدیدةبدقةالالسلكيالمرشدتقنیةتتمتع-

األقمارالىالحاجةدونمعھبالتواصلیقومالالسلكيالمرشدجھازوجودحاسوب

الصناعیة.

معتتواصلوانماذھبواأینماالمستفیدینتتبعالالالسلكيالمرشدتقنیةانالخصوصیة-

اجھزتھم حین یقتربون منھا.

انخفاض التكلفة حیث ھذه التقنیة تتمیز ب رخص ثمنھا وتوفرھا وقابلیتھا للتطویر.-

Iتقنیة- Beaconالھواتفأجھزةمنمعینبنوعترتبطالاالستخدامفيبالمرونةتتمیز

الذكیة الستخدامھا.

االتصالالىتحتاجوالباألجھزةتوصیلھابمجردتعملفھيالتقنیةھذهاستخدامسھولة-

باإلنترنت.

بسھولةتتكاملفھيلذلك)Apple(أبلشركةلدىنشأتالتقنیةھذهانأيوالتكافل،التناغم-

بمشاركةتسمحانھاكماالشركة،نفسلدىوالمنتجبالمكانالخاصالبیئيالنظامأجھزةمع

الرسائل التي تظھر من خاللھا عبر البرید االلكتروني وشبكات التواصل االجتماعي.
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الالسلكيالمرشدتقنیةممیزات):1(رقمشكل

Iالالسلكيالمرشدتقنیةمتطلبات● Beacon:

لتفعیلتتوفرأنمنبدالالتيأو)2019،(أمینذكرتھاكماالالسلكيالمرشدتقنیةمتطلبات

Iالالسلكيالمرشدتقنیة Beacon:وھي

Beaconالالسلكيالمرشدلتقنیةإرسالأجھزة-1 transmitters:الحجمصغیرةأجھزةوھي

نصیةرسائلشكلعلىالسلكیةإشاراتإلرسالوتعملالتقنیةتدعمالتيالمبانيداخلنسبیاً

وصوتیة على الھواتف الذكیة للمستخدمین.

Clientالذكيالھاتفتطبیق-2 Mobile Application:عنللكشفقابالًالتطبیقھذایعد

الذكیةاألجھزةلتستقبلھاالمعلوماتھذهویرسلالتقنیة،لمستخدمالمبنىیتیحھاالتيالمنارات

فالثّمومنBluetoothاإلرسالتقنیةعلىتعتمدألنھاوذلكاإلرسال؛نطاقفيتكونعندما

حاجة إلى وجود اتصال شبكي إلتمام العملیة.

Building(المدىبعیدخادمبناء-3 remote server (the BMS:برتوكولخاللمنویتم

البلوتوثتقنیةبینالخادمربطیتمبحیثالالسلكي،المعلوماتنقلعملیةفيلالستخدامالبلوتوث

Iجھازمنومعالجتھاالواردةوالمعلوماتالبیاناتتجمیعخاللمنلیتمالذكیةواألجھزة
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Beaconاألجھزةتلكإلىوإرسالھاسحابیاًحفظھاإجراءاتوتبنيالبلوتوث،بتقنیةالمدعم

Iلتقنیةالداعمةالتطبیقاتوتفعیلتحمیلتمالتيبالمستخدمینالخاصةالذكیة Beaconلتكونبھا

جاھزة لالستقبال.

Iالكیاناتبینوصلحلقةوتعدالذكیة،الھواتففيالمتمثلةاالتصاالت:وسائلتوفر-4

Beaconالمرشدأجھزةمعالتفاعلوتحقیقالالسلكياالتصالخاللمنالبشريوالعنصر

Iالالسلكي Beaconاألجھزة.بتلكالمحتويربطعلىالشبكةقدرة؛لتعزیز

Iالالسلكي المرشدتقنیةمكونات● Beacon:

Iالالسلكي المرشدتقنیةمكوناتقسمت)2017(الرمادي،دراسةفي Beaconجزأین: إلى

أي بود یتكون من محدد فرید: تطبیق جھاز تشغیل سواء ایفون او ایباد اوجھاز مستقبل-1

Aالعالم مستوىعلى universally unique identifier (UUID(معیاروھو

تحدیدمنالموزعةالنظمتمكیناجلمنالبرمجیاتتصمیمفي یستخدمIdentifierمحدد 

مكان المعلومات بشكل ممیز دون الحاجة إلى تنسیق مركزي كبیر وھذه المعیار لھ

واختیاروحروفمن ارقامویتكون،Minorصغرى قیمة،Majorرئیسیة قیمةقیمتان:

القیم الصغرى او الرئیسیة یكون وفقا لموقع الجھاز داخل المكتبة.

اوكمبیوتراوبلوتوثجھازاوبالبطاریةیعمل sensorاستشعار جھازمرسل:جھاز-2

IOSالداخلیة الرقابةدائرةجھاز device،منجزءكلفيالمعلوماتوظیفتھ ارسال

الثانیة.

Iالسلكي مرشدوكل جھاز Beaconبھ خاصمعرفاوھویة لھ رقمIPالھواتف وبذلك فان

Iالالسلكي المرشدأجھزةمختلفبینتمیزانیمكنھاواللوحیةالذكیة Beaconتستقبل وان

الرسائل التي یرسلھا كل منھا.

Iالالسلكي المرشدتقنیةاستخدامات● Beacon:

Iالالسلكي المرشدتقنیة Beaconعدةفيتطبیقھاویمكن متنوعة

مجاالت ویمكن استعراض أبرز ھذه المجاالت:
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Iالالسلكي المرشدتقنیةاستخدامات)1 Beaconعام:بشكل

Iالالسلكي المرشدلتقنیةیمكنالتجاریة:والمراكزالتسوق1/1 Beaconترسل ان

فيتقدمھاالتيوالخصوماتالعروضاخرعنمعلوماتالتجاریةالمراكزلزوار

داخلالمختلفةاألماكنإلىالوصولالتقنیةھذهتیسركماوالمطاعم،التجاریةالمحالت

معالتعاملإلىالحاجةدونالشراءلھموتیسرالعمالءوقتتوفرفھيالتسوق،مراكز

الموظفین. 

ولوحاتاثریةقطعمنبھیھتمونماإلىالزوارارشادوالمعارض:المتاحف2/1

یقتربانبمجرداالثریةوالقطعاللوحاتعنمعلوماتتقدیموكذلكومنتجات،وسلع

منھا زائر المتحف. 

المتاحةاألماكنعلىوالداللةالسیارةمكانإلىالوصولبسھولةیمكنالسیارات:مواقف3/1

) 2017(الرمادي،السیارة.لترك

Iتقنیة المطار: یوفر٤/١ Beacon سریعةخدمةداخاللمطارات وتوفیرتحدید األماكن

,Prachi( الحقائب.وشحنالبواباتبمواقعاشعاراتارسالللمسافرین من Jain,2018.(

Iالالسلكي المرشدالمستشفیات: تسھل تقنیة5/1 Beacon الصحیةالحالةمن مراقبة

,KAVITHA(داخل المستشفى.والتنقلاألقساملموقعالمرضىارشادللمرضى، JAI ,2019(

Iبتطبیق الذكيالجھازبتوصیلللمدرسینفرصةیتیحالتعلیم:6/1 Beaconأكبر\مشاركة و

ألكبرااللكترونیةالمواقع وروابطPDFوملفات والصوروالفیدیوالنصوصمنممكنقدر

Iتقنیة وضع ویمكنTabletاللوحیة األجھزةعلىللطالبممكنقدر Beaconمكانمن بأكثر

معلوماتیةنقاطاوتعلیمیةمناطقإلنشاءالمدرسةنطاقحولاوالدراسیةالفصولخارج

).2016(الشمري،الدراسیة.المناھجحولالالزمةالمعلوماتبتجمیعالطلبةتساعدوالتي

Iالالسلكيالمرشدتقنیةاستخدامات)1 Beaconالمكتبات:مجالفي

Iالالسلكيالمرشدتقنیةمناالستفادةیمكن Beaconالمستخدمةالتقنیاتأحدثإحدىتعدوالتي

أبرزومنللمستفیدین،الخدماتلتسھیلالمكتباتفيكبیرتحولتحقیقفيأسھمتوالتي
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Iالالسلكيالمرشدتقنیةاستخدامات Beaconذكرھاالتيوالمعلوماتالمكتباتمجالفي

):2016(الشمري،

الرجوع،ومواعیدإرجاعھاالمرادالكتبعنإشعاراتبإرسالالمستفیدتفیداإلعارة:خدمة1/2

ویقومالكتب،بإعارةصلةذاتأخرىبیاناتوأيالمحجوزة،والكتبالتجدید،تواریخوكذلك

المستفید باستالم ھذه اإلشعارات بمجرد المرور أمام مدخل المكتبة أو مدخل قسم اإلعارة.

داخلتقامالتيالمختلفةاألحداثحولللمستفیدینإشعاراتإرسال:األحداثمتابعة2/2

المكتبة.

بالمكتبة.المجاورةالمناطقمنالمستفیدینإلىإشعاراتإرسالإخباریة:مالحظات3/2

التجوالكیفیةفيللمساعدةالمكتبةبخریطةإشعاراتعلىالحصولالتنقل:فيالمساعدة4/2

داخل أقسام المكتبة المختلفة.

أمامالمروربمجردوذلكالرف،علىالموجودباألوعیةللمستفیدإشعاراتإرسالالرفوف:5/2

للمكتبة،الواردةالحدیثةاإلصداراتعرضفياالستفادةیمكنثمومنالكتب،منمعینرف

وذلك عند مرور المستفید من أمام تلك األوعیة.

مكانداخلالمستفیدیقضیھاالتيبالمدةالمكتباتأخصائيإخطاریمكنالمستخدم:مساعدة6/2

منأيإنجازأيفيلمساعدتھالمستفیدإلىبالتوجھالمكتباتألخصائياالنتباهیعطيمماما؛

المھام الصعبة أثناء استخدامھ للمكتبة.

یقومالتيواألماكنالمكتبةأنحاءجمیعفيالمستفیدتتبعالمكتبةلموظفيیمكن:التتبع7/2

بزیارتھا والمدة التي یقضیھا داخل المكتبة .

Iالالسلكيالمرشدلتقنیةأخرىاستخدامات)2019(امین،تشیركما Beaconالمكتبات:في

توجیھالذكيالھاتفعلىتطبیقخاللمنالمعلومات:ومؤسساتالمكتباتفيالجوالت.1

فیھیتواجدالذيالمكانإلىبالذھابالمستفیدیقومحیثالمكتبة،علیھتحتويلماالمستفیدین

Iالالسلكيالمرشدجھاز Beaconبھاالمتاحبھالخاصةالذكیةاألجھزةومعھالمكتبةداخل
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I(جھازقریبةمنارةالتطبیقویكتشفبالمكتبة،الخاصالتطبیق Beacon(بعرضتلقائیاًفیقوم

المعلومات عن الموقع الموجود بھ.

المغلقةاألماكنفيالمواقعتحدیدمیزةاستخدامیمكن:المعلوماتمصادرعنالبحثخدمة.2

المرشدتقنیةعبرالذكیةالھواتفإلىإرسالھایتمالتيوالمعلوماتالخریطةمسارفيوالتنقل

Iالالسلكي Beaconفيالمطلوبالمعلوماتمصادرعنالبحثوقتمنتقللأنیمكنوالتي

لمتطلباتوفقًاالمطلوبةالمعلوماتمصادرتوجدحیثالوعاءرفإلىالمستفیدوتوجیھالمكتبة،

البحث المدخلة من قبل المستفید.

التيالمنطقةتلكعنبالمستفیدینالخاصةالذكیةلألجھزةإشعارإرسال:الجاریةاإلحاطةخدمة.3

Iجھازبھایوجد Beaconالموجودة.المختلفةوالمصادربالوثائقإلعالمھم؛

Iالالسلكيالمرشدتقنیةخاللمنللمستفیدیمكن:المرجعیةالخدمة.4 Beaconالمتاحالتطبیقفي

یصلثمالمساعدة،فیھایطلبرسائلبإرسالیقومانبالمستفیدالخاصالذكيالھاتفعلى

إلىویذھبونبھمالخاصالذكيالھاتفإدارةتطبیقمنالقارئموقعإلىالمكتبةإدارةموظفو

موقع القارئ للمساعدة.

المدعمةالمكتبةإلىوصولھبمجردالمكتبةتطبیقخاللمنللمستفیدیمكناالنتقائي:البثخدمة.5

Iبجھاز Beaconومحتویاتبھا،والموصياستخداماًاألكثرالمعلوماتمصادرعرضیتم

مصادر المعلومات التي أضیفت حدیثًا إلى مجموعات المكتبة.

Iالالسلكيالمرشدتقنیةاستخداماتفإنالباحثةنظروجھةومن Beaconتساعدالمكتباتفي

إلىالوصولفيوالجھدالوقتلتقلیلوتعملودقیق،أفضلبشكلالمكتبةخدماتتقدیمعلى

الخدمات المطلوبة.

Iالالسلكيالمرشدتقنیةلتطبیقنماذج● Beaconالمكتبات:في
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المرشدتقنیةطبقتالتياألجنبیةوالعربیةالدراساتعلىالباحثةاطالعخاللمن

Iالالسلكيالمرشدتقنیةاستخدمتمكتباتعدةوجدتالالسلكي، Beacon:وھي

Iالالسلكيالمرشدتقنیةبتطبیقالمكتبةقامت:بفلوریداالعامةاورالندومكتبة- Beaconو

Bluetoothاالتصالتقنیةعلىاألساسيبالشكلتعتمدالتي Low Energyاستقبالونقلفي

قدوالمكتبة،داخلالمستفیدموقعتحدیدأجلمنالمواقعتحدیدنظامGPSتقنیةوالبیانات

الفعالالتواصلأجلمن))Bluebeamبرنامجتحمیلطریقعنالتقنیةھذهالمكتبةطبقت

المرتبطةالكتبأواألنشطةمعلوماتبإرسالتقومالتطبیقھذاخاللفمنالمستفیدین،مع

تعلیمكتابعنالبحثعندفمثالًما،تخصصعنأوماكتابعنیبحثونالذینللمستفیدین

واألطفالطبخعنالمكتبةفينشاطبوجوداشعاراًیرسلسوفالتطبیقفإنلألطفالالطبخ

)2019هللا،(عبدالنشاط.لمكانالوصولكیفیةوالنشاط،لھذاالكاملةالبیانات

السریعةاالستجابةشفرةاستخداممنبدالًالمكتبةھذهترى:فرجینیابجامعةنیومانمكتبة-

QR Codeتستعینأنالجددالجامعةطالبمنمستفیدلكلفردیةارشادیةجوالتلتصمیم

Iالالسلكيالمرشدبتقنیة Beaconالمكتبةالستخدامالجامعةوأساتذةالطالبھؤالءإلرشاد

الصورعرضخاللمنوالبصرالسمعضعافإرشادوكذلكفعالیاتھا،منواإلفادة

المرشدبجھازیمرونحینالمستفیدینھواتفعلىالغرضلھذامرئیةوعروضوخرائط

الالسلكي بالمكتبة أو قریبًا منھ.

Measureالمستقبلقِسمشروع- the futureتمكینإلىیھدفطموحمشروعوھو

Iالالسلكيالمرشدتقنیةباستخدامالمكتبةداخلالمستفیدینحركةتتبعمنالمكتبات Beacon

جیسونویدعىالمكتبیین،أحدالمشروعھذافادوقدالمصدر،مفتوحةببرمجیاتالمزودة

Jasonجریفي Griffey،ھارفارد؛بجامعةوالمجتمعلإلنترنتبیركمانمركزفيعضووھو

theونایتجونمؤسسةمنمبدئیاًتمویالًالمشروعھذاتلقىوقد John S .and James L.

Knight Foundation.

Iتقنیةتستخدمأوروبافيمكتبةأولكانت:بھولنداللتكنولوجیادلفتجامعةمكتبة- Beacon

للترحیبتطبیقاًبالمكتبةالعملفریقصممحیثمختلفبشكلالتقنیةھذهاستخدمتولكنھا
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منھم.كلالھتماموفقاًالمكتبةداخللجولةفیدیوعرضمعالبالد،خارجمنبالطالب

).2017(الرمادي،

الینويبجامعةالحاسباتكلیةفيالباحثوناجرى:بشامبیناورباناالینويجامعةمكتبة-

الجامعةفيالجددالطالبیتمكنحتيالرئیسیةالمكتبةفيمناراتإلدراجتجریبیاًمشروعاً

دعماًتوفیروالجوالةھواتفھمعلىتفاعلیةخریطةخاللمنالمكتبةقاعاترؤیةمن

حیثبالمكتبةالمعلوماتخدماتإلتاحةMinervaتطبیقبإتاحةالطالبلھؤالءتوجیھیاً

لسھولةاإلعارةخدمةو،المجلةفيالبحثو،الفھارسفيالبحثخدماتالتطبیقیقدم

و،فیھاالبحثإمكانیةوبالمكتبةالمختلفةالقاعاتمحتویاتو،االلیةاالستعارةوالتجدید

الیةحاسباتاومقاعدبھامتوافركانانبمعنىالاممزدحمةھيھلوالدراسیةالقاعات

علىمجالتوالكترونیةكتبامنالكترونیاالمكتبةمحتویاتاظھارإمكانیةالىباإلضافة

االنترنت و قواعد البیانات.

Nuvسميتطبیقبإنشاءالجامعةمكتبةقامت:اوكالھوماجامعةمكتبة- App((تمو

Iجھاز100وضع Beaconالىمنھاالمستفیدینلتوجیھالرئیسیةالمكتبةانحاءجمیعفي

الدوراتواالحداثوالمكتبةتقدمھاالتيالخدماتوالمعلوماتمصادرمنعلیھتحتويما

الجغرافيالموقعتحدیدایضاًالتطبیقیشملووجودھماثناءالمكتبةفيتتمالتيالتدریبیة

غرفةامامالمستفیدیقفعندماو،المكتبةفروعالىالمستفیدینلتوجیھالمكتبةخارج

داخلالمتحففيالسلكيمرشدجھازو،الغرفةحجزكیفیةالتطبیقیعرضالدراسة

یوفركما،الفنیةاالعمالحولالفیدیومقاطعوالمعلوماتمنالمزیدلعرضالمكتبة

الحرمفيمكانكلفيالتنقلوGPSخاصیةخاللمنمكتبةفيالتجولإمكانیةالتطبیق

).2019(امین،.الجامعي

Iتقنیةالمكتبةأمناءیستخدمنیویوركفيجونسانتجامعةجون:سانتجامعةمكتبة-

Beaconبجھازالمرتبطالجوالتطبیقویتیحالكتب،علىالعثورفيالمستفیدینلمساعدة

Iتقنیةانالمكتبةإدارةوجدتحیثعنھا،یبحثونالتيالبیاناتادخالالمستفید Beacon

التكلفة.حیثمنفعالیةأكثروأنھاالمكتبةاحتیاجاتلتلبیةمناسبخیاراً

)Zimmerman,2018.(
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Iالالسلكي المرشدتقنیةتواجھالمعوقات والتحدیات التي● Beacon:

تقنیة المرشد الالسلكي كغیرھا من التقنیات الحدیثة تعترضھا معوقات، ومن ھذه العوائق:

األجھزةجمیعاتصالفمعتخطیھا،ینبغيالتيالتحدیات أحدSafetyالسالمة معیار)1

العالمیةبالشبكةوالمعلوماتمكتباتخدماتاومنزلیةاوصناعیةكانتسواءواآلالت

جانبمنوالتعديللھجومعرضةتكونقدوالتيالمعلوماتمنالكثیرعلىواحتوائھا

ولتفاديوالسریة،الخاصةللمعلوماتالوصولتمإذاكارثیااالمروسیكونالقراصنة،

ذلك ینغي على المكتبات العمل على تبني وتطویر بصفة مستمرة معاییر تضمن السالمة.

المرشدتقنیةتواجھالتيالتحدیات تعتبر كإحدىComplexityالتقنیة التعقیدات)2

Iالالسلكي Beaconبالتعقیدتتمشبكةكونھاكبیرةمخاطرذاتاثارعلىذلكینطوي وقد

التياألجھزةھذهانحیثوخیمة،عواقبإلىیقودواألجھزةالبرامجفيخللایةوان

Bluetoothتقنیة تستخدم Smartالذكي،الجھازإلىاإلشاراتإلرسالالطاقة منخفض

منوبالتاليالجھازطاقةاستنزافإلىطویلةلفترةبالبلوتوثاالحتفاظیؤديحیث

الضروري اخذ كافة االحتیاطات لمواجھة مثل ھذه األمور.

البیئيالتشغیللتحقیقومقننموحددوليمعیارالراھنالوقتفيیوجدالحیثالتوافقیة)3

والرصد،المراقبةأجھزةوكذلكواألشیاءالكیاناتعلىتثبیتھایتموالتيالتیجانبین

وتخطیھاعلیھاالتغلبالممكنمنالتوافقیةقضایاانالتأكیدیمكنذلكمنالرغموعلى

استناداً إلى الحلول التقنیة المتاحة حالیاً.

,Privacyواالمن الخصوصیة)4 Securityبثھیتمالذيالمحتوىحجمتناميمعانھ حیث

لذلكالخصوصیة،علىالتعديمعدالتتزداداألشیاءفي إطارانترنتمعھوالتعامل

بصورةالبیاناتتشفیرآلیاتدراسةبضرورةاالكادیمیةالدراساتمنالعدیداوصت

)، ومن2019(امین،النقل والتراسل الفعال.ووسائللھااالمنجیدة وكیفیة الحفظ

Iالالسلكي المرشدتقنیةوعیوبمعوقات Beaconمنمحميغیرانھاألمانناحیةمن

تستخدمالتيالحمایة وبحسب المؤسسةإمكانیةالمصنعةالشركةتصدراناالاالختراق

).2019(عبد،التطبیق.اوالجھاز
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تشغیلھایتمالتيلألمانالمھمةباإلجراءاتوالتشفیر مقترنًاالمصادقةضعف)5

Iباستخدام  Beaconیرتبطالذلكمعینة ومعضعفنقاطھناكتكون، وقد

الخاصالبروتوكوللتنفیذإمكانیةوھناكمسبقًا،المحددببروتوكولالمستخدمون

).Ruef,2015(إضافیة مدمجة. تشفیروسائلبالمستخدم مع

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقدوافع● Beaconالملكجامعةمكتبةفي

عبد العزیز:

وجھةومنوفعالیة،دقةأكثرلجعلھاخدماتھاتطویرإلىالعزیزعبدالملكجامعةمكتبةتسعى

عبدالملكجامعةمكتبةفيالالسلكيالمرشدتقنیةلتطبیقواألسبابالدوافعأنالباحثةنظر

العزیز ھي:

Iالالسلكيالمرشدتقنیةان-1 Beaconلتطبیقھاالجامعیةالمكتباتتتسابقالتيالتقنیاتمن

لتوفیر الوقت والجھد على الموظفین إلتمام بعض االعمال والمھام.

تقلیل العبء على الموظفین.-2

تطویر الخدمات المقدمة في المكتبة.-3

االوعیةھذهأماكنمعرفةعلىالموظفینیساعدمماالمفقودة،المعلوماتاوعیةاكتشاف-4

بسرعة ودقة وسھولة.

المكتبةفيوجودهاثناءالمستفیدموقعومعرفةوالمستفیدالموظفبینالتواصلسرعةتحقق-5

لمساعدتھ.

منالمروربمجردالمكتبةفيالدراسیةالقاعاتعنمعلوماتعرضمنالتقنیةھذهتمكن-6

Iالالسلكيالمرشدتقنیةجھاز Beacon.

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتمكن-7 Beaconالمكتبة.لمرافقالمستفیدیناستخدامتیسیرمن

Iالالسلكيالمرشدتقنیةتسھل-8 Beaconالتيوالخدماتوالعملیاتاإلجراءاتجمیعمراقبة

تتم داخل المكتبة.
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النتائج:

من خالل أھداف الدراسة توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج، وھي:

للمستفیدین،المعلوماتواستقبالبإرسالتقومالتيالتقنیةھيالالسلكيالمرشدتقنیةأنَّ)1

أوشبكياتصالوجودإلىالحاجةبدونBluetoothاإلرسالتقنیةعلىتعتمدوالتي

وجودمكانعنالمستفیدینوإرشادوالجھدالوقتتوفیرعلىوتعملالعملیة،إلتمامھوائیات

ألمنالالزمةالحمایةتوفیرمععالیة،ودقةبسھولةإلیھاالوصولوطریقةالمعلومات

المعلومات.

غات ودوافع تطبیق تقنیة المرشد الالسلكي في مكتبة جامعة الملك عبد)2 فیما یتعلق بمسوَّ

الالسلكي،المرشدتقنیةتطبیقدوافععلىكبیرةبنسبةالدراسةعینةأفرادأكثریوافقالعزیز

وھي أّن:

Iالالسلكيالمرشدتقنیة- Beaconتقللفھيلتطبیقھاالجامعیةالمكتباتتتسابقالتيالتقنیاتمن

الوقت والجھد على الموظفین إلتمام بعض االعمال والمھام.

خدماتإنجازعلىیساعدالعزیزعبدالملكجامعةمكتبةفيالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیق-

المكتبة بشكل أسرع وأفضل.

فيتواجدهاثناءوالمستفیدالموظفبینالتواصلسرعةتحققالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیق-

المكتبة.

یوافقالعزیزعبدالملكجامعةمكتبةفيالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقبمتطلباتیتعلقفیما)3

أغلب أفراد عینة الدراسة بنسبة كبیرة على متطلبات تطبیق تثنیة المرشد الالسلكي وھي:

- توفیر مبرمجین ومصممین لھذه التقنیة.

- توفیر مخصصات مالیة.

- توفر أجھزة لدعم تقنیة المرشد الالسلكي.
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- إنشاء تطبیق على األجھزة الذكیة.

Iالالسلكيالمرشدتقنیةاستخدام)4 Beaconالخدماتتطویرفيدورمھملھالمكتبةفي

من خالل تقلیل العبء على الموظفین، تتبع مصادر المعلومات والوصول إلیھا بسھولة.

متابعةوتسھیللھم،المقدمةالخدماتجودةورفعبالمستفیدیناالھتماممستوىزیادة)5

احتیاجاتھم من خالل تقنیة المرشد الالسلكي.

Iالالسلكيالمرشدتقنیة)6 Beaconغیرإنھحیثاألمان؛أبرزھاالتحدیاتبعضتواجھ

محمي من االختراق إال أن تصدر بعض الشركات المصنعة إمكانیھ الحمایة.

التوصیات:

مكتبةفيالالسلكيالمرشدتقنیةلتطبیقالتوصیاتبعضالدراسةتقدمالسابقةالنتائجخاللمن

جامعة الملك عبد العزیز أھمھا:

الجامعیةالمكتباتتجاربعلىاالطالعالعزیزعبدالملكجامعةمكتبةعلىیجب-1

لتطبیق تقنیة المرشد الالسلكي.

زیادة وعي الموظفین بأھمیة تقنیة المرشد الالسلكي في المكتبة.-2

Iالالسلكيالمرشدتقنیةاستخداملكیفیةالمكتبةلموظفيتدریبیةورشعمل-3 Beacon

والتعامل مع األجھزة الخاصة بھا.

نوعیةونقلھاستراتیجيبُعدإضافةفيفعالبشكلیسھمقدالالسلكيالمرشدتطبیقان-4

منالعزیزعبدالملكبجامعةالمكتباتشؤونعمادةتقدمھاالتيالممیزةالخدماتفي

خالل تسھیل اإلجراءات والخدمات المقدمة.

عبدالملكجامعةمكتبةفيالالسلكيالمرشدتقنیةتطبیقبضرورةالدراسةتوصي-5

تقدیمفيوتسھموالصعوبات،الوقتتقللحیثالتقنیة؛ھذهمنواالستفادةالعزیز

الخدمات بیسر وسھولة.
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