 -1تستيقظ صباحا ً و تفرش
أسنانك باستخدام فرشاة األسنان
الذكية التي تخبرك كم من الوقت
استخدمتها و هل قمت بتغطية
جميع أنحاء فمك و نظفته بطريقة
سليمة أم ال!

بعد أن ترتاح قليالً ،تقوم بإرتداء التي
شيرت الرياضي المزود بمجسات تعمل
على تحليل أداءك الرياضي و لياقتك
القلبية و التنفسية بشكل دقيق و إرسالها
لك عبر التطبيق الخاص بالتي شيرت !

تلبس مالبسك و تستعد للخروج
من المنزل و لكنك تقف للحظات
أمام المرآة الذكية التي تطلعك على
حال الطقس و آخر األخبار و
معلومات عن حال الطريق ،قد يمتد
وقوفك لدقائق إذا قررت قراءة
ملخص األخبار أو متابعة تغريدات
من تتابعهم على تويتر!

و أنت في الطريق للمنزل تتوقف
عند السوبر ماركت لشراء بعض
الحاجيات ،و لكنك لست متأكد مما
إذا كان هناك ما يكفي من البيض
في ثالجة المنزل،
فتفتح تطبيق “طبق البيض الذكي”
الذي يرتبط باإلنترنت ليخبرك كم
بيضة متبقية و فيما إذا كان بعضها
سيفسد قريبا ً !

تجلس مع عائلتك على مائدة العشاء و تتناول طبقك
المفضل بإستخدام الشوكة الذكية المتصلة
باإلنترنت ،و التي تتتبع نمط و طريقة أكلك و
تساعدك على األكل بشكل أبطأ و بطريقة صحية.

بعد عودتك للمنزل ،يعطيك
جهاز “األم الحنون” ملخص
عن عائلتك ،متى عاد أوالدك
من المدرسة ،من منهم قام
بتنظيف أسنانه ،هل تناولت
والدتك أدويتها في الموعد بل
و تحضر لك كوب من القهوة
أو الشاي لتناوله بعد القيلولة !

اآلن و أنت تستعد للنوم ،تقوم من خالل هاتفك
بإغالق جميع األبواب الخارجية المزودة بأقفال
إلكترونية مرتبطة باإلنترنت تسمح لك بتحديد
أوقات القفل و الفتح أوتوماتيكيا ً و تحديد في حال
حاول أي شخص فتح الباب بغيابك.

WELCOME
From Oman
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محاور المحاضرة

هي شبكة من المكونات المادية أو األشياء المتضمنة لاللكترونيات والبرمجيات
والمجسات ) (sensorsوشبكة اتصاالت ليصبح بإمكانها جم ُع وإرسا ُل ومعالجةُ البيانات
التي تلتقطها من بيئتها ،فهي جيل جديد للذكاء االصطناعي القائم على اساس اتصال آلة بآلة
تقوم بمعظم عملها دون تدخ ٍل بشري ٍ.
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Sensors
مجسات

التطبيقات

مع  IoTتصبح المكتبات نشاطا متكامال من الموزعات  Hubsوالمواقع
 Placesوتتحول من انترنت االتصاالت Internet of
 Communicationإلى انترنت األشياء Internet of Thinks

كيف تعمل
المقدمة
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https://davidleeking.com/the-internet-of-things-iot-and-libraries/

عدد من المجاالت التطبيقية

المجاالت
آلية العمل
المقدمة

تقنية المباني الذكية
تطبيق الهاتف
الذكي في ضبط
المراقبة واآلمان
والتحكم بأجهزة
التدفئة والتبريد

تقنية RFID
تقنية RFID

تقنية Beacon

مشروع Measuring
the Future

اضافة مجس
(جهاز استشعار)
للكتاب وتتبع
حالته في االعارة
واالرجاع

هناك شركتان
توفر مثل هذه
التقنية هما:
Capira
Bluubeam

تخيل أن يكون للمكتبة
صفحة أشبه بـ
Google-Analyticsstyle dashboard
توفر لك احصائيات عن
عدد الزيارات وفي أي
موقع في المكتبة وبأي
وقت مثال

Radio Frequency
Identification
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عرض خدمات المعلومات ومصادره
للتسوق اآللي بما في ذلك الحلقات
والورش واألنشطة االجتماعية والبحثية
للتسجيل فيها أو حجز المصادر.
توفير فرصة البحث عن المصادر من
خالل الهاتف وتحديد مواقعها على
الرفوف

شرح كيفية استخدام أجهزة المكتبة
أو المركز واالستفادة من خدماتها.

المهام
المجاالت
آلية العمل
المقدمة

تعزيز خدمات الرد على
االستفسارات المباشرة من قبل
المستفيدين أنفسهم باالضافة إلى
المكتبي
إرسال إشعارات للمستفيدين أثناء تجولهم
داخل المكتبة لتنبيههم فيما يخص (تجديد
المواد المعارة  ،تجديد بطاقة العضوية).
التحكم بالطاقة في الغرف المغلقة
مثل التكييف واإلنارة.

(أمين ( ،)2019،الرمادي ( ،)2019،عبد ( )2019،عبد هللا)2019،

نماذج
نموذج تطبيق

تمكن زوار المكتبة من استكشاف
المقاعد الفارغة كما هو الحال في
مآرب السيارات

تتبع أمين المكتبة ألنشطة المستفيين في
أقسام المكتبة وقياس رضاهم بغرض
وضع الخطط االستراتيجية المستقبلية
للتطوير.

BlockChain
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 التعامالت المالية مباشرة لدفعالغرامات من المستفيد وقوائم
الناشرين ورواتب الموظفين ما بين
حساب المكتبة والعالء دون تدخل

التوقيع على النسخة غير المرخصة لالستخدام تلقائيا دون
تدخل شركة االنتاج
(األكلبي (، )2017،الجندي ( ، )2019،الرمادي ( ،)2018،عبدهللا )2019،

نماذج

 اإلعارة بين المستفيدين مباشرةدون تدخل إذ أن معلومات اإلعارة
تتغير تلقائيًا لتنتقل من المستعير
األول إلى الثاني الختصار الوقت
والمسافة بين المستخدمين ومنحهم
فرصة التواصل وخصوصا بين
المهتمين في الموضع

إدارة حقوق الملكية للناشرين حيث يمكنهم تحميل البحوث
لالستخدام دون تمكن المستفيد من إجاء التغيير أو التعديل
والتدخل أو االنتحال

نموذج تطبيق
المهام
المجاالت
آلية العمل
المقدمة

Orlando Public Library

يستند على تطبيق تقنية Beacon

تتواصل المكتبة والمتحف مع المستخدمين من خالل الهاتف الذكي
والتطبيق الذي يحمل مجانا مع تحديد موقع المستفيد الجغرافي بين مواقع
وأقسام المتحف توفر شروحات واشعارات ومعلومات حول الموقع
ومحتوياته وأية توجيهات للتنقل أو االستفسار مباشرة دون تدخل المكتبة
ولكن على قاعدة بيانات كبيرة وميتاداتا

نموذج تطبيق
المهام
المجاالت
آلية العمل
المقدمة

المستقبل !!!!
سيكون توسعا وتنوعا في األجهزة
واألدوات والتطبيقات
سيتحن وضع الربط الشبكي ويتوقع
أن يتاح بالمجان أو بسعر رمزي
لالشتراك
مع  1و 2سيزداد حجم البيانات
Big Dataبشكل أكبر من مجرد
سيزداد عدد األشخاص كمساهمين
في توليد البيانات والحاجة
للمعلومات

ماذا يعني؟؟؟؟؟؟
 .1سيكون تحسنا في قدرة االجهزة
على تجميع منافذ للبيانات
والمعلومات
 .2ستعوض األجهزة العديد من
الكفايات البشرية وخاصة مع
استمرار تطبيقات الذكاء
االصطناعي وسيكون التنافس
شديا بين االنسان واآللة
 .3ستزداد فرص تبسيط المهام
الذكية مع األجهزة الذكية وفي
مقدمتها الهاتف المحمول ليكون
مرشدا السلكيا ومحاسبا بنكيا
ومحلال للبيانات ومتخذا
للقرارات وموجها لالوامر

