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 -1المقدمة )(Introduction
يواجه عالم المكتبة والمعلومات وإدارة المعرفة العديد من التحديات .فضالً عن تناقص التمويل
والزيادة المتوقعة للمستعملين ،الستعمال أدوات التقصي الكالسيكية ،مثل فھارس المكتبة ) Library
 ،(Cataloguesلتصبح حجر عثرة إضافية والتحدي وشيك.
يتطلب لمستخدمي المكتبة الوصول السريع والسھل إلى النص الكامل لمصادر المعلومات ،بغض النظر
عن ما إذا كان يتم بالصيغة )  (Formatاألصلية ورقية كانت أو إلكترونية.
وتبين الممارسة أن المستخدمين يطالبون بالموثوق ) (Reliableبھا والوصول الفوري لنتائج ھذه
االستعالمات ،الذي ينبغي أن تقوم من خالل واجھة مستخدم مبسطة وغير معقدة.
ومع ذلك ،ال تزال معظم المكتبات توفر عمليات التقصي البولياني ) (Boolean Searchesالمعقدة عن
طريق كل مكتبة فردية ) (Individual Libraryوالواجھة الخاصة ) (Specific Interfaceبھا،
والنتائج التي عرضت ھي بتقنية عالية وقياسية وبصيغة المكتبة المحترفة ،عادة ما تحمل معلومات ال
عالقة لھا وذلك للمستعمل النھائي ).(End Users
ولتطبيق التقصي غوغل ،تغطية كبيرة وسرعة استرجاع عالية  ،وبساطة جذابة ،أسس معياراً جديداً
السترجاع المعلومات ،التي لم تكن ممكنة مع الجيل السابق من حلول التقصي في المكتبات .ضع في
الموقع  Davidمقابل  ،Goliathفالعديد من المكتبات الصغيرة ،واألكبر حجماً ،تخسر المعركة وتترك
العديد من المستخدمين يستعملون غوغل  Googleبدالً من فھارس المكتبة.
تظھر اإلحصائيات أن في عام  ،2013تم إجراء ما يزيد على  2تريليون تقصي باستعمال غوغل،
ويتقصى حوالي  6بيليون في اليوم ] . [statisticbrain.com ,2018. aفي الوقت نفسه ،وكانت
'مكتبة الكونغرس'  Library of Congress, ،USAواحدة من أكبر المكتبات في العالم ،حيث إجمالي
عمليات التقصي  2بيليون منذ إنشاء ] ILS [SKHEITA, N., etal., 2018. Iنظام المكتبة المتكامل
في آب/أغسطس  [loc.gov,2018 b] 1999والسؤال لمجتمع المكتبة وأمناء المكتبات ما إذا كان يمكن
استعمال غوغل في تحسين رضا المستخدم عند زيارة المكتبات الكالسيكية ،وإذا كان يمكن أن تزيد من
عدد الزيارات والزوار .إذا كان ذلك ،فكيف يكون الفعل لتحقيق ھذه الغاية؟ وكان ھذا سؤال يواجه إينيس
التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية  IAEAعندما قررت استبدال محرك التقصي المعمر ) Aging
.(Search Engine
.1غوغل  http://www.google.comأحد أھم وأشھر محركات التقصي العالمية ،مقارنة بأشھر محركات التقصي األخرى على الشبكة
الدولية ] ،[SKHEITA, N., etal., 2018 XVIIوھي في مطلع .2018
[statisticbrain.com ,2018 a] Google Annual Search Statistics. http://www.statisticbrain.com/google-searches/.
[loc.gov,2018 b] .http://www.loc.gov/ils/
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وبعبارة أخرى ،كان السؤال والتحدي الذي يواجه إينيس كيفية تجديد فھرس قاعدة البيانات على
شبكة اإلنترنت مع  3.6مليون تسجيله ببليوغرافية ،من التسجيالت ) (Recordsوالنصوص
وإمكانية الوصول
الكاملة ) (Full-Textللوثائق النووية ،مع زيادة االستعمال،
) ،(Accessibilityوقابليتھا لالستعمال ) ،(Usabilityوالقابلية للتوسعة ).(Expandability
وإينيس ،واحد من أكبر المجموعات في العالم للمعلومات المنشورة في مجال االستعماالت
السلمية للتقنيات والعلوم النووية  ،ويوفر إمكانية الوصول المباشر إلى مجموعة فريدة من نوعھا
تحوي  3.6مليون من التسجيالت الببليوغرافية ) (Bibliographic Recordsو
] 483.000[SKHEITA, N., etal., 2018 IIمن النصوص الكاملة ) (Full Textsلألدبيات غير التقليدية
).(INIS)[SKHEITA, N., etal., 2018 III] (Non - Conventional (grey) Literature

ومع ذلك ،كان التقصي معقداً ومركباً ،ويتطلب التدريب في استعمال المنطق البولياني (Boolean
) Logicبينما التقصي في النص كامالً لم يكن خياراً ممكنا ً ،ووقت االستجابة كان بطيئا ً .وجاءت
فرصة سانحة لترقية النظام مع التقاعد ) (Retirementمن برمجيات الفھرس السابق واعتماد تطبيق
التقصي غوغل ] GSA [SKHEITA, N., etal., 2018 IVكمحرك تقصي قياسي على نطاق منظم .وكان إينيس
سريعا ً في تحقيق اإلمكانات الستعمال مثل ھذا التطبيق المشھور كبديل لفھرسه على اإلنترنت.

وتعرض ھذه الورقة المزايا والعيوب التي صادفتھا خالل السنوات الثالثة األخيرة الستعمال
تطبيق التقصي غوغل ) (GSAاستنادا إلى تطبيقات محددة أساسھا إينيس .ھذه الورقة تشاطر
الخبرات بشأن سبل تحسين فھارس المكتبة الكالسيكية ،بينما تجني فوائد متعددة ،مثل االستعمال
المتزايد  ،وإمكانية الوصول األفضل إليھا ،والسھولة في االستعمال والقابلية للتوسع وتحسين
التقصي للمستخدمين وخبرات االسترجاع ).(Retrieval Experiences

 -2الوكالة الدولية للطاقة الذرية  -قسم المعلومات النووية
(IAEA-NIS) [SKHEITA, N., etal., 2018 V].
تُعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية  IAEAمركزاً عالميا ً للتعاون في مجال االستعماالت
السليمة والمأمونة للتقنيات النووية .وكانت الوكالة قد أنشئت في عام  1957كمنظمة عالمية
"الذرة من أجل السالم"] [iaea.org,2018 cفي إطار منظومة األمم المتحدة .بلغ عدد الدول األعضاء
بالوكالة ،حتى غاية كانون الثاني/يناير  161 ،2014دولة .و"األمانة العامة للوكالة" مقرھا في
مركز فيينا الدولي ) (Vienna International Centreفي فيينا ،النمسا.
ولھا أيضا ً مكاتب اتصال إقليمية في جنيف )سويسرا(؛ وفي نيويورك )الواليات المتحدة
األمريكية(؛ وتورينتو )كندا(؛ وفي طوكيو )اليابان( .تدير الوكالة وتدعم مراكز البحوث
والمختبرات العلمية في فيينا وسيبرسدورف )النمسا(؛ وموناكو )فرنسا(؛ وفي تريستا )إيطاليا(.
ويتألف فريق األمانة العامة للوكالة من  2300موظف محترف مدعوما ً بعدد من التخصصات
الفنية ألكثر من  100دولة.
مھمة الوكالة ھو توجھھا لتحقيق مصالح وحاجات الدول األعضاء ،والخطط اإلستراتيجية والرؤية المجسدة في
النظام األساسي للوكالة .ثالثة أركان رئيسية أو مجاالت للعمل ترتكز عليھا مھمة الوكالة ھي :السالمة واألمن
) (Safety and Security؛ العلوم والتقانة ) (Science and Technology؛ الضمانات )(Safeguards
والتحقق ) .(Verificationويقوم على تنفيذ أعمال الوكالة ستة أقسام ] [iaea.org/,2018 dوھي :الطاقة النووية
) ،(Nuclear Energyالسالمة النووية واألمان ) (Nuclear Safety and Securityالعلوم النووية
وتطبيقاتھا ) ، (Nuclear Science and Applicationsالضمانات ) ، (Safeguardsالتعاون التقني
) ،(Technical Cooperationوإدارة الشؤون اإلدارية ).(Department of Management
[iaea.org,2018 c] http://www.iaea.org/About/about-iaea.html.
[iaea.org/,2018 d] . http://www.iaea.org/Publications/Reports/Anrep2012/orgchart.pdf
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وتدعم الوكالة  ،قسم المعلومات النووية والذي ھو شعبة في قسم الطاقة النووية.
تتمثل المھام الرئيسية لإلدارة بتعزيز كفاءة وأمن استعمال الطاقة النووية )(Nuclear Power
بدعم الدول األعضاء المھتمة في تحسين أداء محطات توليد الطاقة النووية (Nuclear power
) ،plantsودورة الوقود النووي ) ،(Nuclear Fuel Cycleوإدارة النفايات النووية
) ،(Management of Nuclear Wastesو ابتكار التحفيز في مجال الطاقة النووية وتقنيات
دورة الوقود  ،Fuel Cycleوتنمية القدرات األصلية للتخطيط من أجل الطاقة الوطنية؛ ونشر
محطات جديدة لتوليد الطاقة النووية؛ و النھوض بالعلوم والصناعة من خالل عملية تحسين
مفاعالت األبحاث ) .(Research Reactorsواحدة من مھامھا أيضا ھو الحفظ والنشر
للمعارف والمعلومات النووية ،التي تتبع مسؤولية قسم المعلومات النووية ).(NIS
ويتألف قسم المعلومات النووية ) (NISمن وحدة مكتبة الوكالة )، (IAEA Library Unit
ووحدة إينيس ) ، (INIS Unitومجموعة الدعم وتطوير األنظمة (Systems Development
and Support Group).
تعزز "وحدة إينيس ) (INIS Unitجمع وتبادل المعلومات التقنية والعلمية لالستعماالت السلمية
للتقنيات والعلوم النووية؛ وتحتفظ بمكنز ) (INIS: Thesaurusفريد من نوعه للمرادفات
ذات الصلة ،ليزداد الوعي في الدول األعضاء ألھمية الحفاظ واإلبقاء على ھذه
النووية
األنظمة الفعالة والكفؤة في إدارة مثل ھذه المعلومات .تقدم خدمات المعلومات والدعم للدول
األعضاء والوكالة؛ والذي يساعد على التدريب وبناء القدرات ).(Capacity Building

 -3إينيس
](INIS) [SKHEITA, N., etal., 2018 VI
تنص "المادة الثالثة" من النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ) ،(IAEAبسماح
التشجيع على تبادل تقنيات العلوم واالبتكار ] (STI)[SKHEITA, N., etal., 2014 VIIفي االستعماالت
السلمية للطاقة الذرية وتشجيعه.
و"المادة الثامنة" ،خصصت لتبادل المعلومات ،ويذكر أن ھدف الوكالة من ذلك ھو تشجيع تبادل
المعلومات  STIفي االستعماالت السلمية للطاقة الذرية ،وتشجيع تبادل المعلومات بين أعضائھا
المتعلقة بالطبيعة السلمية الستعماالت الطاقة الذرية ،وذلك بمثابة وسيط بين أعضائھا لھذا الغرض.

استناداً إلى ھذه األحكام من النظام األساسي ،فإن إينيس تم إنشاؤه في عام  1969ليوفر الوصول
المحو سب للحصول على مجموعة واسعة للمراجع من األدبيات النووية في العالم .وقد صمم
كمشروع تعاوني دولي ،والذي يتطلب المشاركة النشطة ألعضائه .في حين أنه بدأ بمشاركة 25
عضواً فقط .وأصبح يضم حاليا ً ) 152 ،(2014عضواً ) 128بلدا و 24منظمة دولية(
].[iaea.org,2018 e

يمثل إينيس أيضا وألول مرة بحق في العالم نظام المعلومات الدولي المحوسب .في إطار مفھوم
إينيس ،حيث يتعھد كل عضو المشاركة للتقصي عن كل ما ينشر من أدبيات ضمن حدود بلده،
واختيار الوثائق التي تقع ضمن منظور الموضوع ) (Subject Scopeالھتمامات إينيس المتفق
عليھا .و تعد البلدان الوصف المفصل لكل موضوع تم اختياره وفق )(Subject Scope
وإرساله ،وفي بعض الحاالت مع نسخة من الوثيقة ،إلى "أمانة إينيس" في فيينا .حيث ،يتم
التحقق ) (Verificationمن المعلومات الواردة وجنبا إلى جنب مع المدخالت من البلدان
األخرى في مجموعة لقاعدة بيانات واحدة.
يعد إينيس قناة تبادل المعلومات التي توظف التقنيات األحدث ،وھكذا ،برھن على مدى عقود
على كونه أداة تحقيق فعالة في جلب التقنيات المتطورة للبلدان أو المناطق الجغرافية التي تفتقر
إلى مثل ھذه الوسائل أو بناھا التحتية.
[iaea.org,2018 e] .http://www.iaea.org/inis/about-us/membership.html
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وھو أيضا ً أداة مستخدمة من قبل العلماء ،المھندسين والتقنيين والمدراء في الصناعة النووية
متماشيا ً للحفاظ على التطورات في مجاالت الموضوع ) (Subject Areasالمشمولة في
مجموعة إينيس .ومن المنظور "إدارة المعرفة و الحفظ " ،أن إينيس ھو المستودع للحصول على
مراجع المنشورات التي تحتوي على المعارف العلمية المتراكمة في مجاالت التطبيقات السلمية
للتقنيات والعلوم النووية و المسجلة في الدوريات العلمية ،فضال عن مستودع النصوص الكاملة،
] NCL [SKHEITA, N., etal., 2018 VIIIوالمعروف أيضا باسم "األدب الالتقليدي"
) ،(Grey Literatureلعدم توفرھا بسھولة من خالل القنوات التجارية العادية.
 -4مجموعة إينيس )(INIS Collection
يمثل إينيس مثال استثنائي للتعاون العالمي ،حيث يسمح من خالله  152عضوا بالحصول
على مصادر معلوماتھم النووية القيمة من أجل تعزيز الحفاظ على السالم العالمي وتؤيد زيادة
استعمال الطاقة النووية لألغراض السلمية .إال أن ھناك أكثر من  3.6مليون مرجع ببليوغرافي
للمنشورات ،الوثائق ،التقارير التقنية والوثائق غير المحفوظة  ،وأخرى متاحة ضمن NCL
األدب الالتقليدي ) ،(Grey Literatureولكن ھناك أيضا ](483.000) [SKHEITA, N., etal., 2018 II
تسجيله للنصوص الكاملة ) .(full textsمحوسبة ،وعموما ھناك ) (700GBمن البيانات في
مجموعة إينيس .وإلى جانب كونه مصدرا للمعلومات عند التقصي  ،يعطي توافر النص الكامل
في إينيس دوراً خاصا – ليكون الحامي الرئيسي لھذا اإلرث العالمي من المعلومات والحفاظ على
ھذه المعرفة التقنية والعلمية المتخصصة والمصنفة.
يضيف إينيس في المتوسط (120.000) ،تسجيلة ببليوغرافية و ) (13000كنص كامل للوثائق
على شكل ) (PDFإلى مجموعتھا سنويا ً .والمجموعة كاملة يمكن الوصول إليھا بسھولة عبر
موقع "التقصي إينيس"] .[inis.iaea.org,2018 fو تغطي مجموعة إينيس حوالي ) (50تصنيف موضوع
) (Subject Categoriesواضحة المعالم والتي يتم صيانتھا بصورة منتظمة من إينيس وتبادل
بيانات تقنيات الطاقة ] .(ETDE) [SKHEITA, N., etal., 2018 IXكما أنھا توفر استعمال الواصفات
لالھتمامات المستخدمة من قبل المراكز الوطنية واإلقليمية لتصنيف األدبيات النووية لمدخالت
إينيس ) ،(INIS Inputوتصنيف أدبيات تقنيات الطاقة لمدخالت ) .(ETDEوبالتعاون
بين ) (ETDE/INISتم إصدار "سلسلة منشورات مرجعية مشتركة" وھي أيضا متوفرة على
موقع إينيس ] .[nkp.iaea.org,2018 gو تغطي مجموعة إينيس كل جوانب االستعماالت السلمية لتقنيات
العلوم النووية ) (Nuclear Science and Technologyكالمفاعالت النووية
) ، (Nuclear Reactorsوأمان المفاعل  ، Reactor Safetyواالندماج النووي
) ، (Nuclear Fusionوتطبيقات اإلشعاع والنظائر المشعة في الطب Radiation and
) (Radioisotopes in Medicineوالزراعة ) ، (Agricultureوالصناعة )(Industry
و مراقبة الحشرات ) ، (Pest Controlفضال عن المجاالت ذات الصلة بالكيمياء النووية
) ، (Nuclear Chemistryالفيزياء النووية ) (Nuclear Physicsوعلم المواد
) .(Materials Scienceوينصب التركيز بصفة خاصة على البيئية )(Environmental
واالقتصاد ) (Economicذات الصلة ،والتأثيرات الصحية للطاقة النووية (Health Effects
) .of Nuclear Energyوتغطي أيضا الجوانب القانونية واالجتماعية المرتبطة بالطاقة النووية (Legal
) .and Social Aspects Associated with Nuclear Energyيحدد الشكل  1القوائم الكاملة لتصنيفات
موضوعات إينيس ).(INIS Subject Categories
[inis.iaea.org,2018 f] http://inis.iaea.org/search
[nkp.iaea.org,2018 g] . http://nkp.iaea.org/INISSubjectCategories
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صنيفات موضو عات إينيس
الشكل  :1تص

صنيفا ً
وفي الشكل  :2نججد تصنيفا ً لككمية الوثائق حسب الفئة الرئيسية ،بيينما يعطي اللشكل  :3تص
الً
ستندات في المجموعة.
ف أنواع المس
مماثال وفقا لمختلف
(INIS
إينيس )S Search Engine
 -5محرك التققصي س
عملت "مجمووعة إينيس" منذ نشأتھا لللخضوع لبيئئة الرقابة ،ح
ع
حيث يحتاج المستخدمون من
National IN
خالل سياساتھا اللتسجيل في ممركز إينيس الوطني )NIS Centrre
ل
 ، (Nفضالً عن
"أمانة إينيس" ) (INIS Secretariaatومققرھا فيينا )الننمسا( ،قبل ن
ة
أن يعطى مواففقة الوصول إلى
المجمموعة.
جانية
وقد تتغيير ھذا اإلإلجراء في ننيسان/أبريل  ،2009عنددما أصبح إيننيس مورد ممعلومات مج
صول
مقيدة لمستخدممي اإلنترنت في جميع أنححاء العالم .وففتح المجموعة بسط الوص
ومفتووحة وغير مق
إلى المعلومات االنووية الموثثوقة ) (Reliable Nuclearr Informaationففي االستعماالت
Peaaceful Usses of Nu
uclear Sccience an
مية للتقنيات والعلوم الننووية ) nd
السلمي
 ،NCوجعل االمعرفة النوووية متاحة وببييسر
 ، (Technollogyوبما في ذللك األدبيات غيير التقليدية CL
ستعماالت.
غيرھا من االس
جميع أنحاء الععالم للتقصي والتطوير وغ
في ج
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الشكل  :2مجمووعة إينيس حسسب الموضوع

كانون ثاني  3.623.201تسجيلة(
الت الببليوغرافية حسب النوع )1كا
اللشكل  :3التسجيال
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حرك
ي زيادة عدد المستخدمين .و تبديل مح
عن نتائج ھاممة تمثلت في
أسفر إتاحة مجمووعة إينيس ع
[enn.wikipedia.org,2018 h] (ERD
قاعدة مشھورة وففق نظام )DMS BAS IS
ة
صي القديم ،الذذي كان
التقص
حتى عام 011
وعمل به من بداييات إينيس ح
ل
 .20في نھايةة المطاف ،ددمجت ھذه اللقاعدة مع الننظام
 .(BAوحاليا ً فإن
 (RDBMالممدعو  ،MDوليصبح مععروفا ً باسم ))ASISplus
العامل حاليا ً )MS
ل
.(Open
O
لنص المفتوح )Textt
عوم وفقا ً ل ص
 (BASISpمعرف ومدع
)plus

ت إينيس القديمة
اللشكل  :4واجھة تتقصي قاعدة بيانات

 (BAتضمنت وقت االستج
شھد إينيس مشاكلل مع إصدار )ASISplus
جابة البطيئ  ،مما واجھة ذلك
خيار
التقصي المتقدم ،ححيث وجد ال تكشيف لل ص
ي
تشويشا ً ألمناء الممكتبات ،إال خ
نص كامل (Fuull-
متعدد اللغات (Muultilinguall Search
) Teext Indexiingوال قضاييا دعم واجھھة التقصي مت
ستندات المختتلفة.
 (INISوالمس
) Interfaaceواالالفتقار لدعم مرادفات اللمكنز )S: Thesauurus
ً
وكان محرك التققصي
الجديد قد تم تثبيتته في  ،22010وأصبح جاھزا بالكاامل للتشغيل في
د
ً
الذي كان في ذلك
 ، (GSAي
ي غوغل )A
طبيق التقصي
ستندا إلى تط
ن/أبريل  .20011وكان مس
نيسان
 .(IAعلى الرغم من أن إيننيس
ت ،ليصبح مححرك
على نطاق الوككالة )AEA
التقصي القياسي ى
ي
الوقت
صي
ستعمال تطبيق التقص
ل
رار ال
صي المختلفةة ،وجعل القر
رض عدد منن عروض ممحركات التقص
استعر
فھرسھا ) (Cataalogueعلى اإلنترنت والتتقصي في الممجموعة الرققمية
غوغل ) (GSAلليصبح س
ل
متاحا ً للجميع.
 (INIS Rح
إينيس )Records
جيالت س
) (Digitaal Collectiionلتسج

إينيس
الشككل  :5الواجھات االقياسية للتقصي في مجموعة س
[en.w
wikipedia.org,20188 h] . http://en.wiikipedia.org/wiki//Basis_database
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وكان ھذا القرار استناداً إلى عرض الخصائص التالية لتطبيق التقصي غوغل ):(GSA
والسرعة الكبيرة وقابلية التطوير؛ وسھولة وترتيب استعمال واجھة البداية؛ وإمكانية استعمال
خيارات متقدمة لتوسيع أو تضييق عمليات التقصي؛ والتكشيف الفعال للنص الكامل ؛ واسترجاع
نتائج أكثر ذات صلة بالموضوع؛ ووجود ميزات التقصي الموجه أو تصفيتھا .وتبين الصور
المعروضة أعاله لقطات فعلية الثنين من اإلصدارات المختلفة إلينيس وواجھات التقصي
األساسية والقياسية )البسيطة( لتطبيق التقصي غوغل ) ،(GSAوكالھما انتشر على موقع إينيس
).(INIS Website

 -6الميزات الرئيسية للتقصي في مجموعة إينيس
)(Main Features of the INIS Collection Search ICS

إن التقصي في مجموعة إينيس ) (INIS Collectionوالمستند على تقنيات تطبيق التقصي
غوغل ] (Google Search Appliance© Technology) [google.com, 2018 iالمشھور
والبسيط والسريع وإجراء التقصي المرن .ومنذ االبتداء في عام  ،2010مر التقصي في مجموعة
إينيس ) (ICSبعدد من التغييرات .حتى وصل إلى اإلصدار الحالي  ،4.3والمنفذ في كانون
الثاني/يناير .2014
والنظام تم استضافته داخليا على المخدمات العاملة داخل الوكالة ) ،(IAEAوھي مراقبة
باستمرار إلمكانية االستفادة منه على مدار الساعة أسبوعيا ً .7/24
والتقصي في مجموعة إينيس ،يعني في الواقع أن إينيس أوباك )(INIS OPAC
] [SKHEITA, N., etal., 2018 Xھو فھرس وصول العموم إلى اإلنترنت ،ويشمل الميزات الرئيسية
التالية:
 1-6قابلية الوصول Accessibility
إن تطبيق التقصي في مجموعة إينيس  ICSالمفتوحة من خالل اإلنترنت سھل الوصول إليه
وبحرية لمستخدمي اإلنترنت المھتمين بالمنشورات النووية ذات الصلة .والذي عنوانه على
الشبكة الدولية ) [inis.iaea.org/search, 2018 j] (URLفضالً عن موقع إينيس العام على العنوان
) ،[iaea.org/inis, 2018 k] (URLوالعناوين على الشبكة مفتوحة ومشھورة وھي سھلة إليجاد مكانھا
باستعمال أي محرك تقصي .
وفي الحقيقة عند التقصي عن المعلومات النووية ) (Nuclear Informationعلى موقع
غوغل.كوم ) ،(Google.comفإن الصفحة الرئيسية إلينيس من بين النتائج األولى.
وإلى جانب الوصول إلى موقع إينيس ،و التقصي في مجموعة إينيس  ICSتجدھا متوفرة أيضا
من خالل تطبيقات الھاتف المحمول )(Mobile Applications
(ipad)[itunes.apple, 2018 l], (iphone)[itunes.apple, 2018 m], (Android)[play.google, 2018 n].
وتطبيق أخبار الطاقة النووية ) ،(Nuclear Energy News appمتاح أيضا على األدوات
أعاله ،ليسمح بالوصول إلى كل الصفحات اإلخبارية والنشرات والقنوات اإلعالمية واالجتماعية
لقسم الطاقة النووية في الوكالة من خالل مدخل واحد.
[google.com, 2018 i] http://www.google.com/enterprise/search/products/gsa.html.
[inis.iaea.org/search, 2018 j] http://inis.iaea.org/search
[iaea.org/inis, 2018 k] http://www.iaea.org/inis
[itunes.apple, 2018 l] https://itunes.apple.com/us/app/ne-news/id682405288?mt=8
[itunes.apple, 2018 m] https://itunes.apple.com/us/app/ne-news-for-iphone/id722935995?l=it&ls=1&mt=8
[play.google, 2018 n]https://play.google.com/store/apps/details?id=org.iaea.nenews
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وھذا يشمل سلسلة الطاقة النووية " "Nuclear Energy Seriesالموثوقة للمنشورات التقنية
التي تغطي مجموعة وفيرة من الموضوعات  ،بدءاً من إدخال الطاقة النووية إلى سحب
الترخيص ].(Decommissioning) [SKHEITA, N., etal., 2018 XI
والتطبيق نفسه يوفر الوصول إلى التقصي في مجموعة إينيس  .ICSواألداة الخاصة – نسخة
مدمجة من نموذج التقصي في مجموعة إينيس ).(ICS
"الطرف الثالث" )(Third-Party Web Sites

والتي يمكن أن تدمج في مواقع الشبكة
] [SKHEITA, N., etal., 2018 XIIوالمتاحة أيضا .عند المستخدمين لمواقع الطرف الثالث واالستعالم
عن أداة استعمال التقصي في مجموعة إينيس ) ، (ICSحيث يتم توجيھھم إلى موقع إينيس ،ليتم
عرض نتائج التقصي كما لو بدأت االستعالم مباشرة من التقصي في مجموعة إينيس ).(ICS
ويمكن نشر أداة التقصي في مجموعة إينيس ) (ICSمع أو بدون ترشيح مصطلح التقصي
).(Search Term Filter
وكالة الطاقة الذرية اليابانية تستخدم أداة التقصي السابقة )(Former ICS Search widget
][ jolisfukyu, May,2018 o

للتقصي في مجموعة إينيس ) .(ICSوأمثلة األداة األخيرة ھي تلك الوحدة المثبتة على موقع
مفاعالت البحوث للوكالة ] ،(IAEA Research Reactors website) [iaea.org, 2018 pحيث
يقتصر التقصي على وثائق مفاعل األبحاث ،وكذلك على موقع "تقنيات المفاعل السريع للوكالة"
]. IAEA Fast Reactor Technology Website [iaea.org, 2018 q
 2-6سھولة االستعمال )(Ease of Use
إن شاشة التقصي في مجموعة إينيس ) ICSاألولية بحسب )الشكل  (6الموضح أدناه بديھية و ال
تحتاج إلى شرح ،وتمكن حتى أولئك الذين ليس لديھم أي معرفة محددة بخصائص استعمال
مجموعة إينيس ) (INIS Collectionأن يصل إلى التساؤالت التي يريدھا ليحصل على النتائج
المطلوبة .وجعل اإلستعالم والحصول على النتائج المرجوة.
ويعكس استعمال غوغل .كوم ) (Google.comمفھوم البساطة مع مربع التقصي البسيط الواحد
وإضافات قليلة جداً ولكن بأوامر اختياريةً.
واستناداً إلى ھذا المبدأ من البساطة وسھولة االستعمال ،ونظرا لشعبية موقع غوغل.كوم
) ،(Google.comوالمعرفة السابقة ليست بحاجة للبدء باستعمال النظام .والتقصي األكثر تقدما،
المتوفر كخيار ،قد يتطلب بعض التلميحات لتحقيق أفضل النتائج.
ولكن التقصي القياسي في مجموعة إينيس ) (ICSجاھز لالستعمال الفعال منذ اللحظة األولى.
وكما ذكر في مقالة التقصي من قبل ] » [LOWN, C…etal.بأن مربع تقصي وحيد يوصل الثقة
للمستخدمين ألنه لدينا أدوات التقصي والتي يمكن من خاللھا تلبية احتياجاتھم من المعلومات من
المرحلة األولى للدخول«.
والواجھة القياسية للتقصي في مجموعة إينيس ) (ICSتوفر "مربع التقصي الرئيسي ) Main
 (Search Boxإلدخال مصطلحات التقصي؛ وشريط أداة الربط إلى صفحة إينيس الرئيسية
) ،(INIS Homeومكنز المصطلحات ) (INISThesaurusو االستعراض؛ ورابط التقصي
المتقدم؛ والرابط يلقي الضوء على القائمة التاريخية لإلعالنات المعدة فيما يتعلق
[jolisfukyu, 2018 o] http://jolisfukyu.tokai-sc.jaea.go.jp/ird/english/index.html.
[iaea.org, 2018 p] http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical_Areas /RRS/ home.html.
[iaea.org, 2018 q] .http://www.iaea.org/NuclearPower/FR/index.html
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الشكل  :6مييزات الواجھة القياياسية ICS

سية والتقصي
(ICS؛ واختييار اللغة .وككال واجھتي اللتقصي القياس
صي في مجمووعة إينيس )S
للتقص
المتقددم للتقصي في
ي مجموعة إيينيس  ICSتتتوفر بثماني للغات )العربيةة ،الصينية ،اإلنكليزية،
سبانية(.
سية ،األلمانيةة ،اليابانية ،اللروسية واإلس
الفرنس
سة ؛
حالة غير حساس
ت التقصي دائما ً ھي ب ة
خدم؛ وعمليات
ستفسار المستخ
ي وضعت الس
وكل الكلمات التي
وأحرف خاصة
ف
جاھل عالمات
يتم تج
ت الترقيم ،بمما في ذلك "]][ "@ # $ % & ˆ * () = +
محددة مثال ذلك كللمات الوقف "ال ُم ْسقَطَة" )) ، (Stoop Wordsمثل
ة
ى؛ وأشياء عاامة أو
أخرى
كلمات الوقف ل ت
’) ’the’, ’(a)’ , (and) ’(fforوعادة ما يتتم تجاھلھا .وإدراج ت
لغات األخرى ممن
غير اإلنجليزية مممكن أيضا ِ.
 3-6التقصي اللمتقدم )(Advanced Searcch
توفر واجھة التقص
صي القياسية ) (Standardd Search Interfaceنتائج ممتاززة بالنسبة لمععظم
صل
حصاءات لديينا أن الغالبيةة العظمى واللساحقة للزائررين والتي تص
متطلببات التقصي  .وتظھر اإلح
إلى ) (99.5%تسستخدم
عة إينيس ) ،(ICSأو للبععض
ي في مجموع
واجھة التقصي القيياسية للتقصي
ة
عالم غوغل )).(Google Scholar
طريققة أخرى  ،مثثل الوصول عن طريق ع
حتى يصبحووا باحثين خببراء
و تبيين العديد منن الدراسات األخرى أن المستخدمينن لن يملوا ح
جة ،
دقة فھناك حاج
صي أكثر قة
] .[NOVOTNI, E.]; [WALLACE, PP.]; [VALENTINNE, B.ومع ذلك ،إذا كان التقص
على
 (Queryوفق نموذذج موجود ع
Q
الم" )Buuilder
إلنشاء استعالم بااستعمال "مننشئ االستعال
جملة
منشئ االستعالم أيضا ببناء ج
 .((Advancedينشئ ئ
d Search Page
لمتقدم ) P
حة التقصي الم
صفح
.(A
Advanced Search
S
Qu
قصي المتقدم )uery Box
مربع استعالم التقص
ظھر في ع
االستععالم التي تظ
لخبرة المتقدممة جداً كتابة االستعالم ممباشرة إلى ممربع
وبدالً من ذلك ،يممكن للمستخددمين ذوي الخ
االستعالم يصبح معطالً.
م
شئ
فإن نموذج منش
الم التقصي اللمتقدم .في ھھذه الحالة ،ن
استعال
متقدم
 (ICSبحسب )الشكل  ،(7والذي يعررض
عة إينيس )S
للتقصي في مجموع
ي
يوفر التقصي المت
ضمن أو يستثننى( ) Incclude
الختيار )يتض
إمكانيية التقصي في جميع الكلممات أو عباررة بالتحديد؛ ال
صي.
سيغطيھا التقص
يد لغة المنشوورات التي س
صفية؛ وتحديد
 (or Exclludeححقول محددة للبيانات الوص
حدد والذي يمككن المستخدم من التقصي عن
الل مدى محد
ستعالمات خال
وھو يدعم أيضا ممجموعة االس
الم.
ى والمحدد بوااسطة االستعال
ألدنى واألعلى
لحقل تكون بيين النطاق األ
النتائج حيث قيم الح
ج
المات بتفعيل مدى محدد  ،بكتابة نقطتتين على التوالي مثال ).(22007..20009
حديد االستعال
ليتم تح
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يزات الواجھة المتتقدمة ICS
الشكل  :7ميز

 (Advanceed Searchقائمة حقول عناصر البياانات
صي المتقدم )h
تعرض القائمة الممنسدلة للتقص
ض
التي يمكن للممرء
التقصي فيھا .ويشممل ھذا المؤؤلف
ي
 (Metadي
data Elem
صفية )ments
الوص
ظمة
 ، (Authالممستخلص ) ، (Abstracttالعنوان )) ، (Titleاللبلد ) ، (Coountryالمنظ
)hor
واصفات ) ، (Desccriptorsسننة النشر ) ،(Publiication Yeearالخ
ت
 ، (Oال
)Organizatiion

ICS
سدلة في واجھة االتقصي المتقدم S
الشكل  :8القائمة المنس
ل

 4-6التقصي اللموجة )(Faceeted searcch
الديناميكية (Dyynamic
كي
الحة
صفحة التالية ،أو ميزة المال
)الشكل  ( 9في الص
ل
التقص
صي الموجه بححسب
ب البيانات الوصفية الممحددة مثل البلد
ستعالم أيضا ُ حسب
م
) Navigatiionتسمح لتصفيية اال
(IN
مجلد إينيس NIS
 (Publlication Yو د
 ، (Lanسنة النشر )Year
 ، (Counالللغة )nguage
)ntry
المالحة الديناميكية في صفحة ننتائج
ة
صفية
تظھر خيارات تص
ر
) Volumeوبتممام إجراء التتقصي،
 .(Categوذذلك بالنقر عللى اختيار التتصفية )(Fillter
صنيف )gory
صي مفصولة بواسطة التص
التقص
ختار والمحددد.
صفاة بحسب االختيار المخ
صي تصبح مص
تحت التصنيف  ،وونتائج التقص
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(Ex
 5-6قابلية التووسع )xpandabiility
للتقصي في إينيس ھو
ي
(GSA
ي غوغل )A
ستعمال تطبييقات التقصي
واحدة من الفوائد الرئيسية الس
ة
 ICتقصي فققط في مجمووعة
للتقصي في مجموععة إينيس CS
ي
القابليية للتوسعة .ووعند البداية فعالً،
الت الببليوغررافية )، (Bibliograpphic Records
 (INISللتسجي ت
I
إينيس )Colllection
س
كان سرعان مما تم إدراك تضمين "فھررس
صوص الكامللة ) .(Fulll Textsومع ذلك ،فإنه كا
والنص
سيكون ھذا ممفيداً
 ،(90.000وس
 ،(IAEAمع تسجيالته )0
مكتبة للوكالة" )A Library Cataloguee
ة
خدمينا كذلك.
لمستخ

الشكل  :9خيارات التقصي الموجه
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صي في مجمووعة إينيس ،
رافية لفھرس مكتبة الوكالةة ضمن التقص
الت الببليوغر
وبعد دمج التسجيال
ى المعلومات من قاعدة بياننات االجتماععات للطاقة اللذرية في الووكالة
ليتم اللحصول على
IA
AEA(MoA
AE) [SKHEITTA, N., etal., 20188 XIII] Datab
base
(IA
حافظ عليھا من قبل قسم إددارة المعرفة النووية بالوككالة ) AEA Nucleear Knowlledge
والمح
ُ
ً
قاعدة بيانات اللنواة
ة
ث إضافة كانت
 ،Managemوأضيفَ أيضا .أحدث
ment Section
صادر
صدر من مص
على  130مص
ى ما يزيد ع
 ،(NUCLEUالتي توفر الوصول إلى
(
)US Databaase
.( R
الوكاللة ) ( IAEAالعلمية ) ،(Scientifficوالتقنية ) (Technicalوالتنظيمية ))Regulatory
(Doocument
وھذا يتضمن ققواعد البياننات ) ،(Databaasesمستودعات الوثائق
 ،(Aالمنشوررات
Application
طبيقات )ns
شبكة ) ،(Websitesالتط
) ، Repositorriesمواقع الش
التدريب (Trraining
ب
 ،( Publicatioمعايير السالمة ) ،(Safetyy Standardsممواد
)ons
) ،Materiialsمعع المزيد.
صيغة
الكامل للوثائق بص
ل
في مجموعة إينيس ) (IICSيتضمن النص
ي للتقصي ي
إن التتطبيق الحالي
وملفات ) .(PDFومع ذلك ،أننواع
ت
بيانات الوصفية إلينيس
ت الببليوغراففية ،و ال ت
 ،PDFالتسجيالت
P
التي يمكن أن توسع .والتوسيع
إلضافة إلى أعدادھم ي
الوثائئق ) ،(Typess of Docuumentsباإل
، (A
األكثر وضوحا ً ھو إدراج مختتلف األشكال السمعية والبلبصرية )Audio-Vissual Formaats
ر
من التطبيقات المننتشرة حاليا.
 ،(Exوالتي ال تعد جزءا ن
xcel) ،(Wo
وملفات )ord ،Powerr Point
ت
(Multilingu
M
ت )alism
 6-6تعدد اللغات
ألمم
قصي في مجمموعة إينيس ) (ICSبثمااني لغات – منھا ست لغاات رسمية لأل
تتوفر واجھة التقص
ر
فضالً عن األلممانية
سبانية( ،ض
حدة )العربية ،الصينية ،اللفرنسية ،اإلننكليزية ،الرووسية ،و اإلس
المتح
(IN
NIS/ETDE Multiling
والياببانية .وھو يتتكامل أيضا مع مكنز إينييس متعدد اللللغات gual
مختلفة والتي تستتخدم
)" Thesaurusذذات اللغات الثمانية" ،الذذي يتيح التققصي في الللغات ال فة
خالل
سجيالت الببليووغرافية إلى لغات أخرى ممكن من خ
ي تم إدخالھا .وترجمة التس
صطلحات التي
المص
جمة  ،ربما ،لليس
 (Googleالمتكامل .ععلى الرغم ممن أن الترجم
(
)Translator
T
جم غوغل )
المترج
الت التي تم الععثور
أكثر إرضاء ،ولككنھا تعطي الممستخدمين فككرة ) (Ideaحول مضموون التسجي ت
عليھا.
ا
 7-6ملفات الممستند )(Autthority Fiiles
 (Authorityفي قاعدةة البيانات لالمفھرسة (Caataloguingg
(
مراقببة المستند )y Control
بيانات الوصفية )(Metadata
إنشاء مالئم وففعال لل ت
ء
مر أساسي لدعم
) Databaaseأمر
األسرع )(Faaster
مھم أيضا لعملييات التقصي األفضل ) (Betteerو أل
] ،[[Mainconicoولكنة م
الذاكرة.
ة
ذلك في
 ،(Eوحفظ ك
سر )Easier
واأليس
التقصي في مجمووعة
ي
مكنز ) ، (ETDE/ IINIS: Theesaurusو
ز
ومع التكامل التاام مع
ً
ملفات المستند الثممانية وھي )اللشكل (10
لمدمج تماما ببإضافة ت
إينيس ) (ICSوالم
س

ي الموجه
الشكل :10خيارات التقصي
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 8-6قابلية االستعمال

)(Usability

قابليتھا الستعمال التحسينات ) ، (Improvementsوإضافة وظائف جديدة زادت مع إدخال
التقصي في مجموعة إينيس  ICSالمبنية على أساس تطبيقات التقصي غوغل ).(GSA-based
حيث يمكن للمستخدمين اآلن الطباعة ) (Printوتصدير ) (Exportالنتائج في أشكال
) (Formatsمختلفة ،مثل ) (Excel) ،(HTML) ،(PDFو ) (XMLوالتي لم تكن ممكنة في
السابق .وفي الوقت نفسه ،يمكنك أيضا تحديد التسجيالت الفردية وحتى الحقول لعناصر البيانات
الوصفية ) (Metadata Elementsليتم تصديرھا لتحسين قابليتھا الستعمال آخر ،خاصة
بالنسبة للباحثين ،وأولئك الذين يعملون على إعداد المقاالت للنشر ،وكان الخيار إلرشادات
التحميل في النص العادي ،بتنسيق ) .(EndNote) ،(RefWorks) ،(RISإنشاء ملقمات RSS
وخيار اإلرسال بالبريد االلكتروني ) (E-mailلنتائج التقصي المختارة كرابط ) (Linkنفذت أيضا ً.

 9-6ملف المستخدم )(User Profiling
واحدة من الخيار األكثر أھمية وشعبية ھو تسجيل المستخدم وإنشاء اھتمامات ھذا المستخدم .وقد
تم ذلك من خالل إشارة مفيدة للميزة التي يتحكم فيھا بالوصول ليس فقط إلى التقصي في مجموعة
إينيس ) ،(ICSبل أيضا إلى عدد من مصادر المعلومات )(Information Resources
األخرى والمستودعات المتاحة من خالل قاعدة بيانات النواة ).(NUCLEUS Database
وبعبارة أخرى ،عندما يتم تسجيل المستخدم ،يمكن استعمال التسجيل له عبر عدد من الموارد
التي تقدم سھولة الوصول للحصول على معلومات فردية ،والمزيد من التخصيص لخيارات
محددة لكل مصدر من مصادر المعلومات .الستعمال التقصي في مجموعة إينيس  ICSوإضفاء
الطابع الشخصي لالختيار ،وتذكر لغة الواجھة ) ، (Interface Languageوعدد النتائج
المعروضة في الصفحة الواحدة ،وإلى حفظ األسئلة وتحديثات التقصي )، (Search Updates
ونتائج استفسار البريد اإللكتروني .المتصل بصفحة المستخدم أيضا لمفھوم مكان العمل
) (Workspace Conceptحيث الوثائق ) (Documentsالتي يتم العثور عليھا تقترن مع
اھتمامات المستخدم  ،وربما تترجم إلى لغات أخرى.

 10-6المساعدة )(Help
إن النظام المعقد ألدوات المساعدة )(Aid Tools
والذي تم إنشاءه من أجل إمكانية الوصول للتقصي في مجموعة إينيس ،بشكل رئيسي من
خالل وظيفة المساعدة .والذي يتضمن األسئلة المتداولة ](FAQ) [SKHEITA, N., etal., 2018 XIV
في إينيس واألسئلة المتداولة المنفصلة للتقصي في مجموعة إينيس ) .(ICSيغطي ملف المساعدة
) (Help Fileعبر اإلنترنت أربعة وعشرين موضوعا ً مفصالً ،كل موجه نحو ميزة معينة أو
خيار للتقصي في مجموعة إينيس ) .(ICSوھناك أيضا تلميحات بارزة – أمثلة لذلك كيفية بناء
استعالم باستعمال البيانات الوصفية ،ووضع مؤخرا مقرر تعليمي متطور للتدريب اإللكتروني
) (E-Training Courseللتقصي في مجموعة إينيس ) .(ICSوإلى جانب ھذه األدوات
المساعدة ،ارتباط تشعبي يقود المستخدمين إلى إلقاء الضوء )(Highlightsعلى التقصي في
مجموعة إينيس ) ،(INIS Collection Searchمما يدل على مجموعة كاملة إلعالنات الشبكة
المتعلقة في التقصي ضمن مجموعة إينيس ) (ICSمنذ إنشائه في عام  .2011وبطريقة ما  ،فھذه
اإلعالنات ) (Announcementsتمثل مختصر تاريخ الحياة والتطورات المتعلقة في التقصي
ضمن مجموعة إينيس ).(ICS
14

 -7ميزات تطبيق التقصي غوغل وعيوبه
)(GSA Advantages and Disadvantages

المزايا الرئيسية الستعمال تطبيق التقصي غوغل ) (GSAھي ألفة المستخدمين بواجھة التواصل
من نوع غوغل؛ وإمكانية تشميل العديد من الميزات في المقدمة أو الخلفية؛ لھا قابلية؛ االستجابة
السريعة وذات الصلة بالتقصي؛ والعديد من الميزات تقع خارج مربع التقصي والتي يمكن نشرھا
مع ھيئة بسيطة والتخصيص السھل بحسب طلب الزبون وفقا ً لواجھة تواصل المستخدم والتي تم
تحريرھا بلغة ] .(XSLT) [SKHEITA, N., etal., 2018 XVوباإلضافة إلى ھذه المزايا الھامة ،ھناك أيضا
بعض العيوب التي يمكن ذكرھا .بشكل رئيسي ووحيد ھو التكلفة.
غوغل يطلب ثمنا ً وفقا لعدد التسجيالت )السعر بحسب كل مليون تسجيلة( للحصول على
الترخيص المعتمد لتطبيقات تقصي غوغل ) . (GSAو باإلضافة إلى ذلك ،ھناك تكلفة
Daily
النشر) (Deploymentوالتخصيص ) ،(Customizationواإلدارة اليومية
) (Runningوالصيانة ) .(Maintenanceوالجدير بالذكر أيضا أن تكشيف تطبيق التقصي
غوغل ) (GSAو/أو قاعدة البيانات ذات الصلة ليست في تحكم مدير النظام حيث ال يمكن
الوصول المباشر إليھا ،وال يكون ھناك أي الوصول إلى خوارزمية التقصي .واحدة من السمات
األكثر إثارة لالھتمام التقصي في غوغل ھو الترتيب ].[Ranking, 2018 r
التسجيالت ذات الصلة الوثيقة بالموضوع ،والذي يعتقد الكثيرون ھو األساس على أدوات الربط
الزائدة ) ، (Hyper-Linksوسط معايير أخرى ،وال تتم بسھولة داخل مجموعة مغلقة
) ، (Closed Collectionمثل "مجموعة إينيس" ) .(INIS Collectionومع ذلك ،فإن فرز
النتائج ذات الصلة بالموضوع له األھمية حيث يستخدم لعرض تسجيالت التقصي في مجموعة
إينيس ) ،(ICSلكنھا ال تزال بطريقة "الصندوق األسود" ) .(Black Boxواحدة من العيوب
المذكورة في كثير من األحيان ،و المالحظة بسھولة من قبل المستخدمين األكثر خبرة في فھرس
المكتبة ) ،(Library Catalogueوالتقييد في تطبيق التقصي غوغل ) (GSAفي بناء
االستفسارات  ،أال وھي ،استعمال التقصي بالرمز العام )*( ،وھذا غير مدعوم ) Not
 .(Supportedوھناك طريقة أخرى للنظرعلى مزايا وعيوب تطبيق التقصي غوغل وھو
المقارنة لبعض ميزات فھارس مكتبة الجيل القادم المدرجة بواسطة ][Yang and Hofmann, 2018 s
كما يتضح في الشكل ،11ومعظم الميزات مشمولة في "التقصي في مجموعة إينيس" )،(ICS
وحتى تلك التي غير المدرجة حاليا ،يمكن أن تدعمھا بواسطة تطبيق التقصي غوغل ).(GSA
ومع ذلك ،بعض من اإلضافات تتطلب عمالً تطويريا ً في البنية التحتية لنظام واجھة التواصل
والخلفية.
] [Ranking, 2014 rتأثير الترتيب في استعمال تطبيق التقصي غوغل  GSAفي سياسة توجيه النتيجة .وسياسة توجيه النتيجة يحدد
توجيه المصدر ،توجه البيانات وأوضاع توجيه البيانات الوصفية المستخدمة مع النتيجة النھائية للعرض .وسياسة توجيه النتيجة المھملة
تبنى في تطبيق التقصي .المدير يمكن أن يستخدم السياسة المھملة ويجعلھا سياسات توجيه لمستخدم واحد أو أكثر .وسياسة توجيه
النتيجة خاصة بالنتيجة النھائية للعرض ،لذا ھو يستطيع أن يتوجه نحو نماذج خاصة من المستخدمين النھائيين.
] [Yang and Hofmann, 2018 sوأيضا ً يشار إليه بوصفه ”](Tramullas and “OPAC 2.0[SKHEITA, N., etal., 2018 X
)"، Garridoفھرس المكتبة  (Chambers) " 2.0أو "فھرس الجيل الثالث " ).(Mercun and Žumer
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الشكل  :11ميزات فھرس الججيل القادم

(Conclusio
C
 -8الخاتمة )on
سيكية
ھرس مكتبة إيينيس الكالسي
 (Gكبديل لفھر
محرك التقصي غووغل )GSA
ك
تطبيق
رار اختيار تط
إن قر
ً
يكن سھال .وعددد من محرككات
 (INISعلى اإلنتررنت ) (On--Lineلم ن
(
)Claassic Libraary
المختلفين المعنيين بذذلك ش َم َل ،وققرر
ن
صي المتوفرة فحصت وقيممت ،وفريق من األخصائئيين
التقص
ً
على الرغم ممن أنه قد يبددو محفوفا باللمخاطر في ذلك
اختيار تطبيق التققصي غوغل ) .(GSAع
ر
).(GSA
(
ق التقصي غوغل
سنوات الثالث األخيرة الستتعمال تطبيق
ت ،إال أن السن
الوقت
حيحا ً والذي جلب فوائد ججمة ،أوالً ى
ظھر بأن القررار كان صح
قد أظ
إلى مستخدمي مجموعة إيننيس
ً
أمانة إينيس ) – (INIS Secretariaatوالجزء الرئييسي
فضال عن ة
 ،(INISض
S Collectio
)on
ً
المستخدمين لنتائج الدرراسة
ن
ضا
ضحا من رض
إلدارة مجموعة اللوثيقة ونظام التقصي .وككان ذلك واض
ومن التعليقات اللتي وردت .وزيادة عدد الزيارات بشككل مثير وبأھھمية
االستققصائية التي أجريت ن
ً
 (Dowالوثيققة بالنص الككامل
عدد مرات تحمييل )wnloads
أيضا ارتفاع د
قصوى ،واألھم ممن ذلك ،ض
).(Full-Text
 ،GSAوكان االزددياد
G
مع إدخال تطبييق التقصي غ
زيادة األولية في المستخدممين جاءت ع
إن الز
غوغل
(WorldW
أيضا بسبب اتصالل إينيس ببوابة ]WideSciencce.org) [SKHHEITA, N., etal., 2018 XVI
وأخيراً ،من خاللل نتائج إتاحة مجموعة إينييس ) (INIS Colllectionفي عالم غوغل
ر
حميل
زداد عدد التحم
مرات ،كما از
صي خمس مر
 [GGoogle Scholar, 2018ازداد عدد عمليات التقص
2
]t
.(Mor
عشر مرات ]re Than Teen Times))[twitter.com, 2018 u
) (Downloadsأككثر من ر
تقصي .وأنه ليس أداة
ي
ھو أداة
صي غوغل ) (GSAو
و ينببغي أخيراً ،أأن ن َؤ َك َد بأن تطبيق التقص
صائية
وليس أداة إحص
س
،(Reeporting T
إلدارة مجموعة المكتبة ،ولليس أداة إببالغ )Tool
حليالت غوغل ) Google
 .(Stattistical Toومع ذلك ،فإنه يعمل بشكلل تام مع تح
)ool
 (Analyلتولليد مقاييس وتقارير إحصاائية.
ytics
وفي الختام ،فإن حالة
 (INIS Collectioتبين
التقصي في مجمووعة إينيس )on Searchh
ي
ن أن
غل ) (GSAللتقصي في مجموعات المكتبة الرققمية اختيار جيد
استعممال تطبيق اللتقصي غوغ
جذب عدد أكبر ممن المستخدميين ويزيد من استعمال مخخازن
ومصادر المعلومات المتوافرة.
ر
ل ب
 30تحميل في الشھھر ،ومع بداية ،20114
غل  50 .000 ،2013تقصي و 000
ضمام إلى عالم غوغ
 [Gمن تأثير االنض
Google Scholar, 2018
2
]t
 25تقصي و  3..200تحميل في الشھھر.
5.000
[twittter.com, 2018 u] https://twitter.com
m/INISsecretariaat
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