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المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية أدرار

مي قويدرالمجاهد المرحوم الهاش



لمطالعة التشبيك الوطني للمكتبات الرئيسية ل

العمومية

لرحيمبسم الل   ه الرحمن ا

بلعورة عبدالوهاب
تقني سامي إعالم آلي



:النقاط التي سوف نتطرق لها

ك تحديد و تعريف التكنولوجيات المستخدمة للتشبي1.

الوطني للمكتبات العمومية

التعريف ببعض لغات البرمجة المستخدمة 2.

جيلة استعمال التكنولوجيات في إرسال واستقبال  التس3.

الببليوجرافية
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:مدخل إلى التشبيك الوطني

ل يعني دفع التبادل والتكامل والعم: التشبيك موضوعياً

.والتنسيق المشترك

ات و هو ربط عدة اجهزة من اجل تبادل المعلوم: التشبيك تقنياً

تسهيل نقلها بطريقة آمنة و سريعة 
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:عملياً على أرض الواقع

هو عمل واجهة برمجية لقواعد البيانات و الخدمات  لتمكن اآلخرين من استغالل 

المعلومات من دون اعطاء صالحيات أو معلومات الدخول لقواعد البيانات 
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قواعد البيانات  والخدمات
مستفيدين من الخدمةواجهة برمجية ةالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومي



دمة تحديد و تعريف التكنولوجيات المستخ
ةللتشبيك الوطني للمكتبات العمومي

.1HTTP Protocols
.2Restful API

.a مبادئ الـRest API

.bالمزايا
:HTTP Methodsيستخدم RESTful APIكمثال 3.
.4JSON
كيفية تمثيل البيانات عن طريق5.
Rest APIطريقة بناء 6.
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HTTP Protocols
لديه بعض البروتوكوالت او الدوال تصف نوع الطلب المرسل الى HTTPالـ 

فضل لنفترض مثال اردت جلب بعض المعلومات من السيرفر فمن اال, السيرفر
اما اذا اردت اضافة بيانات جديدة GETان تستخدم البروتوكول أو الدالة 

هذه الدوال تستخدم مع كل طلب يتم , وهكذاPOSTفاستخدم بروتوكول 
:واشهر هذه الدوال والمستخدم بكثرة هي أربعة, إرساله للسيرفر

￭GET (للعرض)لجلب عناصر من السيرفر
￭POST (إضافة)إلضافة عناصر جديدة
￭PUT (التعديل)لتعديل على عنصر
￭DELETE (الحذف)لحذف عنصر من المصدر

:  كما انه يوجد العديد من البروتوكوالت االخرى مثل

OPTIONS, TRACE, PATCH and CONNECTتستطيع االطالع عليها
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RESTful API

وما فائدته ؟APIماهو 

API اوApplication Programming Interface الواجهة )وباللغة العربية
(  اتواجهة التواصل بين التطبيق)او ( واجهة برمجة التطبيقات)أو ( البرمجية

. الترجمة الحرفية غير دقيقة 

API ى تتيح حت, ببساطة هى نقطة الوصل بين بيئة تطويرية معينة والمطورين
لهؤالء المطورين االستفادة من خدامات هذه البيئة بدون الحاجة إلى

ع إلى أن يقرأ الكود الخاص بالبرنامج أو يتعلم لغة برمجة معينة أو يتعامل م
.قواعد بيانات معينة
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وما فائدته ؟ RESTماهو 

RepresentationalلـاختصاروهوRESTالمصطلحإن state transferعنيعبر
ييرمعاوضعإلىتهدفالتيالويب،خدماتتطويرفيالمستخدمةالمعمارية

عبرونقلهاعنونتهاكيفيةوتحددresourcesاألنظمةمواردإدارةتضبط
عنالنظربغضالمختلفةالتطبيقاتمنواسعطيفإلىHTTPبروتوكل

أكثرRESTمعماريةوتعدالتطبيقات،تلكبهاطورتالتيالبرمجةلغات
لسهولةوذلكالماضيةالسنواتخاللهيمنةالويبتصميممعماريات

.معهاوالتعاملاستخدامها

االنطالقعلىقادرستكونRESTfulعلىالتعرفبعد

منبشأنالقلقدونبكالخاصةالخدمةلتصميم

.بكالخاصةالخدمةسيستخدم
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مزايا هذا المبدأ

CRUDالعملياتبتطبيقيقومأنهالمبدأهذامزاياومن
:اآلتيحسبالطلباتأنواععلىمعتمدا

￭GET (للعرض)لجلب عناصر من السيرفر
￭POST (إضافة)إلضافة عناصر جديدة
￭PUT (التعديل)لتعديل على عنصر
￭DELETE (الحذف)لحذف عنصر من المصدر
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Rest APIمبادئ الـ 

متى ما , يجب على الجميع اتباعهاRestيوجد بعض المبادئ المتفق عليها مع الـ 
:من بينها,Restابتعد المبرمج عنها ابتعد عن المفهوم الذي قام عليه الـ 

الى للـ Clientكل طلب يجب ان يحوي جميع المعلومات الالزمة من الـ ￭
Server سواء كانت عن طريقParameters في الرابط او عن طريقBody  ,

Authenticationواذا اردت ارسال اي معلومات اخرى مثل عمليات التحقق 
.Headerاو غيرها فقم بإرسالها في الـ 

وذلك ألن جميع الطلبات Sessionالتحاول ابدا ان تحفظ اي معلومات في ￭
بمعنى انها التحفظ اي بيانات او اي حالة في Statelessيجب أن تكون 

.السيرفر
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Rest APIمزايا الـ 

يمكن ربط العديد من الخدمات مع بعضها البعض عن طريق بعض ￭

.الروابط

اليستطيع ان Clientبحيث ان الـ Serverو Clientفصل تام بين طبقة الـ ￭

.يقوم بالتعديل او االضافة على أي كود موجود في السيرفر

ربما يكون صفحة ويب أو جهاز جوال او , اي منصةClientيمكن ان يكون الـ ￭

.HTTPبرنامج سطح مكتب او اي شئ يمكنه التعامل وارسال طلبات 

.HTTPخفة البيانات المنقولة النها تعتمد على الـ ￭
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RESTful APIكمثال 
:HTTP Methodsيستخدم 

parametersب Deleteأو putأو Getأو Postيتم من خالله توفير روابط يتم عمل 

بشكل سليم يجب أن تقوم بإرجاع Requestأنت تحددها و عند إتمام ال 

Response ًأبسطها .. بصيغة متفق عليها عالمياraw html مثالً 1كأن ترجع رقم

أو أكثر تحديداً و تعقيداً ك json arrayدليل على صحة الطلب أو أكثر تقدماً ك 

XML

JSONو يخرج GETيعمل بال APIمثال على 

DEMO):
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JSON

JSONأوJavaScript Object Symation هي صيغة بسيطة وقابلة للقراءة

ن األنظمة بسهولة من قبل اإلنسان وتستخدم لتمثيل البيانات و تبادلها بي

البرمجية المختلفة

أو صيغة جيسون تمثل عن طريق نص، والبنية لهذا النص تشبه الكائن

Objectوهذه الصيغة مدعومة من لغات , في لغة البرمجة جافاسكربت

ل البرمجة األساسية األخرى وتستخدم هذه الصيغة بشكل كبير لتباد

.Client-Serverالبيانات بين الخادم والعميل 
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JSONتنسيق تبادل بينات 
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في التبادل عن MARC   JSONاستعمال◇

Web API URLطريق 

مبيوتر اختصار ترميز جافا سكريبت، هو تبادل تنسيق بيانات الك
صيغة وهو يستند إلى نص، يكون تمثيل البيانات ب. خفيفة الوزن

كائنات بسيطة ومصفوفات مترابطة قابله لقراءه اإلنسان تسمى
JSONتنسيق 



JSON  VS XML
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كيفية تمثيل البيانات عن طريق

JSONالجزءان األساسيان اللذان يشكالن 
.Valuesوالقيم Keysهما المفاتيح 

يمثل اسم فريد لقيمة : Keyالمفتاح ◇
البيانات ويتم وضعه عادة بين 

عالمات التنصيص
تمثل البيانات ويمكن: Valueالقيمة ◇

أن تمثل اكثر من نوع بيانات مثل 
.النصوص واألرقام والمصفوفات

سطر في صيغة Key / Valueمعًا يشكل 
, جيسون حيث يتم استخدام عالمة 

.كفاصل بين السطور
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:استعمال التكنولوجيات في إرسال و استقبال 
MARC21edoC CRAMINU/

(  UNIversal MARC)بمعنى UNIMARCو MARC21نموذجا الفهرسة المقروءة آليا 
لنظام الرقم الدولي الموحد للدوريات

:MARCتعريف مارك 

حقول مارك عبارة عن شكل أو صيغة أو تركيبة أو معيار أمريكي لتكويد أو ترميز
لكي يتم وبيانات الوصف في التسجيلة الببليوجرافية بلغة يفهمها الحاسب ،

.  لياً به تحويل هذه الحقول و البيانات من الشكل الورقي إلى الشكل المقروء آ
ثها وهذا المعيار يمدنا بمعيار دولي مقبول لنقل البيانات الببليوجرافية وب

.وتبادلها في البيئة اإللكترونية 

بعد إصدار معيار مارك األمريكي أصدرت العديد من الدول صيغ مارك الوطنية
ك باإلضافة إلى مار,  الخاصة بها التي تناسب احتياجات و إنتاجها الفكري 

الذي أصدره االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومعاهدها MARC UNIالعالمي 
IFLA
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UNIMARCمثال على 
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همها ما يهمنا اآلن هو كيفية تبادل التسجيلة الببليوغرافية بلغة يف

.بطريقة سهلة بسيطة و سريعة21مارك الحاسب أو  تسجيالت 

و تعطينا حرية في التعامل مع أي لغة برمجة و أي جهاز  

و تبادلها عن طريق JSONقد حددنا في السابق اننا سوف نستعمل صيغة 

HTTP من الشكل 21ادن سوف نقوم هو تحويل صيغة تسجيلة مارك

JSONالعادي بكل حقولها الى   حقول  بصيغة 

:هناك حلين أو اقتراحين و تشكيلتين  

JSONكما هي   في حقل واحد 21مارك  هو تحويل تسجيلة ◇
من الشكل العادي بكل حقولها 21مارك هو تحويل صيغة تسجيلة ◇

JSONالى   حقول  بصيغة 
￭MARC-JSON
￭MARC-in-JSON
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مثال تطبيقي
Demo

-MARCمقال خاص بسرعة  JSON

http://robotlibrarian.billdueber.com/2010/02wen/-tseretni-ni-cram-hsah-

lmth.xedni/nosj

-MARCمثال حول تسجيل بيبلوغرافية   JSON

https://raw.githubusercontent.com/pkiraly/metadata-qa-

marc/master/src/main/resources/marc-schema.json
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Rest APIطريقة بناء 

بمعظم لغات البرمجة المتطورة و Rest APIفي وقتنا هذا تستطيع بناء

التي تستطيع من خاللها بناءFrameworksيوجد الكثير من  إطارات العمل 

Rest Api من بينها, خاص بك و بطريقة سهلة و سريعة:
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مة التعريف ببعض لغات البرمجة المستخد
(Frameworks)و إطارات العمل
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◇ Pascal :

￭ Delphi WebBroker

◇ Python :

￭ Django ,

￭ Flask

◇ C++/C # :

￭ Web Rest API

◇ JAVA :

￭ Spring

￭ Jersey

￭ RESTX

◇ PHP:

￭ laravel

￭ Slim,

￭ Silex



PHPبسيط بلغة REST APIمثال برمجة 

:لبناء  هذا المشروع  البسيط يلزمنا األتي

:Apacheالسيرفر المحلي -1

عبارة عن برنامج تستطيع من خالله تحويل جهاز ، Apacheالسيرفر المحلي 

ت الكمبيوتر لديك إلى سيرفر، و تركيب ما تشاء عليه من السكريبتا

ها والصفحات التجريبية، بهدف فحصها و إصالح ما بها من عيوب، قبل رفع

وتر إلى توجد العديد من البرامج التي تقوم بتحويل جهاز الكمبي. إلى اإلنترنت

Apache ،PHP ،MySQLسيرفر محلي يوفر الخدمات التالية 

(…EasyPHP -XAMPP-WAMP)مثال  

LARAGONسوف نستعمل على سبيل المثال  برنامج الـ 
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PHPبسيط بلغة REST APIمثال برمجة 

:البرامج األخرى المستعملة لهذا المثال هي -2

◇Visual Studio Code للتكويد و البرمجة

◇Postman أو المتصفح لمعاينة الـAPI

◇HeidiSQLألنشاء االستعالم و معاينته

جيالت البرمجية  الخاصة بالخادم  التي تقوم بتحضير التس

نها الببليوغرافية على شكل جايسون من أجل االستفادة م

في الخوادم األخرى
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Rest APIطريقة بناء 
و االستفادة منه

26

مثال تطبيقي
Demo



إستعماالت التقنية 

دمة هذا أبسط مثال الستعمال هذه التقنية و هناك استعماالت كثيرة للخ
:حيث يمكننا التالي 

حفظ البيانات المتحصل عليها في قواعد البيانات الخاصة بنا 1.
غرافية  يمكننا فلترتها و الحصول على كل معلومات  التسجيلة الببليو2.

المطلوبة و أدراجها  
الرئيسية يمكننا تطوير الكود بحيث يقوم باالتصال بكل خوادم المكتبات3.

للمطالعة العمومية و جمع المعلومات وتحديثها 
ط إمكانية هذه التقنية أو هذه الطريقة غير محدودة هنا استعملناها فق4.

من أجل التسجيالت الببليوغرافية
يمكن استعمالها في تبادل معلومات القراء في المكتبة5.
يمكن للمديرية العامة للكتاب استعمالها في  اإلحصائيات 6.

...    و هناك الكثير من المزايا 
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المجال مفتوح للمناقشة 


