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 الملخص: 

ة تعمل الدراسة الحالية على اإلحاطة بتطبيقات تقنيات القياسات الحيوية  معا تحديعد القطاععات الرئيسعي
بالمكتبات الت  يمكنها تطبيق هذه األنظمة لتحقيعق أهعدا  تطعوير األداء ورفعا مععدل اإلنتاجيعة والجعودن فع  
خدماتها. وتنشد كذلك التعر  على دور أنظمة القياسات الحيوية وتأثيراتها على مدى رفا مستويات األمعان 

تحععاول الدراسععة كشعع  القيععود فعع  المصععادقة علععى وصععول المسععتفيدين إلععى خععدمات ونشععاطات المكتبععات. و
والمشكالت الت  قد تواجه تنفيعذ أنظمعة القياسعات الحيويعة فع  المكتبعات وغيرهعا معن مؤسسعات المعلومعات  
واستشرا  النجاحات الت  حققتها لتطوير األعمال والخدمات المكتبيعة. وتركعز الدراسعة علعى معالجعة آليعات 

تطععوير خععدمات الجمهععور وكععذلك أداء العععاملين بقطععاع التخطععيط لتوظيعع  اسععتخدام القياسععات الحيويععة فعع  
 المكتبات بمكتبة اإلسكندرية  وتحليل متطلبات التنفيذ بأقسامها. 

ولتحقيق أغراض الدراسة تم إتباع معنهج البحعت الوصعف  التحليلع  للتععر  علعى نمعاذج معن تطبيقعات 
أطعر ومتطلبعات التخطعيط لتوظيفهعا فع  أنظمة القياسات الحيوية ف  المكتبات  ومعنهج دراسعة الحالعة لتحليعل 

 مكتبة اإلسكندرية. 

 الكلمات المفتاحية 

 –خععدمات المعلومععات  -المكتبععات العامععة –مكتبععة اإلسععكندرية  –Biometrics -القياسععات الحيويععة 
 تطبيقات القياسات الحيوية.  –أنظمة القياسات الحيوية 

 . اإلطار المنهجي1

دمتها وبيعان اإلشعكالية والتسعاؤالت المرتبطعة بهعا  وإلقعاء الضعوء يستعرض إطار الدراسة المنهج  مق
على أهمية الدراسة ومبررات اختيارهعا  وتحديعد األهعدا  وآليعات تحقيقهعا  إلعى جانعب الوقعو  علعى معنهج 
الدراسة األنسب لمعالجة موضوعها  وأدواتها واإلجراءات الت  اعتمدت عليها  وبيعان المراحعل التع  معرت 

ا بالشععكل الحععال  لهععا  وباإلضععافة إلععى عععرض أبععرز نمععاذج أدبيععات اإلنتععاج الفكععري ذو الصععلة بهععا لخروجهعع
 بالموضوع والت  ساهمت ف  إثرائه.

 . المقدمة1/1

أنطالقًععا مععن التطععورات التكنولوجيععة السععريعة والمتالحقععة  وبععالرغم مععن مظاهرهععا اإليجابيععة والقععيم 
االسععتراتيجية للقطاعععات والجهععات المطبقععة لهععا  إال أنهععا المضععافة التعع  توفرهععا لخدمععة وتحقيععق األهععدا  

تنطوي على انتهاكات لقواعد السالمة  وتزايد احتمعاالت االختراقعات األمنيعة  ونمعو ظعاهرن االحتيعال سعواء 
مععن داخععل أو خععارج الجهععة. ولععذلك تحتععاج المؤسسععات إلععى تقنيععات القياسععات الحيويععة لرفععا مسععتوى الععتحكم 

 واألمان. 

ت تكنولوجيعا القياسعات الحيويعة تعأثيرات إيجابيعة تجعاه تعأمين أنظمعة المعلومعات بالمؤسسعات وقد مارس
االقتصادية والعلمية والتقنية  والكيانات الحكومية والخاصة  وذلك من خالل تعوفير إمكانيعات التحقعق الفععال 
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عاليععة إدارن صععالحيات مععن هويععة الهيئععة العاملععة والعمععالء والمسععتفيدين مععن خععدماتها وباإلضععافة إلععى رفععا ف
 الوصول واالستخدام. 

وقد مثلت المكتبات وغيرها من مؤسسات المعلومات مركز لتلق  وتطبيعق التقنيعات واألنظمعة الرقميعة 
الحديثة  وذلك لتطوير خدماتها وأساليب العمل الفن  واإلداري بها. وعلى الرغم من االستخدام الواسا العذي 

فع  القطعاعين الحكعوم  والخعاص والكثيعر معن المجعاالت األخعرى  إال أنهعا  شهدته أنظمعة القياسعات الحيويعة
شهدت بطء ملحوظ ف  التطبيق ف  قطاع المكتبات  وقد يرجا ذلك لوجود نقص ف  فهم معا يمكعن أن تقدمعه 
مثل هذه األنظمة لمؤسسات المعلومات  أو بسبب المعلومات المغلوطة حولها  أو لنقص التجهيعزات والبنيعة 

 ية وقصور ف  مصادر التمويل لتنفيذها. التحت

وتتنععاول الدراسعععة الحاليعععة عععرض مفعععاهيم القياسعععات الحيويععة وأنواعهعععا األكثعععر انتشععاًرا وتطبيقًعععا معععا 
استعراض مجاالت تنفيذها  وتركز على بيان آلية عمل هذه األنظمة والعوامل المؤثرن ف  اختيارهعا  وأبعرز 

لى خدمات المستفيدين واالختصاصعيين  والتعريع  بمميعزات تنفيعذها فع  تطبيقاتها ف  المكتبات وتأثيراتها ع
المكتبععات والقيععود التعع  قععد تواجههععا وسععبل تخطيهععا. وتعععالج الدراسععة أيًضععا كيفيععة التخطععيط لتطععوير وتنفيععذ 
اسععتخدام أنظمعععة القياسعععات الحيويعععة وتوظيفهعععا فععع  قطعععاع المكتبعععات بمكتبعععة اإلسعععكندرية. وتنتهععع  الدراسعععة 

 اآلفاا المستقبلية الستخدام القياسات الحيوية ف  المكتبات وغيرها من مؤسسات المعلومات. باستشرا 

 وتساؤالتها . مشكلة الدراسة1/2

تنبا مشكلة الدراسة من مواجهة المكتبعات للعديعد معن القضعايا ولععل معن أبرزهعا ععدم كفعاءن األسعاليب 
  ID Cardsلععاملين  ومعن أمثلتهعا بطاقعات المكتبعة التقليدية المتبعة لضعبط التحقعق معن هويعة المسعتفيدين وا

والتعع  تنطععوي علععى العديععد مععن مظععاهر القصععور ومنهععا تعرضععها لمخععاطر الضععياع أو السععرقة أو النسععيان  
وأيًضا صعوبة التعامل ما عدد كبير من المستفيدين بشكل متزامن  واستغراا وقت طويل لتلبية احتياجاتهم 

 من الخدمات المعلوماتية. 

قععد قععاد ذلععك إلععى ضععرورن قيععام المكتبععات وغيرهععا مععن مؤسسععات المعلومععات بالبحععت عععن طرائععق و
 مستحدثة تتناسب ما بيئة العمل وتلب  متطلباتها لتأمين مصادرها والتحقق من هوية موظفيها ومستخدميها. 

دام أنظمعة وانطالقًا من هعذه اإلشعكاليات يتمثعل السعؤال العرئيس لهعذه الدراسعة فع  كيفيعة تطبيعق واسعتخ
القياسععات الحيويععة لتحسععين خععدمات ووظععائ  المكتبععات. ويععتمخض مععن هععذا السععؤال االستفسععارات الفرعيععة 

 التالية: 

 ما اآللية الت  تعمل وفقها أنظمة القياسات الحيوية؟ 
 ما نماذج تطبيقات القياسات الحيوية ف  المكتبات؟ 
 خطيها؟ما أبزر خصائصها الفريدن والقيود الت  تواجهها وسبل ت 
 كيفية التخطيط لتنفيذ القياسات الحيوية ف  قطاع المكتبات بمكتبة اإلسكندرية؟ 

 . أهمية الدراسة ومبررات االختيار 1/3

تكمن أهمية ومبررات اختيعار الدراسعة فع  إماطعة اللثعام ععن أنظمعة القياسعات الحيويعة  وتحليعل أنمعاط 
  وبيععان دورهععا فعع  تعزيععز أداء المكتبععات  وكععذلك اسععتخدامها فعع  المكتبععات لتطععوير الخععدمات المعلوماتيععة

التعريعع  برليععة عملهععا  وترتكععز األهميععة كععذلك علععى فحععص آليععات التخطععيط لتوظيعع  القياسععات الحيويععة فعع  
 قطاع المكتبات بمكتبة اإلسكندرية. 
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 . أهداف الدراسة1/4

 يقها ف  االت : تتمثل األهدا  المحددن الت  تعمل الدراسة على فحصها ودراسة إمكانية تحق

  .فهم أساسيات القياسات الحيوية وأنواعها ومجاالت تنفيذها 
 .استشرا  آلية عمل أنظمة القياسات الحيوية والعوامل المؤثرن ف  اختيارها 
  .بيان أبرز تطبيقاتها ف  المكتبات وتأثيراتها على خدمات المستفيدين واالختصاصيين 
 اسات الحيوية ف  قطاع المكتبات بمكتبة اإلسكندرية. تحليل المراحل التخطيطية لتوظي  القي 

 . حدود الدراسة:1/5

 تتناول الدراسة أنظمة القياسات الحيوية ف  المكتبات ما التركيز على الحدود الموضوعية :
 التخطيط لتوظيفها ف  مكتبة اإلسكندرية. 

 تتناول الدراسة المكتبات بكافة أنواعها.الحدود النوعية : 

 ركزت الدراسة على التخطيط لتوظي  القياسات الحيوية ف  قطاع المكتبات كانية: الحدود الم
 بمكتبة األسكندرية.

 . منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات 1/6

لتحقيعق أهعدا  الدراسعة ومعالجععة إشعكاليتها واالجابعة علعى تسععاؤالتها  اسعتخدم معنهج البحعت الوصععف  
الحيويععة والتعععر  علععى آليععة عملهععا والتعععر  علععى نمععاذج مععن التحليلعع   وذلععك لدراسععة أنظمععة القياسععات 

تطبيقاتها ف  المكتبات وطبيعة االستخدام  وبيان مميزات تنفيذها فع  المكتبعات والقيعود التع  تواجههعا وسعبل 
تخطيهععا. واعتمععدت الدراسععة أيًضععا علععى مععنهج دراسععة الحالععة فعع  فحععص سععبل التخطععيط لتوظيعع  القياسععات 

إلسععكندرية وتحديععد قطاعععات اسععتخدام هععذه األنظمععة. ومثلععت أدان تحليععل المحتععوى اإلدان الحيويععة فعع  مكتبععة ا
الرئيسة ف  أدوات جما المعادن العلميعة وتحليلهعا  كمعا تعم االعتمعاد علعى المقابلعة المقننعة وذلعك معا عينعة معن 

نشطة التع  يعديرها الموظفين ف  قطاع المكتبات بمكتبة اإلسكندرية للتعر  على الواقا الفعل  للخدمات واأل
القطاع  ومن ثم المساعدن ف  مرحلة تحليعل الوضعا العراهن  واستشعرا  فعرص توظيع  القياسعات الحيويعة 

 لتطوير نشاطات وخدمات قطاع المكتبات. 

 وقد مرت إجراءات الدراسة بالمراحل التالية: 

رتبط بالموضوع : اشتملت على مراجعة أدوات حصر أدبيات اإلنتاج الفكري المالمرحلة األولى -

وذلك باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية  ومنها قواعد البيانات العالمية المتاحة عبر بوابة 
 )لمزيد من المعلومات حول بنك المعرفة المصري(بنك المعرفة المصري

https://www.ekb.eg 

ازن والمتاح بياناتها ف  بوابة اتحاد مكتبات الجامعات وباإلضافة إلى الرسائل العلمية المج
 (  ) لمزيد من المعلومات حول إتحاد مكتبات الجامعات المصريةEULCالمصرية  

-  http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx  

اء البحت واالستعالم ف  أشهر محركات البحت. وقد روع  أن تتسم المصادر وكذلك إجر
 بالحداثة وأن تكون منشورن ف  دوريات عالمية ذات معامل تأثير مقبول. 
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: وتم فيهعا محاولعة حصعر أنظمعة القياسعات الحيويعة والتععر  علعى آليعات وطبيععة المرحلة الثانية -
لمكتبععات والقيععود التعع  تواجههععا وكيفيععة تخطيهععا  وذلععك اسععتخداماتها  وبيععان مميععزات تنفيععذها فعع  ا

 ألغراض التعر  على فرص تطبيقها ف  المكتبات. 

والت  اختصت بفحص أسس التخطيط الواجب اتباعها لتوظي  القياسات الحيويعة  المرحلة الثالثة: -

 تبة. ف  قطاع المكتبات بمكتبة اإلسكندرية  وذلك ف  ضوء دراسة الوضا الراهن لخدمات المك

 : الخروج بنتائج الدراسة ومناقشتها. المرحلة الرابعة -

 . الدراسات السابقة1/7

باسععتقراء أدبيععات اإلنتععاج الفكععري تععم اسععتعراض العديععد مععن الدراسععات األكاديميععة التعع  ركععزت علععى 
 Maha Ahmed تقنيات القياسات الحيوية وتطبيقاتها من أوجه عديدن. ولعل من هذه الدراسات ما قامت به

Mohamed (2019  لتحديد إمكانية تطبيق/اسعتخدام القياسعات الحيويعة فع  مهنعة المكتبعات والمعلومعات )م
وال سيما ف  المكتبات األكاديمية والت  تهد  إلى توفير خدمات متقدمة لتلبية جميا احتياجات الباحثين  معن 

ولى. وقعد اسعتخدمت المعنهج الوصعف  أعضاء هيئة التدريس  وطالب الدراسات العليا والمرحلة الجامعية األ
التحليلع   وعملعت الدراسعة علعى مراجعععة مفعاهيم القياسعات الحيويعة وتطبيقاتهععا معا اسعتعراض أبعرز فئاتهععا. 
وكما ألقت الضوء على استخدام القياسات الحيوية ف  المكتبات األكاديمية  وحصعر مزايعا اسعتخدام تطبيقعات 

مكتبعات  والتععرض إلعى العقبعات التع  تحعول دون تنفيعذها. وباإلضعافة القياسات الحيوية ف  هعذه الفئعة معن ال
 إلى ذلك  قدمت الدراسة توصيات الستخدام هذه القياسات بشكل فعال ف  المكتبات األكاديمية.

م( فع  دراسعتهما علعى إمكانيعة أن يعؤدي نشعر 2019) Curran, J., & Curran, Kوقد أكد كل معن 
ة العالميععة إلععى مواجهععة العديععد مععن المخععاطر األمنيععة  مثععل فقععدان السععرية  التعلععيم اإللكترونعع  عبععر الشععبك

وعععرض البيانععات الهامععة  والعبععت بخععدمات المعلومععات المتاحععة للجمهععور. ومععن هععذا المنطلععق يعععد التععأمين 
 والمصادقة المناسبة أمًرا بعال  األهميعة فع  أي بيئعة تعليميعة عبعر الشعبكة العالميعة  ألن أي مشعكالت محتملعة

يكعون لهععا تععأثير علععى تصععورات مععدى جععدارتها بالثقعة. وتوصععلت الدراسععة إلععى اسععتخدام التحقععق والمصععادقة 
اعتماًدا على القياسات الحيوية للتأكد من هوية الدارسعين ععن بُععد وذلعك علعى نحعو متزايعد فع  الجيعل الجديعد 

ة الخصعائص الفسعيولوجية الفريعدن من بيئات التعلم والتعلعيم عبعر الشعبكة العالميعة. وتفحعص القياسعات الحيويع
لععدى البشععر لتحديععد األشععخاص  وتشععمل بصععمات األصععابا وقزحيععة العععين وشععبكية العععين والصععوت والوجععه 
والمشية وكذلك الرائحة. وقد قعام الباحثعان بالتعدقيق فع  حالعة تقنيعات المصعادقة الحيويعة المطبقعة علعى بيئعات 

عمقًا ألنظمعة التحقعق معن الهويعة المسعتندن إلعى الوجعه والقزحيعة  التعلم على الخط المباشر وتقديم فحًصا أكثر
 من أجل تحديد المتعلمين بشكل فعال ودقيق.

م( فع  التعريع  2019) Rakshit, R. D., & Kisku, D. Rويكمعن الهعد  العرئيس معن دراسعة 
وتتنععاول الدراسععة بتقنيعات القياسععات الحيويععة ومناقشععة مكوناتهععا األساسععية فع  إطععار نظععام الرعايععة الصععحية. 

بالمناقشة والتحليل أحدت تقنيات القياسات الحيويعة  ومععايير اختيعار النظعام الحيعوي المناسعب  وآليعات إدارن 
الهوية وفق منظومة القياسات الحيوية  واالندماج متعدد القياسات الحيوية لنظام الرعاية الصعحية والمتوافعق 

 ما القياسات الحيوية.

م( باسععتعراض أطععر اإلجابععة علععى االختبععار عبععر 2019)  .Kashyap, Rموعلععى نفععس المنععوال قععا
الشبكة العالميعة معن خعالل اسعتخدام التععر  علعى الوجعوه للتحقعق معن الطعالب أثنعاء إجعراء اختبعار. وتركعز 
الدراسة على تحليل أطر عمل التحقق من الوجوه ومناقشتها لتأكيد أوجعه القصعور. وتمثعل القياسعات الحيويعة 

ال يستخدم كنوع من األدلة المميزن والتحكم ف  الوصول  وتمييز األشخاص. وقعد أشعارت الدراسعة تحقق فع
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إلعععى اعتبعععار المعرفعععات الحيويعععة بمثابعععة صعععفات محعععددن قابلعععة للقيعععاس الكمععع   وتسعععتخدم لتمييعععز وتصعععوير 
 وجية. األشخاص. وتتم المصادقة الحيوية ف  كثير من األحيان ف  ضوء السلوكيات والصفات الفسيول

م( أنعه بعدًءا معن الحصعول علعى 2019) Gofman M., Mitra S., Bai Y., Choi Yوقعد أشعار 
الصععور الحيويععة إلععى المطابقععة إلععى اتخععاذ القععرارات  فععإن تصععميم نظععام حيععوي يواجععه العديععد مععن التحععديات 

تحععديات  األمنيععة وانتهاكععات الخصوصععية وسععهولة االسععتخدام. وركععزت هععذه الدراسععة علععى معالجععة هععذه ال
وفحص بعض أمثلتها من واقا التجعارب الواقعيعة  وكعذلك مناقشعة كعل معن الحلعول الحاليعة والحلعول الجديعدن 
المحتملة. وقعد قامعت الدراسعة بمعالجعة غالبيعة هعذه المشعكالت فع  سعياا األجهعزن المحمولعة  لكونهعا تشعتمل 

رائععق الحيويععة للوجععه والصععوت علععى منصععة رئيسععية للقياسععات الحيويععة الذاتيععة. وقععد خلصععت إلععى أن الط
 وبصمات األصابا تمثل من أكثر األساليب المستخدمة ما األجهزن المحمولة.

م( ف  دراسته أن أنظمة المقاييس الحيويعة أحاديعة الوسعائط 2019) Ryszard S. Chorasوقد ذكر 
القياسعات الحيويعة  لها فعالية محدودن ف  تحديد األشعخاص  ويرجعا ذلعك إلعى قابليتهعا للتغيعرات فع  مميعزات

الفردية. ويجذب تحديد األشخاص الذين يستخدمون أنظمة القياسات الحيويعة متععددن الوسعائط انتبعاه البعاحثين 
نظًرا للمزايا والخصعائص التع  توفرهعا والتع  معن بينهعا  زيعادن كفعاءن االعتعرا  ومزيعد معن األمعان مقارنعةً 

رض النظعام متععدد الوسعائط الحيويعة لالنتهاكعات يتععين علعى بنظام المقاييس الحيوية األحادية. وف  حالعة تعع
 المتطفل اقتحام أكثر من نظام حيوي أحادي الوسائط وذلك وفق أنظمة المقاييس الحيوية متعددن الوسائط. 

  C. G. Sarika. Bharathi MalakreddyH. N. Harinathوتمثلعت الفكعرن الرئيسعية لدراسعة 
لععدخول العذك  لتععوفير األمعان للبيانعات وتجنععب سعرقتها مععن قبعل طععر  م( فع  تصعور نظععام تسعجيل ا2018)

ثالععت. ويعتمععد هععذا النظععام علععى القياسععات الحيويععة التعع  تمثععل قالععب بصععمة لفععتح وإغععالا البوابععات الخاصععة 
بالجهات مثل البنوك والمعاهد والمؤسسات المختلفة. ويستخدم النظام المقترح واجهات القياسات الحيوية معا 

حيوية يتمثل ف  الماسح الضوئ  لبصمات األصابا واألمر العذي معن شعأنه تعأمين غرفعة معثاًل. ومعا  قارئات
هذا النظام  تم توفير تأمين الوصول بكفاءن  بحيت إذا كعان قالعب البصعمة المعرخص بعه متطابقًعا  فسعيتم فعتح 

 البوابة  وإال تبقى ف  حالة مغلقة.

أن أبعرز الفروقعات بينهعا وبعين الدراسعة الحاليعة تكمعن  وبعد عرض مجموعة الدراسات السابقة يالحعظ
ف  تركيز الدراسة الراهنة على اسعتعراض آليعات عمعل أنظمعة القياسعات الحيويعة ونمعاذج معن تطبيقاتهعا فع  
المكتبات  وتتميز كذلك بالعمل على التخطيط لتوظيفها فع  تطعوير  بيئعة العمعل وخعدمات المعلومعات بمكتبعة 

مقابل عالجت الدراسات السابقة تنفيذ القياسات الحيوية فع  المكتبعات األكاديميعة  والتعلعيم اإلسكندرية. وف  ال
االلكترون   وأنظمة الرعاية الصحية  وإدارن االختبعارات االلكترونيعة عبعر الشعبكة العالميعة  والمقارنعة بعين 

 أنظمة القياسات أحادية الوسائط والمتعددن الوسائط. 

 . اإلطار النظري 2

مفعععاهيم القياسعععات الحيويعععة وأنواعهعععا  ومجعععاالت تطبيقهعععا  وآليعععة عملهعععا   اول اإلطعععار النظعععرييتنععع
واستعراض نماذج من تطبيقاتها ف  المكتبعات وغيرهعا معن مؤسسعات المعلومعات  ينتهع  هعذا اإلطعار بإلقعاء 

 ها. الضوء على مميزات تنفيذ القياسات الحيوية ف  المكتبات والقيود الت  تواجهها وسبل تخطي

 . القياسات الحيوية: المفاهيم واألنواع 2/1

تشير القياسات الحيوية إلى التعر  التلقائ  على هوية األشخاص استناداً إلى الخصعائص الفسعيولوجية 
و/أو السلوكية. وتحمل القياسات الحيوية إمكانيات المصادقة السريعة وسهولة االسعتخدام والدقعة والموثوقعة  

ات التقليدية األخرى المستخدمة ف  التحقق من الهوية  والت  معن أمثلتهعا البطاقعات الذكيعة وذلك مقارنة باآللي
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والممغنطة  وكلمات المرور وغيرها. وتنطوي هذه األساليب التقليدية على العديد من أوجعه القصعور ومنهعا 
الل األخععرين  تعععرض البيانععات لمخععاطر الضععياع أو السععرقة أو النسععيان أو مشععاركتها أو اقتناصععها مععن خعع

وباإلضععافة إلععى ذلععك مطالبععة المسععتخدم بتععذكر عععدد كبيععر مععن كلمععات المععرور وأرقععام التعريعع  الشخصععية 
(PINs لحسابات الحاسبات اآللية  وأجهزن الصرا  اآلل  البنكية  وحسابات البريد اإللكترونع   والمواقعا )

 اإللكترونية وغيرها. 

قياسات الحيوية ليست جديدن وأن تطبيقاتها موجودن منذ فتعرات  ومن المثير لالهتمام معرفة أن تقنية ال
م وذلعك وفقًعا لمعا 1973م. ويرجا أقعدم تطبيعق لهعا إلعى ععام 1968ممثلة ف  منتجات متاحة تجاريًا منذ عام 

 Universityم( بأن جامعة جورجيا 2011) Achintya K. Mandal, Subodh Gopal Nandiأورده 

of Georgiaدات نظععام للمسععح اليععدوي لتقييعد الععدخول إلععى قاعععات الطعععام  واعتمععدت فكععرن   قامععت باسععتح
 العمل على جهاز يقيس أطوال أصابا الفئات المستهدفة عن طريق مسحها بالخاليا الكهروضوئية. 

واسععتخدمت التكنولوجيععا الحيويععة علععى نطععاا واسععا خععالل تسعععينيات القععرن العشععرين  وكانععت أنظمععة 
صععابا هعع  األكثععر شعععبية فعع  تلععك الفتععرن. وقععد شععكلت الحاسععبات اآلليععة والتجععارن التعععر  علععى بصععمات األ

اإللكترونيععة أكبعععر القطاععععات الواعععدن السعععتخدام القياسعععات الحيويعععة. وكمععا مهعععدت التطعععورات التكنولوجيعععة 
المتالحقععة الطريععق أمععام انخفععاض أسعععارها  وكمععا قععاد تزايععد معععدالت االحتيععال الرقمعع  واختععراا أنظمععة 

علومات والتعدي على أمن المعلومات واألجهعزن المتعلقعة إلعى تعزيعز ودععم أنظمعة القياسعات الحيويعة فع  الم
األسواا التجارية. وتتوفر ف  الوقت الراهن مجموععات متنوععة معن األجهعزن الحيويعة  مثعل المسعح اليعدوي 

ام التعر  علعى الوجعوه ونظام التعر  على الصوت  ونظام قياس اليد  ونظام المسح الضوئ  للعيون  ونظ
 وغيرها.

م( يمكعن تقسعيم مجعاالت توظيع  أنظمعة 2010)  National Research Councilووفقًا لمعا ذكعره 
 القياسات الحيوية إلى ثالثة مجموعات رئيسة تتمثل ف :

: وتتمثععل أبععرز هععذه المجععاالت فعع  الطععب  والزراعععة  المجيياالت االقتصييادية والعلمييية والتقنييية -
ليععل الظععواهر االجتماعيععة  وعلععم الععنفس  واللغويععات  والكيميععاء  والفيزيععاء النوويععة والبنععوك  وتح

والفيزياء الفضائية. ويمثل مجال أمن المعلومات من أبرز القطاععات التع  تسعتخدم فيهعا القياسعات 
الحيويعععة والعععذي يضعععم تسعععجيل العععدخول إلعععى الحاسعععبات اآلليعععة وشعععبكات معلوماتهعععا  والتجعععارن 

  وبطاقعات االئتمعان  ATMالوصول إلى الشبكة العالمية  وأجهعزن الصعرا  اآللع  اإللكترونية  و
 والتحكم الفيزيائ  )المادي( ف  الوصول  والهوات  المحمولة  وغيرها. 

ومعن نماذجهعا بطاقعات الععرقم القعوم  )الهويعة الوطنيعة(  ورخصعة القيععادن   التطبيقيات الحكوميية: -
طععات الحععدود  وجععوازات السععفر  وتسععجيل المسععافرين والضععمان االجتمععاع   والتأشععيرات  ومح

 والركاب  ومراقبة وثائق الهوية االلكترونية وغيرها.

: ولععل معن أهعم اسعتخدامات القياسعات الحيويعة فع  هعذا اإلطعار تعأت  تحديعد علوم الطب الشيرعي -

 هوية الجثة  والتحقيق الجنائ   ودراسة الحوادت الجنائية  وتحديد األنساب  وغيرها. 

ويعد تطبيق أنظمة القياسات الحيوية ألغراض التععر  علعى الهويعة أمعًرا بعال  األهميعة فع  القطاععات 
التطبيقية السابق ذكرها  وتعتبعر المكتبعات وغيرهعا معن مؤسسعات المعلومعات واحعدن معن المجعاالت الواععدن 

 لتطبيق هذه األنظمة.

م( أن 2007وأخرين ) R. M. Bollووفق سياا التعر  على أنواع القياسات الحيوية أشار 
الخصائص الحيوية تشتمل على مسح بصمات األصابا  وشكل وهندسة اليد  وبصمة القزحية ومسح شبكية 
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العين  والتحقق من الصوت وأنماطه  وتحديد عناصر الوجه وتصويرها  والتوقيا إلى غير ذلك. وتتناول 
 الخصائص.الفقرات التالية التعري  بشكل موجز بكل خاصية من هذه 

  Fingerprintأو بصمة األصابع 

علعم القياسعات الحيويعة معألو  وراسعخ للغايعة وقععد اعتمعد لفتعرات علعى تحليعل أنمعاط البصعمات  وكععان 
االستخدام التقليعدي لبصعمات األصعابا بمثابعة تقنيعة جنائيعة فع  الطعب الشعرع   وتسعتخدم بصعمات األصعابا 

رح الجريمة. وفع  سعياا القياسعات الحيويعة الحديثعة  يمكعن التقعاط لتحديد هوية الجنان والت  يتركونها ف  مس
هععذه الميععزات وتحليلهععا ومقارنتهععا إلكترونيًععا  وتقععدم بصععمات األصععابا ثباتًععا يتغيععر فقععط فعع  الحجععم مععا تقععدم 
العمعر  ولكنهعا فع  المقابعل تكعون شعديدن المقاومعة للتععديل. ) لمزيعد معن المعلومعات حعول بصعمات األصعابا 

https://www.fingerprints.com/ ) 

  Hand Geometryبو هندسة اليد 

ربما يكون شكل أو هندسة اليد معن أكثعر أنظمعة القيعاس اإللكترونيعة انتشعاًرا. ويتطلعب هعذا النظعام معن 
اطهععا وقياسععها فوتوغرافيًععا. الشععخص وضععا يععده )عععادنً اليععد اليمنععى( علععى جهععاز ذو سععطح مسععطح ويععتم التق

( عظمة وباإلضعافة إلعى شعبكة معقعدن معن المفاصعل والعضعالت واألوتعار 27وتتكون اليد البشرية من عدد )
المترابطععة  وتشععتمل علععى العديععد مععن الخصععائص التشععريحية والتعع  يمكععن اسععتغاللها فعع  تمكععين المصععادقة 

ومععععععات حععععععول هندسععععععة اليععععععد والتعععععععر  علععععععى هويععععععة الشععععععخص بشععععععكل فريععععععد. ) لمزيععععععد مععععععن المعل
recognition-geometry-hand-https://www.biometricupdate.com/201206/explainer ) 

  Iris/Retinaجو القزحية/الشبكية 

ا فع  القياسعات الحيويعة  وتمثعل الشعكل األكثعر دقعة للتكنولوجيعا تعتبر بصعمة القزحيعة األكثعر دقعة وثباتًع
الحيوية حيت إن العين البشرية تقدم ميزتين ما خصائص فعالة للتحقق معن الهويعة  وتعوفر كعل معن القزحيعة 
)الجزء الملون المرئ  ف  مقدمة العين( وأوردن الشعبكية )الفعيلم الرقيعق للنهايعات العصعبية داخعل مقلعة الععين 

تلتقط الضوء وترسله مرن أخرى إلى العقل( أنماًطعا يمكعن أن تحعدد هويعة الشعخص بشعكل ال نظيعر لعه.  الت 
وتتمثل آلية المصادقة ف  تحليل نمط الخطوط واأللوان على العين ورقمنته ومقارنتعه بعينعة مرجعيعة للتحقعق 

 (  https://www.retinalscreenings.comمنها. ) لمزيد من المعلومات حول الشبكية والقزحية 

  Voice Verificationدو التحقق من الصوت 

يعد التحقق من الصوت واحد من التكنولوجيعا الحيويعة المتاحعة والتع  تعوفر ميعزن السعماح بعالتحقق معن 
لبنيعة تحتيعة ألنعه قعد تعم بناؤهعا بالفععل  هوية الشخص عن بُعد باستخدام نظام الهات . وال تحتعاج هعذه اآلليعة 

وبالتال  ال يمثعل أيعة تكلفعة معن جانعب العميعل  وال يحتعاج إلعى تثبيعت قعارئ خعاص حعال التنفيعذ فع  المكتبعة  
أرخععص إلععى حععد كبيععر وذلععك مقارنععة  -الميكروفععون-وحتععى بععدون نظععام الهععات   يظععل جهععاز أخععذ العينععات 

لععى البصععريات. ) لمزيععد مععن المعلومععات حععول التحقععق مععن الصععوت بالتقنيععات الحيويععة المنافسععة القائمععة ع
https://voicepin.com  ) 

  Facial Recognitionهو التعرف على الوجه 

ف  مجال القياسات الحيوية  يظل تحديد عناصر الوجه والتعر  عليه أحد أكثر التقنيعات إثعارن للجعدل  
الكاميرات عالية الدقة واإلضاءن الجيدن  يمكن لنظام التعر  على الوجه أخذ عينات معن مسعافات فمن خالل 

كبيعرن نسععبياً حتععى دون علععم أو موافقععة الشععخص المعنعع . وتعمععل هععذه التقنيععة بطععريقتين همععا: هندسععة الوجععه 
Facial geometry   ومقارنة السطح الخارجEigenface comparisonة الوجعه . ويعمل تحليل هندس
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عن طريق أخذ نقطة مرجعية معروفة )على سعبيل المثعال  المسعافة معن الععين إلعى الععين(  وقيعاس الميعزات 
لوحعة مععن  Eigenfaceالمختلفعة للوجعه فع  المسعافة والزوايععا معن هعذه النقطعة المرجعيععة. وتسعتخدم مقارنعة 

ريديعة النموذجيعة. وقععد تكعون هععذه تجريعًدا للوجععه  وتقعارن الوجعه الملععتقط معا هعذه الوجععوه التج 150حعوال  
التكنولوجيا مفيدن للمكتبات ف  التحقق من روادهعا والمسعتفيدين معن خعدماتها. ) لمزيعد معن المعلومعات حعول 

 (  https://electronics.howstuffworks.comالتعر  على الوجه 

  reSignatuوو التوقيع 

القياس الحيوي األكثر دراية هو توقيا الشخص  وقد قعادت قعدرن العنصعر البشعري علعى الحكعم بعالعين 
المجعردن عمععا إذا كعان أحععد التوقيععات يتطععابق معا اآلخععر مععن عدمعه إلععى جععل هععذه المقعاييس ملزمععة قانونًععا. 

التععر  علعى التوقيعا تقنيعة  ويمكن ألجهزن الحاسبات اآللية تحديد هذه الخصائص وتحليلها ومقارنتهعا لجععل
حيوية قابلة للقياس  وذلك لكونها تستند إلى أشياء غير مرئية منها على سعبيل المثعال ضعغط القلعم والسعرعة  
وتوفر تقنية القياس الحيوي القائمة علعى التوقيعا ميعزن التحقعق معن التوقيعا المنعتظم. ) لمزيعد معن المعلومعات 

 ( id.com-https://biosigحول التوقيا 

وبعد هذا العرض لمفعاهيم ومجعاالت تطبيعق اسعتخدام القياسعات الحيويعة والتععر  علعى أبعرز نماذجهعا 
 وأنواعها  من الضروري إلقاء الضوء على آلية عملها  وهذا ما تتناوله الفقرات التالية. 

 .  لية عمل أنظمة القياسات الحيوية 2/2

-طاعات األعمال والشركات وكذلك الحال بالنسبة للمكتبات وغيرها من مؤسسات المعلومات تحتاج ق
إلععى تقنيععات القياسععات الحيويععة ألغععراض  -لممارسععتها دوًرا رئيسععيًا فعع  تكععوين مجتمععا المعلومععات وتطععويره

 تعزيز التحكم واألمان.

القياسعات الحيويعة  وفقًعا لمعا أورده وتتمثل اآللية العامة المستخدمة فع  التععر  علعى الهويعة باسعتخدام 
Ernest Dixon (2015 ف  رقمنة المعلومات باستخدام قارئ أو ماسح ضعوئ  حيعوي خعاص  ومعن ثعم )م

تخزين هذه المعلومعات فع  قاععدن بيانعات موثوقعة وآمنعة  حيعت يعتم مقارنتهعا بعاألنواع والخصعائص الحيويعة 
لبيانعات. ويقعوم المسعتخدم العذي يصعل إلعى النظعام بإرسعال السابق التعريع  بهعا  والمتعوفرن ععادن فع  قاععدن ا

اإلعدادات الحيويعة الشخصعية الخاصعة بعه معن خعالل أحعدى األجهعزن المرتبطعة بالقياسعات الحيويعة  ) والتعى 
تشتمل علعى القارئعات والماسعحات الحيويعة وكافعة األجهعزن المسعتخدمة فع  مسعح بصعمات األصعابا  وشعكل 

ية ومسح شبكية العين  والتحقعق معن الصعوت وأنماطعه  وتحديعد عناصعر الوجعه وهندسة اليد  وبصمة القزح
. ويحدد النظام بيانات الشخص الحيوية ويقارنها بعينات قاعدن البيانعات ومعن ثعم يعتم وتصويرها  والتوقيا ( 

 التحقق من هويته والتعر  عليه. 

سات الحيوية كما هعو مبعين بالشعكل وتتوافر أربا مكونات رئيسية عادن ما تكون موجودن ف  نظام القيا
 ( والت  تعكس بشكل أو باخر آلية عمل مثل هذه األنظمة وه :1رقم )

 آلية لمسح والتقاط تمثيل رقم  للخصائص الحيوية )الفسيولوجية و/أو السلوكية للشخص(. .1
ن ( ويمكن استخدامه للتخزيTemplateبرنامج لمعالجة البيانات الخام إلى شكل )يُسمى القالب  .2

 والمطابقة.
مطابقة ومضاهان البرنامج لمقارنة القالب الحيوي المخزن مسبقًا ما قالب من العينة الحالية   .3

 للشخص المطلوب التحقق من هويته وتحديدها.
 واجهة ما نظام التطبيق للتواصل ما النتيجة المتطابقة والمرتبطة .4
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 و مكونات و لية عمل نظام القياسات الحيوية1شكل ُ

( ف  تقريعر لهعا أن هنعاك مرحلتعان تتشعاركان 2011) Smart Card Allianceارت مؤسسة وقد أش
 .Matchingوالمطابقة أو المضاهان  Enrollmentف  إجراءات النظام الحيوي وهما التسجيل أو االلتحاا 

(  بالتقععاط عينععة القيععاس 2كمععا هععو مبععين فعع  الشععكل رقععم ) Enrollmentوتخععتص مرحلععة التسععجيل 
للشععخص أثنععاء عمليععة التسععجيل )علععى سععبيل المثععال  اسععتخدام جهععاز استشعععار لبصععمات األصععابا  الحيععوي 

وميكروفععون للتعععر  علععى الصععوت  وكععاميرا للتعععر  علععى الوجععه  وكععاميرا للتعععر  علععى قزحيععة العععين  
ل وغيرهععا(. ثععم يععأت  بعععدها إجععراء اسععتخراج المميععزات والمالمععح الفريععدن مععن نمععوذج القيععاس الحيععوي )مثعع

الصععورن( إلنشععاء قالععب المسععتخدم الحيععوي. وتنتهعع  هععذه المرحلععة بتخععزين معلومععات هععذا القالععب فعع  قاعععدن 
آليعا السعتخدامها الحقعا أثنعاء عمليعة المطابقعة أو  ID readerبيانات أو على الجهاز القعارئ لبطاقعات الهويعة 

 المضاهان. 

 

 و يوضح إجراء التسجيل أو االلتحاق 2شكل ُ

( على التقاط عينة القيعاس 3كما يوضح الشكل رقم ) Matchingالمطابقة أو المضاهان  وتركز مرحلة
الحيععوي مععرن أخععرى  وكععذلك اسععتخراج الميععزات الفريععدن مععن هععذه العينععة إلنشععاء قالععب المسععتخدم الحيععوي 

ء درجععة  المباشععر   ويععأت  بعععدها إجععراء مقارنععة هععذا القالععب الجديععد بالقالععب الععذي تععم تخزينععه مسععبقًا  وإنشععا
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مطابقععة رقميععة )نقععاط تشععابه( بنععاًء علععى تحديععد العناصععر المشععتركة بععين القععالبين. وتجععدر اإلشععارن إلععى قيععام 
 مصمم  النظام بتحديد القيمة الدنيا لنتيجة التحقق ف  ضوء متطلبات األمان الت  تتوافق ما النظام.

 

 و يبين عملية المطابقة3شكل ُ

م( أن أنظمعة األمعان تعدعم اسعتخدام 2016) Mahmudova Shafagatوعلى نفس المنعوال أوضعح 
والسعبب الثعان  يكمعن  Identificationتقنيات القياسات الحيويعة لسعببين أساسعيين  يتمثعل األول فع  التحديعد 

 والمتعلقان بالهوية والتأكد منها.  Verificationف  التحقق 

لعالقات مقارنة )واحد إلى العديعد(  والتع  ما إطار نوع ا Identificationويتوافق مبدأ تحديد الهوية 
تمكن من تحديد عما إذا كان الشخص موجوًدا ضمن مجتما مسجل من خالل مقارنة قالب الشعخص )العينعة 
المباشر( ما جميا القوالب المخزنة ف  النظعام  وتأكيعد أن الشعخص لعيس مسعجاًل بهويعة أخعرى أو أنعه لعيس 

شعخاص المحظعورين. ويجعب مقارنعة القيعاس الحيعوي للشعخص العذي معدرًجا فع  قائمعة محعددن مسعبقًا معن األ
يقوم بالتسجيل ما جميا القياسعات الحيويعة المخزنعة. وتسعتخدم بععض تطبيقعات االعتمعاد والمصعادقة للتحقعق 

 الحيوي من الهوية ف  وقت التسجيل وذلك بهد  التأكد من أن الشخص ليس مسجل بالفعل. 

بنععوع العالقععات مقارنععة )واحععد إلععى واحععد(  Verificationالتحقععق ويتعلععق علععى الصعععيد األخععر مبععدأ 
ويحدد عما إذا كان القياسات الحيوية المباشرن تتطابق ما سعجل قالعب محعدد مسعجل معن قبعل. ويتطلعب ذلعك 
أن يكون هناك  مطالبة  بالتحقق من هوية الشعخص حتعى يمكعن الوصعول إلعى سعجل القالعب المسعجل. ومعن 

م بيانعات اعتمعاد البطاقعة الذكيعة ومطابقعة نمعوذج القياسعات الحيويعة المباشعر معا القالعب األمثلة على ذلك تقدي
المسععجل والمخععزن فعع  ذاكععرن البطاقععة الذكيععة  وهنععاك مثععال أخععر يتمثععل فعع  إدخععال اسععم المسععتخدم أو رقععم 

 والذي يشير إلى سجل قالب مسجل ف  قاعدن البيانات.  IDالمعر  

ت الحيويععة  تركععز الفقععرات التاليععة علععى اسععتعراض لتطبيقععات القياسععات وبعععد تنععاول آليععة عمععل القياسععا
 الحيوية الت  يمكن استخدامها ف  المكتبات.
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 . تطبيقات القياسات الحيوية في المكتبات2/3

تسععتخدم معظععم المكتبععات علععى نطععاا واسععا أنظمععة وتقنيععات الحاسععبات اآلليععة والخععدمات القائمععة علععى 
طعاا خععدماتها المعلوماتيعة للمسععتفيدين منهعا  وتسععير أعمالهعا الفنيععة بكفعاء ودقععة شعبكات المعلومعات لتوسععيا ن

ومنهعا إععارن المصعادر  والفهرسعة أو توصعي  البيانعات  وخعدمات المعلومعات  وبنعاء وتنميعة المجموعععات  
والبحععت المعلومععات  واسععتخدام المكتبععات والخععدمات الرقميععة  وتععأمين وحمايععة مجموعععات المكتبععة القيمععة 

 النادرن  والبنية التحتية والموارد البشرية وغيرها. و

وعلعى الععرغم معن كععون المكتبععات كيانعات آمنععة ومأمونععة  إال أنهعا تواجععه مشععكالت مختلفعة مثععل سععرقة 
مصععادرها ومحععاوالت إتالفهععا بطرائععق غيععر أخالقيععة  وقيععام شععخص مععا )مسععتفيد أو موظعع ( عععن أو بععدون 

خصائص جهاز أو برنامج الحاسب أو نظام أو شبكة معلومات المكتبعة. قصد  بإخفاء أو تدمير أو تغيير ف  
وععالون علععى ذلععك  يتعامععل المختصععين مععا قواعععد البيانععات الضععخمة لتلبيععة احتياجععات مجتمععا المسععتخدمين. 
ولذلك  يجب أن يكونوا على دراية بالبيانات الت  قد يغيرها شعخص معا قبعل أن يعالجهعا الحاسعب مباشعرنً ثعم 

عد اكتمعال المعالجعة. ولعذلك  ينبغع  أن يكعون اختصاصع  المكتبعات حعذرين للغايعة فع  هعذا الصعدد  يعيدها ب
ومنععا الوصععول غيععر المصععرح بععه والععذي قععد يتسععبب فعع  مخععاطر جسععيمة ألصععول المكتبععة. وقععد ذكععر كععل 

م( أنعه لضعمان سعالمة وأمعن أفضعل لقواععد 2000) .Hong, L., Jain, A. K., & Pankanti, Sمعن
معلومات والموارد البشرية فع  المكتبعة  ينبغع  مراقبعة حركعة المصعادر والمسعتفيدين والمعوظفين. مصادر ال

وتسعتخدم بعععض المكتبععات أنظمععة المراقبععة واألمععن  ومععا ذلععك تنطععوى هععذه األنظمععة علععى العديععد مععن أوجععه 
 سبة للمكتبات. القيود. وف  هذا السياا من الممكن أن تمثل تطبيقات القياسات الحيوية قيمة مضافة بالن

وتناقش الفقرات التالية القطاعات الرئيسة الت  يمكن للمكتبات أن تسعتخدمها لتوظيع  تقنيعات القياسعات 
 Controlled Access toالحيوية بنجاح والت  تتمثل ف : التحكم ف  الوصول إلى قاعات وأقسام المكتبعة 

Library Premises وقسم اإلعارن  Circulation Sectionجل بيانات مجموعات المكتبة   وسStack 

Entry Record والتحكم ف  الوصول إلى شبكة المكتبة وأنظمتهعا  Controlled Access to Library 

Network . 

 . التحكم في الوصول إلى أماكن المكتبة 2/3/1

ام عادن ما يكون لكعل مكتبعة نظعام لفحعص معدخل البوابعة يعدوياً  ويشعارك شخصعان علعى األقعل فع  القيع
بمهمة فحص المترددين والزائرين. وإذا تم إدخال نظعام القيعاس الحيعوي فع  المكتبعة  فينبغع  تثبيتعه بعدًء معن 
البوابة الرئيسية للمدخل. وبالتال  سيتمكن المستخدمين الذين لديهم تراخيص الوصعول واالسعتخدام باإلضعافة 

جعة ألسعاليب الفحعص التقليديعة التع  يقعوم بهعا ععادن إلى الهيئعة العاملعة بالمكتبعة معن فعتح البوابعة آليعاً دون الحا
على المساعدن لعدخول المكتبعة نتيجعة ععدم  -غير األعضاء-موظف  أمن المكتبة. ويجب أن يحصل الزائرين 

امتالكهم تصاريح الدخول  ولن يسمح هذا النوع معن تطبيقعات القياسعات الحيويعة ألي شعخص غيعر مصعرح 
 آليًا.  له بفتح بوابة المكتبة الرئيسية

وفع  حالعة تطبيعق تقنيعة البصعمة الحيويعة لألصععابا علعى سعبيل المثعال  سعيتم فحعص بصعمات األصععابا 
للمسععتخدمين المصععرح لهععم وتخزينهععا للتحقععق منهععا. ومععن الضععروري تحديععد صععالحيات المصععرح لهععم هععل 

ت معينعة الكترونيعة الصالحية بدخول المكتبة نفسها أم الوصول إلى أماكن معينة بها  أم بالدخول عل  خعدما
كانعت أم غيعر الكترونيعة. ويعععد التععر  علعى بصعمات األصععابا بعديالً آمنًعا وفععااًل مععن حيعت التكلفعة مقارنععة 

 . PINsبكلمات المرور وبطاقات المكتبة وأرقام التعري  الشخصية 

م( أنه يفضل تثبيت جهعاز القعارئ الحيعوي علعى 2015) Ernest Dixonويشير  أيرنيست ديكسون  
الحععائط بععالقرب مععن بععاب المكتبععة الرئيسعع . وتععوفر هععذه الماسععحات الضععوئية لبصععمات األصععابا مسععتويات 
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مختلفة من الترخيص لألشخاص  والذي يتضمن آلية جدولة للسماح بالوصول لألفراد بنعاًء علعى الوقعت معن 
ات الخععادم / الشععبكة اليععوم. ويمكععن تنفيععذ ذلععك علععى المكتبععة بأكملهععا أو علععى قاعععات الحاسععبات اآلليععة ومحطعع

 لتجنب الوصول غير المصرح به.

التقليديععة  ألنععه ال يمكععن  IDsويزيعد هععذا النظععام أيًضععا معن مسععتويات األمععان أكثععر مععن بطاقعات الهويععة 
فقعدان بصعمة أو سععرقتها. وإلعى جانععب أنعه ليسععت هنعاك حاجععة لتعقعب أو إعععادن برمجعة بطاقععات الهويعة التعع  

 انتهت فترن صالحيتها.

 قسم اإلعارة   .2/3/2

ف  حالة اإلعارن اليومية  هناك احتمالية إلسعاءن اسعتخدام بطاقعات عضعوية المكتبعة  حيعت يمكعن ألحعد 
األعضاء استخدام بطاقة عضو آخر  وذلك على الرغم من وجود تعليمات واضحة على أن بطاقعة العضعوية 

ا. ويمكعن أن تمعارس المصعادقة غير قابلة للتحويل وال يمكن استخدامها معن جانعب عضعو أخعر غيعر صعاحبه
 المستندن إلى أنظمة القياسات الحيوية حل فعال لهذه المشكلة.

 . سجل مجموعات المكتبة 2/3/3

ف  نظعام المكتبعة المتعاح للوصعول الحعر  يُسعمح للمسعتفيدين بالتعامعل المباشعر معا مجموععات المكتبعة  
م الموضعوعية والهوايعات الخاصعة بهعم  ويجب أن يكون هناك سجل مفصل حعول سعمات القعراء واهتمامعاته

 وتوقيت القيام باإلجراء ووقت االنتهاء منه.

ويمكن لنظام القياسات الحيوية حل هذه المشكالت وذلك ألنها ستقوم تلقائيًعا بعالتعر  علعى مجموععات 
بععة فعع  أقسععام المكت Entry pointsالمكتبععة األكثععر طلبًععا. وينطبععق هععذا المفهععوم كععذلك علععى نقععاط الععدخول 

المختلفعة  علععى سععبيل المثعال قاعععات القععراءن واالطعالع  وقسععم الكتععب والمصعادر النععادرن  وقسععم الععدوريات  
 وغيرها  وذلك قد يقود إلى الخروج بمؤشرات إحصائية ذات قيمة مضافة للمكتبة. 

 . التحكم في الوصول إلى شبكة المكتبة وأنظمتها2/3/4

فع  بيئعة رقميعة حيعت يعتم ربطهعا بشعبكة محليعة أو واسععة  وتعمل معظم المكتبات ف  الوقت الحاضعر 
النطاا أو إنترانت للمؤسسة. وتحتاج أي مكتبة لمواجهعة الجعرائم اإللكترونيعة إلعى وقعت للعتحكم فع  وصعول 
أعضععائها إلععى شععبكة معلوماتهععا. وتععوفر المكتبععات اسععم المسععتخدم وكلمععة المععرور لألعضععاء لالسععتفادن مععن 

بيانعات االعتمعاد والمصعادقة إلعى الفقعدان أو النسعيان أو االختعراا قعد تعؤدي إلعى  أنظمتها  وما ذلك  تعرض
م( الحعل المناسعب 2015)  Arjona R, Baturoneهفعوات أمنيعة. وتمثعل القياسعات الحيويعة وفقًعا لمنظعور

للتغلعب علععى هععذه المشعكلة  حيععت تضععمن المصععادقة وحمايعة شععبكة المكتبععة ضععد التطفعل غيععر المصععرح بععه  
حمايععة ألجهععزن الحاسععبات الشخصععية والوصععول إلععى الشععبكة  وتقلععل مععن طلبععات إعععادن تعيععين كلمععة وتععوفر 

المععرور  حيععت يمكععن للمسععتخدمين تسععجيل الععدخول تلقائيًععا دون الحاجععة إلععى كتابععة اسععم المسععتخدم وكلمععة 
  PINs المععرور  وبالتععال  تلغعع  المخععاطر األمنيععة لكلمععات المععرور المكتوبععة  وأرقععام التعريعع  الشخصععية

وباإلضافة إلعى منعا كلمعات المعرور المسعروقة أو المسعتعارن  وكعذلك ترفعا معن قعدرات مسعئول المكتبعة فع  
 التحقق من هوية المتصل بالحاسب والشبكة والتطبيق بدقة فائقة.

ويمكن لنظام القياس الحيوي التعر  على مسعتخدم  أجهعزن الحاسعبات بالمكتبعة تلقائيًعا والترحيعب بهعم 
حععت علععى الشععبكة العالميععة  واسععتخدام نظععام المكتبععة والمكتبععة الرقميععة  والفهععرس اآللعع  للمكتبععة بغععرض الب

   وغيرها من الخدمات المميكنة الت  توفرها المكتبة.  OPACالمتاح على الخط المباشر 
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وتقود تطبيقات أنظمعة القياسعات الحيويعة فع  المكتبعات وغيرهعا معن مؤسسعات المعلومعات إلعى دراسعة 
ة اإلحاطة بخصائص ومالمح هذه األنظمة وبيعان الصععوبات التع  تواجههعا  وذلعك معا تعالجعه الدراسعة أهمي

 ف  جزئيتها التالية. 

 . مميزات تنفيذ القياسات الحيوية في المكتبات والقيود التي تواجهها وسبل تخطيها2/4

وغيرهععا مععن مؤسسععات  تععوفر أنظمععة وأدوات القياسععات الحيويععة عععدًدا مععن الفوائععد المهمععة للمكتبععات
المعلومعات التعع  تنفعذ نظععام تحديعد الهويععة اآلمعن للمسععتفيدين معن خععدماتها. ومعن خععالل بحعت أدبيععات اإلنتععاج 
الفكععري حصععرت الدراسععة أبععرز هععذه الخصععائص والتعع  تتمثععل فعع : تعزيععز الخصوصععية  وتعزيععز األمععن  

لمرونعة. وتسعتعرض الفقعرات التاليعة أبعزر وتحسين أداء النظام وتوافره  وتحسين الكفاءن  وكعذلك الترقيعة وا
 هذه المميزات. 

 Enhanced Privacy. تعزيز الخصوصية 2/4/1

تمارس تقنيات القياسعات الحيويعة دوًرا بعارًزا نحعو تعزيعز مبعدأ الخصوصعية بشعكل ملحعوظ فع  أنظمعة 
خعالل جعدار حمايعة التحقق معن الهويعة. تعمعل هعذه التقنيعات علعى تعأمين قاععدن البيانعات الشخصعية للفعرد معن 

شخص   واستخدام بروتوكعوالت أمعان راسعخة  وأنظمعة التشعفير المتقعدم  والتوقيععات والشعهادات الرقميعة  
 وذلك لمنا تغيير أو استبدال البيانات الحيوية  وحظر استنساخ وسيط أو أدان القياس الحيوي.

دن بياناتعه الشخصعية  وتعمعل علعى وتوفر أدان القياس الحيعوي ارتباًطعا قويًعا وفريعًدا بعين الشعخص وقاعع
تبن  آليات فعالة لضمان أن حامل هذه األدان يعتبعر المالعك الشعرع  لهعا  ولعه الحعق الحصعري فع  الوصعول 
إلى المعلومات الشخصية المخزنة عليها. ومما يععزز الخصوصعية ععدم إمكانيعة اسعتعارن القيعاس الحيعوي أو 

أو كلمة المعرور  وبالتعال  تعزيعز  PINرقم التعري  الشخص  تعرضه للفقدان أو السرقة كما هو الحال ف  
 المصادقة على هوية الشخص. 

م( علعى اإلجعراءات التع  تتخعذ لضعمان تعزيعز الخصوصعية ومعن 2006) Roberts, C. Jوقعد أكعد 
 بينها أن طلب أدان القياس الحيعوي معن الجهعاز القعارئ يعتبعر بمثابعة إثبعات أنعه معتمعد معن قبعل نظعام الهويعة 

وبالمقابل يطلب الجهاز من األدان إثبات أنها جزء من النظام. وبمجرد إنشاء الثقة بين الجهعاز واألدان  يمكعن 
توسيعها لتشمل الشخص نفسه  وذلك باستخدام البيانعات الحيويعة التع  تعم التقاطهعا منعه فع  نقطعة االسعتخدام. 

جيل المخزنعة علعى الوسعيط العذك  الحيعوي. ويقوم نظام التحقق من الهويعة بعإجراء مضعاهان معا بيانعات التسع
وبالتععال   يمكععن للنظععام التأكععد مععن أن المسععتخدم هععو المالععك الشععرع  للوسععيط  وأن المعلومععات الشخصععية 
المخزنععة عليععه تخععص حاملععه. ويكمععل ذلععك عالقععات الثقععة بععين كافععة األطععرا  ذات الصععلة والتعع  تتمثععل فعع  

ام التحقععق مععن الهويععة  ولعععل مععن أبععرز النمععاذج علععى هععذه المسععتخدم  والوسععيط  والطععر  المسععتخدم  ونظعع
 .ATMاإلجراءات تأت  البطاقات البنكية الذكية 

 Enhanced Security. تعزيز األمن 2/4/2

تُحسن تقنيات القياس الحيوي من تأمين نظام التحقق من الهوية ورفا معدالت الدقة والسرعة والعتحكم 
 (.4الذك  الحيوي كما هو مبين ف  الشكل رقم )ف  المصادقة على هوية حامل الوسيط 
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 و القياسات الحيوية ومعدالت التأمين4شكل ُ

وما تزايعد أهميعة تحديعد الهويعة بدقعة  يعتم إضعافة تقنيعات جديعدن إلعى أنظمعة التحقعق معن الهويعة بهعد  
 G Rathinasabapathy, T. MohanaSundari, Th. Lتحسععين أمانهععا. وقععد بععين كععل مععن 

Rajendran (2008 على احتواء هعذه األنظمعة والتع  تعتمعد علعى تقنيعات ووظعائ  التشعفير والقياسعات )م
 الحيوية على مزايا أمنية يمكن حصرها ف  النقاط التالية:

  توقيععا وتسععجيل وتخععزين القالععب الحيععويbiometric template  علععى أدان )وسععيط( القيععاس
التحقعق منعه  وذلعك بعين جهعاز االلتقعاط الحيعوي الحيوي مثل )البطاقة الذكية( ف  وقعت التسعجيل و

 واألدان ف  كل مرن يتم فيها استخدامها. 

  تشفير القالب والمعلومات الشخصية األخعرى المخزنعة علعى الوسعائط الذكيعة لتحسعين األمعان ضعد
 الهجمات ومحاوالت االختراقات الخارجية.

 سعيط ذاتعه عبعر مقارنعة القالعب إجراء المصادقة على الشخص حامل الوسعيط الحيعوي بواسعطة الو
المباشععر مععا القالععب المخععزن فعع  الوسععيط. وال يتععرك القالععب الحيععوي الوسععيط نهائيًععا  ممععا يحمعع  
المعلومععات مععن الوصععول إليهععا أثنععاء اإلرسععال ويسععاعد فعع  معالجععة مخععاو  المسععتخدم المتعلقععة 

 بالخصوصية.

  يمكن لمعر  التحقق من الهويةID حيويعة التحقعق معن شعرعيته وشعرعية المتوافق ما الوسائط ال
القععارئ عبععر نظععام تشععفير مصععادا عليععه بععين كععل مععن أدان التحقععق والقععارئ وذلععك قبععل البععدء فعع  
التحقععق مععن الهويععة. وبمجععرد االنتهععاء مععن هععذا اإلجععراء يمكععن مععنح الوصععول إلععى تطبيععق معععين. 

مناسععب عععن ويضعمن ذلععك مسعتوى عععال مععن الخصوصعية لحامععل الوسعيط  ويمنععا الكشعع  غيعر ال
 البيانات الحساسة  ويساعد على إحباط سرقة بيانات الهوية. 

   تحتوي أدوات القياس الحيوي على ذاكرن لتخزين كميات متزايدن من البيانعات  بمعا فيهعا البعرامج
واحد أو أكثر من القياسات الحيوية  ومفاتيح تشفير متععددن لتقييعد الوصعول إلعى البيانعات  والتأكعد 

 البيانات أو حذفها. من عدم تعديل
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  تسععتخدم أدوات القيععاس الحيععوي إلثبععات الهويععة الرقميععة لحاملهععا مفععاتيح التشععفير والخوارزميععات
 المخزنة ف  ذاكرتها المحمية  مما يجعلها مثالية للتطبيقات الت  تحتاج إلى مصادقة. 

 bilityImproved System Performance and Availa. تحسين أداء النظام وتوافره 2/4/3

القيعاس الحيويعة إلعى تحسعين األداء الععام للنظعام.  -وسعائط-يؤدي تخزين القياسات الحيوية على أدوات 
 .Ramesh, Mويتم إثبات هوية الشخص والتحقق من صحتها ف  وقعت إصعدار الوسعيط الحيعوي. ويشعير 

R. (2012أنه من تلك النقطة تتم المصادقة على هوية المستخدم معن خعالل تقعديم )مثعل -الوسعيط الحيعوي  م
إلى أجهزن القارئ الخاصة به  دون الحاجة إلجراء بحت ومطابقة بقاععدن بيانعات بعيعدن عبعر  -البطاقة الذكية

شبكة المعلومات. ويمكن أن تقلل هعذه المعالجعة معن الوقعت المسعتغرا للمصعادقة علعى هويعة الشعخص  ممعا 
 يسمح بفحوصات أمنية أسرع. 

  يكعون فيهعا االسعتخدام السعريا والمتكعرر ضعروريًا علعى سعبيل المثعال  العتحكم وبالنسبة للتطبيقات الت
ف  الوصول إلى مبان  وقاعات المكتبات  يمكن أن تعمعل وسعائط القيعاس الحيعوي علعى سعرعة نقعل القوالعب 
 الحيوية وتقليل الحاجة إلى إجراء اتصال مادي. ويمكن ألنظمة التحقعق معن الهويعة المرتكعزن علعى القياسعات

 الحيوية استخدام تقنية ذكية لتحقيق أهدا  األمن والتكلفة المناسبة. 

 Improved Efficiency. تحسين الكفاءة 2/4/4

باستخدام مزيج من تكنولوجيا الوسائط الذكية ما القياسات الحيوية لتحديد هوية االشخاص والمصعادقة 
دمععج العديعد مععن تقنيععات الهويعة واألمععان مععا  عليهعا  يععوفر التنفيعذ األكثععر كفععاءن لنظعام مصععادقة آمععن. ويمكعن

وسائط القياسات الحيوية  مما يسمح بنشر آليات مصادقة متععددن وفقًعا لعدرجات األمعان المطلوبعة والميزانيعة 
 المتاحة للتنفيذ  وقد تكون القياسات الحيوية ضرورية لنقاط الفحص األمنية ف  النظام. 

الفعال من الهوية بوابات العدخول للمكتبعات. وقعد يشعتمل نظعام ومن نماذج األنظمة الت  تتطلب التحقق 
تحديد هوية بها على مجموعة متنوعة من نقاط الوصول المادية والمنطقية والتع  لهعا مسعتويات مختلفعة معن 

م( أنه عند الوصول إلى شعبكة معا  قعد يكعون للوصعول إلعى 2007) R. M. Bollمتطلبات األمان. وقد أشار 
المعلومات متطلبات أمنية مختلفة  وقد تتطلب بعض المعلومات فقط كلمة مرور للوصعول  أنواع مختلفة من

)والت  يمكن أن تخزنها الوسائط الذكية وتذكرها للمستخدم(؛ وقد تتطلب معلومات أخرى استخدام القياسعات 
 املة رقميًا.الحيوية  وهناك معامالت أخرى قد تتطلب استخدام ميزات وسائط القياس الحيوي لتوقيا المع

 Upgradability and Flexibility. الترقية والمرونة 2/4/5

يتمثل أحد المتطلبات الرئيسية ألي نظام لتحديد الهويعة فع  القعدرن علعى ترقيعة النظعام دون الحاجعة إلعى 
لهويعة استثمارات كبيرن ف  البنية التحتية الجديدن. فقد تكون هناك حاجة لتعديل النظام دون اسعتبدال وسعائط ا

 –الشخصية ف  حالة تعرضعه للتهديعدات أو فع  حالعة تعوفر إمكانعات محس عنة. وتتعيح أدوات القيعاس الحيعوي 
بفضل قدرتها على تخعزين البيانعات قعدر معن المرونعة لتحعديت البيانعات وخوارزميعات تفاععل نظعام ولعجدارن 

 اآلمنة لتطبيقات متعددن على وسيط واحد.

 Roberts, C. Jهوية الت  تعتمد على القياسات الحيوية وفقًا لما ذكره ويمكن ف  أنظمة التحقق من ال
م( ترقية معرفعات وسعائط القياسعات الحيويعة بحيعت يمكعن أن تحتعوي معرفاتهعا علعى مسعاحة تخعزين 2006)

كافية لترقية أو إضافة محتوى حيوي جديد )على سبيل المثال  قوالعب حيويعة جديعدن أو مختلفعة(  ويمكعن أن 
عرفاتهعا علععى محتعوى الوسععيط مقسعم إلععى أقسعام ليعتم اسععتخدامها معن قبععل العديعد مععن أنظمعة الهويععة تحتعوي م

 اآلمنة المختلفة. 
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وبععععد اسعععتعراض أبعععرز المميعععزات والمالمعععح المميعععزن لتقنيعععات القياسعععات الحيويعععة وتطبيقاتهعععا  معععن 
المكتبعات. فعلعى العرغم معن الضروري إلقاء الضوء على عينة من إشكاليات تطبيقعات القياسعات الحيويعة فع  

أن تكنولوجيا القياسات الحيوية تعوفر ععدًدا معن المزايعا  إال أن هنعاك بععض العيعوب المرتبطعة بالنظعام  لععل 
من بينها تميز تقنية القياسات الحيوية بطبيعتها المتفردن وتتفاعل بسهولة ما تقنية قاعدن البيانعات  ممعا يجععل 

األنظمة الحيوية غير مجدية بدون نموذج تهديد مدروس  ويتعذر تقييم  انتهاكات الخصوصية أسهل  وتعتبر
 دقة النظم الحيوية قبل النشر والتشغيل الفعل   كما أن تكلفة الفشل مرتفعة.

وبالرغم من هذه اإلشكاليات إال أن التطورات التقنية المتالحقعة التع  تشعهدها أنظمعة القياسعات الحيويعة 
 المعوقات كما هو سبق بيانه ف  المميزات المتعلقة بهذه األنظمة. تضم حلواًل لتخط  مثل هذه 

 . التحليل والمناقشة3

يتضمن هذا اإلطار تقديم مقترح تخطيط  لتنفيذ واستخدام القياسات الحيوية ف  أحدى المكتبات العامعة 
لعى الهيئعة العاملعة الت  لها سمعة مرموقة على المستوى العالم  وه  مكتبعة اإلسعكندرية  وبيعان تأثيراتهعا ع

 بالمكتبة وخدمات المستفيدين  ومناقشة المراحل المختلفة الت  تمر بها عملية التخطيط. 

 . التخطيط لتنفيذ واستخدام القياسات الحيوية في مكتبة اإلسكندرية3/1

تركععز هععذ الجزئيععة مععن الدراسععة علععى مرحلععة رصععد وتحليععل طرائععق تطبيععق أنظمععة للقياسععات الحيويععة 
أداء قطاع المكتبعات بمكتبعة االسعكندرية  والتع  تتمثعل فع  قطعاع الععاملين وكعذلك خعدمات الجمهعور لتطوير 

بقطاع المكتبات  واسعتقراء أبعرز الخعدمات التع  توصع  الدراسعة بتوظيع  القياسعات الحيويعة لتطعوير أدائهعا 
 وضمان االستخدام األمن لها. 

 . مرحلة التحليل3/1/1

رحلة بتحليل الوضعا العراهن لقطعاع المكتبعات بمكتبعة اإلسعكندرية وذلعك من الضرروي أن تبدأ هذه الم
من خالل التعري  بمكتبة اإلسعكندرية وأقسعامها والخعدمات التع  توفرهعا  حتعى يمكعن تكعوين صعورن شعاملة 

 تمكن من التخطيط الفعال لتوظي  القياسات الحيوية بها. 

 . التعريف بمكتبة اإلسكندرية وأقسامها3/1/1/1

مكتبة اإلسكندرية الجديدن إلى استعادن روح االنفتاح والبحعت التع  ميعزت المكتبعة القديمعة  فهع  تسعى 
 ليست مجرد مكتبة  وإنما تعتبر مجما ثقاف  يضم:

   المكتبة الرئيسية: والت  تستوعب ماليعين الكتعب  ويتبعهعا المكتبعة الفرنكوفونيعة  ومكتبعة اإليعداع
 ومكتبة الخرائط.

 مكتبععة الفنععون والوسععائط المتعععددن والمععواد السععمعية والبصععرية  وهعع  ) ة:سععتة مكتبععات متخصصعع
ومكتبععة طععه حسععين للمكفععوفين وضعععا  البصععر  ومكتبععة الطفععل  ومكتبععة الععنشء  وقسععم التبععادل 

 واألرشي   ومكتبة الكتب النادرن والمجموعات الخاصة(

 نسخة محاكية ألرشي  اإلنترنت 

  أربعة متاح 

 القبة سماوية 

 شا  لتعري  األطفال بالعلومقاعة استك 

  البانوراما الحضاريةCULTURAMA 
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 )فيستا )نظام التفاعل االفتراض  ف  تطبيقات العلوم والتكنولوجيا 

 ( مركًزا للبحت األكاديم 12عدد ) 

 ( معرًضا دائًما15عدد ) 

 ( قاعات للمعارض الفنية المؤقتة4عدد ) 

 مركز للمؤتمرات يتسا آلال  األشخاص 

   مكتبة اإلسكندرية عدًدا من المؤسساتكما تستضي 

ويستمر ععدد هعذه المؤسسعات فع  النمعو  لتصعبح مكتبعة اإلسعكندرية بعذلك مركعًزا للعديعد معن الشعبكات 
لمزيعد معن المعلومعات يرجع  الدولية واإلقليمية  وتستقبل ما يتجاوز مليون ونص  المليون زائر ف  الععام ) 

 (. https://www.bibalex.org/ar/Page/overview االطالع على الرابط التال :

لرصعد أبعرز الخعدمات التع  تقعدمها  -كمعاهو مبعين فع  الفقعرات التاليعة-وقد قادت مرحلة التحليل كعذلك 
القياسعات الحيويعة بهعا   المكتبة الرئيسية بمكتبة اإلسعكندرية والتع  يمكعن التخطعيط لتوظيع  اسعتخدام تقنيعات

 وذلك لضمان االستخدام األمن والفعل  للمستفيدين.

 . أبرز الخدمات التي تقدمها المكتبة الرئيسية3/1/1/2

أفرز تطبيق أسلوب دراسة الحالة حصر الدراسة لمجموعة معن الخعدمات المقدمعة فع  قطعاع المكتبعات 
  المعوجز لمثعل هعذه الخعدمات تمهيعًدا لمناقشعة آليعات بمكتبة اإلسكندرية  وتعمل الفقرات التاليعة علعى الوصع

 توظي  تقنيات القياسات الحيوية لتطويرها. 

 أو حفظ الملفات والمستندات

يحظر على المستفيدين حفعظ المسعتندات والملفعات الشخصعية علعى محركعات األقعراص الثابتعة ألجهعزن 
ة إرسال المقاالت أو الملفعات اإللكترونيعة التع  وتوفر المكتبة ف  المقابل فرص .الحاسبات بمكتبة اإلسكندرية

يتم استردادها من قواعد البيانات والمصادر اإللكترونية األخعرى ععن طريعق البريعد اإللكترونع  إلعى حسعاب 
) ومععن الجععدير بالععذكر أن خدمععة  MySpaceالبريععد اإللكترونعع  الشخصعع  للمسععتخدم وذلععك عبععر خدمععة 

MySpace ميجابايعت فع  قاععدن بيانعات مكتبعة  30من المستفيد مجلًدا بحجعم عند تلق  عضوية سنوية  يض
اإلسكندرية   من خاللعه يمكعن حفعظ مسعتنداته وإرسعالها فع  نهايعة المطعا  إلعى حسعابات البريعد اإللكترونع  

( ميجابايعت / سعاعة. وقعدم 10الشخصية الخاصة به. يُسمح للمستفيد بإرسال حد أقصى لحجم البيانات يبلع  )
 Myلشبكة الداخلية للمكتبة الخاصة بالعاملين واما للجمهور فمن لديه عضوية سنوية لعه خاصعية من خالل ا

space http://bibalex.org/Libraries/Presentation/Static/11210.aspx  ) 

 بو الطباعة والنسخ

مستفيدين االستفادن من خدمات الطباعة من خالل حاسبات المكتبة وذلعك باسعتخدام بطاقعة ذكيعة يمكن لل
  (E) مسبقة الدفا  والت  يمكن شرائها من مكتب العضوية عند مستوى المدخل

 جو التصوير/المسح الضوئي

ل  الثعان  تقدم المكتبة خدمات التصوير والمسح الضوئ  داخل مركزين للنسعخ يقععان فع  الطعابق السعف
(B2( والطعابق السعفل  الرابعا  )B4 وتقعدم طلبعات تصععوير المصعادر إلعى معوظف  المكتبعة بمركعز النسععخ .)

  .وذلك بعد تعبئة نموذج طلب نسخ المستندات
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 دو غرف البحث

وه  غر  مخصصة للمسعتفيدين العراغبين فع  أمعاكن خاصعة وهادئعة. ويمكعن اسعتخدامها مجانًعا لكعل 
والباحثون  والمستخدمين من ذوي االحتياجعات  وطالب الدراسات العليا  اتذن الجامعات من األكاديميين وأس

ويمكعن اسععتخدام غعر  البحعت فعع  المكتبعة الرئيسععية معن قبعل شععخص واحعد فقعط فعع  وقعت واحععد   .الخاصعة
ة ويُسمح للمستخدمين من ضعا  البصر و/أو المكفوفين باستخدام غر  البحت الفردية فع  المكتبعة الرئيسعي

ويمكععن  .برفقععة مسععاعد واحععد  باإلضععافة إلععى الخععدمات المقدمععة لضعععا  البصععر مععن قبععل مكتبععة طععه حسععين
استخدام غر  البحت الجماعيعة فع  مكتبعة الفنعون والوسعائط المتععددن معن قبعل شخصعين أو أكثعر  بحيعت ال 

 يتجاوز العدد اإلجمال  للمقاعد المخصصة ف  الغرفة.

ت ترك بطاقة الهوية سارية المفعول وتقديم بطاقعة عضعوية المكتبعة وينبغ  على مستخدم  غر  البح
وإثبعات االنتمعاء إلعى إحعدى هعذه الفئعات فع  مكتعب الخعدمات المرجعيعة  وتوقيعا نمعوذج حجعز غرفعة  سعارية

 الدراسة. 

 هو خدمة االستعارة

 (CH)ومكتبععة الطفععل  (YP) يمكعن فقععط للمسععتفيدين مععن حععامل  العضععوية السععنوية فع  مكتبععة النشععئ
استعارن جميا الكتب باستثناء المعواد المرجعيعة )الموسعوعات والقعواميس واألطعالس(  والعدوريات  والمعواد 

. ويجععوز لمكتبعة اإلسععكندرية (NC)السعمعية والبصعرية  والكتععب التع  تحمععل عالمعة غيعر متاحععة لالسعتعارن 
سعتعارن يمكعن للمسعتخدم اسعتعارن وبالنسعبة لفتعرن اال .تقييد التداول أو سحب أي معواد مسعتعارن فع  أي وقعت

ويجوز تجديد االستعارن لفترن ثانيعة  إذا لعم  .كتاب واحد ف  كل مرن لفترن تبل  أسبوعين لجميا الكتب العامة
يطلبهععا مسععتفيد آخععر. وتتععوفر إجععراءات التجديععد عبععر اإلنترنععت أو شخصععيًا أو عبععر الهععات  أو عبععر البريععد 

 .رجعيةاإللكترون  إلى مكاتب الخدمات الم

وتجدر اإلشارن إلى أن قسم اإلعارن بمكتبعة اإلسعكندرية يوجعد للجمهعور فقعط فع  مكتبعة الطفعل ومكتبعة 
 )  العنشء  وأمعا فع  قاععة االطعالع الرئيسعية فهع  خدمعة غيعر متاحعة للمسعتفيدين وتقعدم حصعريًا للمعوظفين

لعععععرابط التعععععال  لمزيعععععد معععععن المعلومعععععات علعععععى اإلععععععارن بمكتبعععععة اإلسعععععكندرية يمكعععععن االطعععععالع علعععععى ا
http://bibalex.org/Libraries/Presentation/Static/11310.aspx?d=0  ) . 

وبالنسععبة للكتععب المتععأخرن يجععب علععى المسععتخدم سععداد رسععوم جميععا الغرامععات قبععل اسععتعارن أي كتععب 
قوم المكتبة بإصدار اإلشعار المتأخر األول بعد ثالثة أيام من تاريخ االستحقاا  واإلشععار الثعان  وت .إضافية

وإذا تأخر أحد الكتب ولم يتم إرجاعه فسيتم إلغعاء حعق المسعتفيد فع  اسعتخدام  .بعد خمسة أيام من أول إشعار
وب ودفا الغرامة المتعأخرن بالكامعل المكتبة. ويمكن إعادن العضوية ف  حالة إرجاع أو استبدال الكتاب المطل

٪( من قيمة الكتاب. وإذا لم يقم القارئ بإرجاع كتعاب تعأخر تقديمعه والعذي 30وباإلضافة إلى غرامة قدرها )
تم طلبه عدن مرات  فسيتم اعتباره مفقوًدا  ويجب دفعه بالكامل. وتحتفظ المكتبة بحقها ف  اتخاذ اإلجعراءات 

 .القانونية

 وبة / المقترحةوو المواد المطل

توفر المكتبة الرئيسية إمكانية حجز كتاب غير متوفر ف  الوقت الحال  للمستفيد من خعالل تقعديم طلعب 
حجز كتاب  وعند إرجاع الكتعاب يقعوم القسعم المخعتص بالمكتبعة بعإبالغ المسعتفيد عبعر البريعد اإللكترونع  أو 

 ق من حالة طلب الحجز عبر الشبكة العالمية.الهات  بأن الكتاب جاهز لالستالم. ويمكن للمستخدم التحق
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تطبيععق اسععتخدام القياسععات الحيويععة وممععا هععو جععدير بالععذكر أنععه قععد نععتج عععن الدراسععة التحليليععة إمكانيععة 
بمكتبة اإلسكندرية على قطاعين  يتمثل األول ف  قطاع الموظفين أو العاملين بالمكتبعة  ويضعم الثعان  قطعاع 

رات التاليععة علععى تسععليط الضععوء علععى هععذه القطاعععات بهععد  تحديععد األقسععام خععدمات الجمهععور. وتعمععل الفقعع
 والخدمات والت  يمكن توظي  القياسات الحيوية لتطوير األداء.

 . القياسات الحيوية وتطوير خدمات الجمهور بمكتبة االسكندرية3/1/2

اول رواده  كعان معن بتحليل خدمات الجمهور الت  يوفرها قطعاع المكتبعات بمكتبعة اإلسعكندرية فع  متنع
 الضروري التعر  على نماذج الخدمات الت  يمكن تطبيق أنظمة القياسات الحيوية عليها. 

ويقدم قطاع المكتبات خدماته المكتبية للجمهور عن طريق المكتبة الرئيسية  ويشمل هذا القطعاع ايضعا 
ون والوسععائط المتعععددن والعع  مكتبععة الطفععل ومكتبععة الععنشء ومكتبععة الخععرائط ومكتبععة طععه حسععين ومكتبععة الفنعع

جانب ذوي االحتياجات الخاصة. وتوفر مسعاحة للعتعلم  حيعت تقعدم المعلومعات فع  كعل صعورها  معن خعالل 
مجموعععات الكتععب  والععدوريات  والخععرائط  والوسععائط المتعععددن  والمصععادر اإللكترونيععة  وباإلضععافة إلععى 

ا فعيهم الطعالب  والبعاحثين  والعامعة  واألشعخاص معن الخدمات الت  تقدمها وفقًا لمتطلبات رواد المكتبعة  بمع
 ذوي االحتياجات الخاصة.

وتتسعا قاعععة إطععالع المكتبعة الرئيسععية  التعع  تمتععد علعى ارتفععاع مسععتويات المكتبعة السععبا  السععتقبال مععا 
( من المستفيدين  وباإلضافة لمصادر المكتبة يمكن للمستفيدين زيعارن متعاح  ومععارض 2000يقارب من )

لمزيعد معن المعلومعات يمكعن االطعالع علعى العرابط ز مؤتمرات المكتبة بالقرب من المكتبة الرئيسعية ) ومرك
. وتضعععم المكتبعععة الرئيسعععية  https://www.bibalex.org/ar/center/details/mainlibraryالتعععال : 
( غرفعة بحثيعة  ويوجعد نظعام حجعز 40( جهاز حاسب آل  لالستخدام الععام  وكعذلك إلعى ععدد )144حوال  )

مركزي ألجهعزن الحاسعب اآللع  ولغعر  البحعت ععن طريعق مكتعب حجعز أجهعزن الحاسعب بمسعتوى المعدخل 
(E). 

 . استخدام القياسات الحيوية لتطوير أداء العاملين بمكتبة االسكندرية3/1/3

اليعععة فععع  قطعععاع المكتبعععات بمكتبعععة االسعععكندرية فععع  قيعععام الععععاملين بتوقيعععا الحضعععور تتمثعععل اآلليعععة الح
واالنصرا  عن طريق بطاقة المكتبة المقروءن آليًا عن طريق بوابات إلكترونية مثبتعه علعى مختلع  معداخل 

الدقعة فع  المكتبة. وبتحليل هذه اآللية أمكن رصد عدن أوجه للقصور فيها ومن بينها افتقار هذه الطريقعة إلعى 
تحديععد الهويععة الفعليععة لحامععل البطاقععة اإللكترونيععة  وإحتماليععة اسععتخدام البطاقععة مععن جانععب أشععخاص غيععر 
أصععحابها المصععرح لهععم. وبالتععال  فععإن تمكععين إحععدى أنظمععة القياسععات الحيويععة مثععل اسععتخدام أجهععزن المسععح 

ن اسعتخدام بطاقعة المكتبعة  الضوئ  الحيوي للتععر  علعى بصعمات األصعابا يجععل معن الصععب للغايعة إسعاء
وضمان األمن والدقة العالية ف  تحديد الهوية  ويعتم بالتعال  تفعادي كافعة المشعكالت المرتبطعة بهعا والتع  معن 

 أبرزها منا االستخدام غير المصرح به أو غير القانون   إلى غير ذلك.

ل اإلداريععة اليوميععة ويمكععن أن تسععتخدم مكتبععة األسععكندرية نظععام القيععاس الحيععوي فعع  تغطيععة األعمععا
 Staff  وحضعور وانصعرا  المعوظفين Surveillanceوإدارتها. ومن نماذج هذه األعمال تعأت  المراقبعة 

Attendance وسجل حركة الموظفين  Staff movement record والتعر  التلقعائ  علعى المعوظفين  
  Staff-Computer Automatic Recognitionوالحاسبات اآللية 

 بة أو المراق

يمكن أن تتمثل آليات المراقبة ف  حفظ السعجالت الخاصعة بمسعتخدم  المكتبعة  والمعوظفين  والعزوار  
وموردي مصادر المعلومات غيرهم من الفئات الت  ترتبط بمعامالت معا مكتبعة األسعكندرية. ويمكعن لنظعام 
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نسخ االحتياط  السحاب  لهعا  القياسات الحيوية تحقيق نجاحات ف  إدارن هذه السجالت ما توفير إمكانيات ال
ويقتض  ذلك توافر العديد من المتطلبات التقنية لعل من أبرزها ضرورن وجود خعادم تخعزين ذو مواصعفات 

 أداء عالية. 

 بو حضور وانصراف الموظفين 

يعتبععر سععجل حضععور وإنصععرا  المععوظفين أحععد السععجالت األساسععية للمكتبععات بصععفة عامععة ومكتبععة 
الخصوص  وكما سبقت اإلشارن تقوم المكتبة بإدارن ذلك ععن طريعق بطاقعات المكتبعة األسكندرية على وجه 

المقروءن آليًا من خالل البوابات االلكترونية المثبته ف  مختل  معداخل المكتبعة. ويمكعن إدارن هعذه السعجالت 
ة العاملعة من خالل إدخال نظام القياس الحيوي  حيت يسعجل النظعام توقيعت دخعول وانصعرا  الهيئعة اإلداريع

بالمكتبة معتمًدا على التحقق الفعال من هوية معالك  البطاقعات الذكيعة  وكعذلك الحعال يمكعن أن يكعون بالنسعبة 
 للمستفيدين. 

 جو سجل حركة الموظفين 

يمكععن لنظععام القياسععات الحيويععة إدارن وتسععجيل تحركععات مععوظف  مكتبععة األسععكندرية  والتعععر  علععى 
رج المكتبة ألغعراض مختلفعة  معا إمكانيعة النسعخ االحتيعاط . ويسعاعد حركة موظ  معين سواء داخل وخا

 هذا اإلجراء ف  التعر  على أسباب عدم توفر شخص ف  نقطة عمله ف  توقيت معين. 

 دو التعرف التلقائي على الموظفين والحاسبات اآللية 

لذين يعملون علعى أجهعزن يمكن باستخدام نظام القياس الحيوي المصادقة التلقائية على هوية الموظفين ا
الحاسبات اآللية ألداء وظائ  روتينية أساسية باستخدام أنظمة إدارن المكتبة أو غيرها من األعمعال التع  يعتم 

 إنجازها بواسطة أجهزن الحاسب اآلل . 

وتجدر اإلشارن إلى أن الحاسبات االلية المتاحعة للجمهعور بمكتبعة االسعكندرية ليسعت فع  قاععات مغلقعة 
فع  قاععة االطععالع الرئيسعية وهع  منتشعرن فعع  جميعا طوابعق المكتبعة العع  جانعب الحاسعبات الموجععودن وإنمعا 

 بغر  البحت والموجهة لخدمة للباحثين فقط من طلبة الدراسات العليا.

 . اآللية المقترحة لتطبيق استخدام القياسات الحيوية بمكتبة اإلسكندرية 3/1/4

ة أو مدفوععة األجعر معن خعالل اسعتخدام كعارت العضعوية السعنوي تقدم الخدمات السعابقة سعواء المجانيع
اإللكترونعع  فقععط للخععدمات المجانيععة واسععتخدام كععارت الشععحن اإللكترونعع  للخععدمات مدفوعععة األجععر مثععل 

 التصوير والطباعة. 

وتتمثل اآللية المقترحة الستخدام أنظمة القياسات الحيوية ف  تفعيل الخدمات السابقة عن طريعق تعوفير 
جهعزن المسععح الخاصععة بهععا  ووجععود قاعععدن بيانععات ضععخمة تضععم بيانععات الجمهععور والمسععتفيدين مععن حععامل  أ

بطاقات العضعوية السعنوية معن جهعة  والععاملين بالمكتبعة معن جهعة أخعري. ومعن ثعم البعدء فع  تطبيعق النظعام 
 لين والجمهور.وتجميا البيانات الخاصة بالبصمات الحيوية وربطها بقاعدن البيانات الرئيسية للعام

ويمكن أن تقوم مكتبة األسكندرية بتطبيق نظام التحقق معن الهويعة )المصعادقة( اعتمعاًدا علعى القياسعات 
 ID library Cardالحيويععة  مععن خععالل قيععام المسععتخدمين الععذين يسععجلون للحصععول علععى بطاقععة المكتبععة 

ومعن الواضعح أن   Finger Identification Systemبالتسجيل المتزامن ف  نظام التععر  علعى البصعمة 
بصمة كل شخص ه  فردية وليسعت نفعس بصعمة اآلخعرين. واسعتخدام التععر  علعى بصعمات األصعابا فع  
 المكتبععات يجعععل مععن المسععتحيل إسععاءن اسععتخدام بطاقععة المكتبععة ويععتم الععتخلص مععن المشععكالت المرتبطععة بهععا.
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فعة الخعدمات التع  توفرهعا المكتبعة الرئيسعية  ويمكن أن يكون نظام البصمة متطلب التعامل واالستفادن من كا
 أو حصره فقط عند استخدام أجهزن الحاسبات اآللية العامة بالمكتبة. 

ويتضععمن التعععر  علععى نظععام بصععمات األصععابا الععذي تقتععرح الدراسععة توظيفععه فعع  مكتبععة االسععكندرية 
 .Authentication  والمصادقة Registrationإجراءين رئيسيين  هما: التسجيل 

ألجهععزن  Loginوتتمثعل اآلليعة المقترحعة لالسعتفادن معن مصععادر وخعدمات المكتبعة فع  تسعجيل العدخول 
الحاسععبات باسععتخدام هععذا النظععام  وقيععام المسععتخدم بوضععا أصععبعه علععى جهععاز الماسععح الضععوئ  الحيععوي 

Biometric scanner  .والمتصل بكل جهاز حاسب آل  بالمكتبة 

يح مفهععوم خععاطئ حععول التعععر  الحيععوي مععن خععالل نظععام البصععمة  ومععن الجععدير بالععذكر أهميععة توضعع
فاألمر الشائا أن النظام يلتقط ويختزن صورن كاملة للبصمة الخاصة بالمستخدم  وذلك االعتقاد خعاطئ ألنعه 
ال يعكس بدقة آلية عمل مثل هذه األجهزن. فبدالً معن ذلعك يعتم تسعجيل بصعمة األصعابا فع  النظعام معن خعالل 

من القياسات وال يتم حفظ أو تخزين أية منها ولكن يتم تحويلهعا إلعى رقعم باسعتخدام خوارزميعة. كمية متغيرن 
ويععتم ربععط هععذا الععرقم بععرقم بطاقععة مكتبععة المسععتخدم  وعنععدما يقععوم المسععتخدم بوضععا األصععبا علععى الماسععح 

نصع  بالجهعاز الحيوي  يقوم البرنامج بطلب معن المسعتخدم إدخعال رقعم بطاقعة المكتبعة الخاصعة بعه فع  حقعل 
 وتتم بناء عليه المضاهان والمطابقة. 

ومعن المتوقعا معا اسعتخدام هعذه التقنيعة أن ترفعا أنظمعة القياسعات الحيويعة معن مسعتويات األمعان بشعكل 
ملحوظ على أجهزن الحاسبات اآللية العامة بمكتبة األسكندرية  ألنه يجب علعى المسعتخدمين تسعجيل العدخول 

ح الضععوئ  الحيععوي أو مععن خععالل الطلععب المباشععر مععن أخصععائ  المعلومععات إليهععا مععن خععالل أجهععزن المسعع
 بالمكتبة. 

ومن خالل التطبيقات العملية لهذه التقنيات ف  مكتبات ومؤسسات مثيلعة  قعد تواجعه مكتبعة اإلسعكندرية 
د بعض اإلشكاليات أثناء فترات التشغيل التجريب  منها على سبيل المثعال صععوبات فع  تقبعل بصعمة المسعتفي

فع  النظععام  وقععد يععود ذلععك إلععى تأكعل فعع  بصععمة األصعبا الخععاص بالمسععتخدم أو لوجعود ضععع  فعع  دورتععه 
الدمويعة  كعذلك قععد يحعدت بشعكل عرضعع  خلعل مؤقعت فعع  عمعل قارئعات بصععمات األصعابا وكعذلك األنظمععة 

بععد  IDبهعم  الملحقة وتحتاج إلى إععادن التشعغيل. وقعد يفقعد العديعد معن المسعتخدمين بطاقعات المكتبعة الخاصعة
التسععجيل فعع  نظععام القياسععات الحيويععة واسععتخدامه  إلععى جانععب إشععكالية كيفيععة تسععجيل مسععتخدم  المكتبععة مععن 

 الضيو  والزائرين دون الحاجة إلى استخدام نظام التعر  على البصمة. 

ويتمثل الحل المقترح إلشكالية صعوبة قراءن البصمة لبعض االشخاص ف  استخدام ماسعحات ضعوئية 
وية أكثر حداثة وتطوراً للحصول علعى عمليعات مسعح أوليعة أكثعر دقعة. ولتفعادي إشعكالية تسعجيل ضعيو  حي

وزائععري المكتبععة  يمكععن تطعععوير نظععام يسععمح لهعععذه الفئععات بتسععجيل الععدخول ععععن طريععق إدخععال البيانعععات 
 موثوقية.والمعلومات الخاصة بهم  وما التحسينات المستمرن ف  البرمجيات أصبح األجراء أكثر دقة و

ويعتمد االختيار المناسعب لتقنيعة القياسعات الحيويعة ومواصعفات أنظمتهعا لمكتبعة األسعكندرية علعى ععدد 
من العوامل الخاصة بالتطبيق  بما ف  ذلعك البيئعة التع  يعتم فيهعا إجعراء تحديعد الهويعة والتحقعق منهعا  وملع  

فعة اإلجماليعة للنظعام وقدراتعه  وباإلضعافة   ومتطلبات مطابقعة الدقعة  والتكلUser profileتعري  المستخدم 
( 1إلى القضايا الثقافية والمجتمعيعة والتع  يمكعن أن تعؤثر علعى قبعول المسعتخدم لهعا. ويوضعح الجعدول رقعم )

( إلعى Hمقارنة بين التقنيات الحيوية المختلفة  ما تقيعيم أدائهعا مقارنعةً بالعديعد معن المقعاييس. ويشعير الرمعز )
High أو مرتفععا  ويععدل ( الرمععزM علععى )Medium ( أو  متوسععط   وبالنسععبة للرمععزL فيتعلععق )Low  أو

 مععنخفض. وقععد اعتمععدت القععيم المحععددن فعع  الجععدول علععى أراء العديععد مععن الخبععراء ومراجعععة العديععد مععن 
 المصادر المنشورن.
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 و مقارنة بين مواصفات التقنيات الحيوية1الجدول رقم ُ

 الدقة النضج المحدد الحيوي
 التميز

 ُالفرديةو
معدل الفشل 
 في التسجيل

العالمية 
 واالنتشار

االستمرارية 
 والمتانة

 M M M L H M الوجه

 H H M L -M H H بصمات األصابا

 M L L L M M اليد

 M M H L M H القزحية

 L L M L M M التوقيا

 L L M M H L الصوت

مناسعبة  وكمعا سعبقت اإلشعارن ) لمزيعد معن وتمثل الدقة عامل رئيس فع  اختيعار التكنولوجيعا الحيويعة ال
المعلومات يرجا لجزئية آلية عمل أنظمة القياسات الحيوية ف  هعذه الدراسعة. ( حعال مقارنعة القالعب الحيعوي 
المباشر بالقالب الحيوي المخزن )ف  تطبيق التحقق(  ويتم استخدام درجة التشعابه لتأكيعد هويعة المسعتخدم أو 

النظام بتعيين الحدود الفاصلة التخاذ قرار مناسب بين )نقطة المطابقة أو ععدم  رفضها. ويقوم عادن مصمم 
المطابقة( لهذه النتيجة الرقمية السعتيعاب المسعتوى المطلعوب معن مطابقعة األداء للنظعام. ويسعتند القيعاس إلعى 

 False( وكععذلك معععدل الععرفض الخععاطئ FAR) False Acceptance Rateمعععدل القبععول الخععاطئ 

Rejection Rate (FRR ويشير معدل القبول الخاطئ إلى احتمعال قيعام النظعام الحيعوي بعالتحقق وقبعول .)
هوية شخص ما بشكل غير صحيح أو قبول محتعال. ويشعير مععدل العرفض الخعاطئ إلعى احتمعال أن يعرفض 

ري النظام الحيوي التأكيد على هوية الشعخص علعى العرغم معن كونهعا هويعة صعحيحة. وبنعاء عليعه يقعوم معدي
للوصعول إلعى  FRRو  FARالنظام من أجل ضمان بيئة أمنيعة مشعددن بضعبط حساسعية النظعام الحيعوي إلعى 

 المستوى المطلوب من األداء المطابق والذي يدعم متطلبات أمان النظام. 

 . اآلفاق المستقبلية الستخدام القياسات الحيوية في المكتبات 4

يتسم تطبيعق نظعام التععر  علعى بصعمات األصعابا فع  مكتبعة  وتشير اآلفاا المستقبلية إلى احتمالية أن
األسعكندرية بمزايععا عديعدن مقارنععة بالتقنيعات األخععرى والتع  مععن بينهعا الدقععة العاليعة فعع  التععر  الععدقيق علععى 

 الهوية  ومنا االستخدام غير المصرح به أو غير القانون   وضمان األمن  إلى غير ذلك. 

سات الحيويعة نجاحعاً كبيعراً ومعن المتوقعا أن يجلعب العديعد معن المتغيعرات وبشكل عام  يحقق نظام القيا
اإليجابية ف  مكتبة اإلسعكندرية. ويععد التععر  علعى الهويعة وسعيلة أمنعة وموثوقعة للمسعتفيدين للوصعول إلعى 
الخدمات المكتبية  ويجب أن تفكر بهعا المكتبعات التع  تبحعت ععن تقنيعات جديعدن لتحسعين قعدرتها علعى خدمعة 

 مستفيدين منها.ال

وبعد استعراض تقنيات القياسات الحيويعة وأنواعهعا ومجعاالت التطبيعق وآليعة عملهعا  ونمعاذج توظيفهعا 
ف  المكتبات ومؤسسات المعلومات  ما التخطيط لتبنيهعا فع  مكتبعة األسعكندرية  يمكعن استشعرا  المسعتقبل 

مسعتفيدين معن المكتبعات علعى السعواء  كعذلك الواعد لهذه األنظمة لدعم وسائل التحقعق معن هويعة الععاملين وال
 ممارسة دور فعال تجاه تعزيز خدمات المعلومات. 

ومععن الضععروري أن تعمععل المكتبععات العربيععة علععى تبنعع  اسععتراتيجيات تسععتهد  تععوفير البنعع  التحتيععة 
يععات التكنولوجيععة الالزمععة لتطبيععق خععدمات انترنععت األشععياء فعع  المكتبععات وربطهععا بمععا يمكععن أن تقدمععه تقن

 القياسات الرقمية  وذلك حتى تكون جاهزن للدخول إلى تقديم خدمات الجيل الجديد من مكتبات المستقبل.
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 . النتائج والتوصيات 5

فععع  ضعععوء التعريععع  بأنظمعععة القياسعععات الحيويعععة وأنواعهعععا ومجعععاالت التطبيعععق وآليعععة عملهعععا  وبععععد 
حيويعة فع  المكتبعات ومؤسسعات المعلومعات  استعراض نماذج معن اسعتخدامات تطبيقعات تقنيعات القياسعات ال

توصععلت الدراسععة أن تلععك التقنيععات تمثععل أحععد الحلععول الرئيسععة إلشععكاليات التحقععق مععن هويععة المسععتخدمين 
والعاملين  ومعالجة مظاهر القصور الت  تواجه مستخدم  المكتبات. وقد أكدت الدراسعة علعى أدوار أنظمعة 

رفععا مسعتويات األمعان فعع  المصعادقة علعى وصععول المسعتفيدين إلععى  القياسعات الحيويعة وتأثيراتهععا علعى معدى
 الخدمات بالمكتبات.

واستعرضععت الدراسععة بالتحليععل والمناقشععة القطاعععات الرئيسععة بالمكتبععة والتعع  يمكععن أن تسععتخدم فيهععا 
  تقنيععات القياسععات الحيويععة بنجععاح والتعع  مععن بينهععا الععتحكم فعع  الوصععول إلععى أمععاكن المكتبععة  وقسععم اإلعععارن

وسجل بيانات مجموعات المكتبة  والتحكم ف  الوصول إلى شبكة المكتبة وأنظمتها. ومعالجة آليات توظيع  
القياسات الحيوية بقطاع المكتبعات بمكتبعة االسعكندرية والتع  يمكعن تطبيعق أنظمعة للقياسعات الحيويعة لتطعوير 

وقععد انتهعت بععاقتراح آليعة لضععبط ت. أدائهعا  وهع  قطععاع الععاملين بالمكتبععة وخعدمات الجمهععور بقطعاع المكتبعا
تغطية األعمال اإلدارية اليومية بالمكتبات اليومية وإدارتها باستخدام نظعام القيعاس الحيعوي ومعن نمعاذج هعذه 
األعمعال تعأت  المراقبعة  وحضعور وانصعرا  المععوظفين  وسعجل حركعة المعوظفين  والتععر  التلقعائ  علععى 

رحلعة التحليعل لرصعد أبعرز الخعدمات التع  تقعدمها المكتبعة الرئيسعية . كما قعادت مالموظفين والحاسبات اآللية
والت  يمكن التخطيط لتوظي  استخدام تقنيات القياسات الحيوية بها  وذلك لضمان االستخدام األمعن والفعلع  

 للمستفيدين. 

معن  وتجدر اإلشارن إلعى أن الوضعا العراهن لهعذه األنظمعة ال يمثعل سعوى مرحلعة أوليعه وأمامهعا العديعد
مظاهر التطوير واإلمكانات الت  ما زالت ف  طور الدراسة للتحديت وذلك لتقديم خدمات ذات قيمعة مضعافة 

 يمكن أن تستفيد منها مؤسساتنا المعلوماتية العربية لتلبية احتياجات منسوبيها والمستفيدين منها. 

  أنظمة القياسعات الحيويعة  وتوص  الدراسة مكتباتنا العربية بضرورن تبن  استراتيجيات تستهد  تبن
 وضرورن قيامها على توفير البن  التحتية التكنولوجية الالزمة لتوظيفها. 
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