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  (Introduction)  لمقدمةا 1-
تناقص التمويل  فضالً عنالعديد من التحديات.  عالم المكتبة والمعلومات وإدارة المعرفة يواجه     
 Library( ، مثل فھارس المكتبةةالكالسيكي التقصيأدوات  ستعمال، العملينلمستل المتوقعة زيادةالو

Catalogues(، .لتصبح حجر عثرة إضافية والتحدي وشيك  
مستخدمي المكتبة الوصول السريع والسھل إلى النص الكامل لمصادر المعلومات، بغض النظر لتطلب ي

  ورقية كانت أو إلكترونية.   األصلية )Format( عن ما إذا كان يتم بالصيغة 
بھا والوصول الفوري لنتائج ھذه  )Reliable( وتبين الممارسة أن المستخدمين يطالبون بالموثوق

  قوم من خالل واجھة مستخدم مبسطة وغير معقدة.تينبغي أن  االستعالمات، الذي
المعقدة عن  )Boolean Searches( انيالبولي التقصيعمليات توفر ومع ذلك، ال تزال معظم المكتبات 

 بھا، )Specific Interface( والواجھة الخاصة )Individual Library( كل مكتبة فردية طريق
معلومات ال ، عادة ما تحمل عالية وقياسية وبصيغة المكتبة المحترفةتقنية ب ھيوالنتائج التي عرضت 

  .)End Users( النھائي تعملللمس عالقة لھا وذلك 
تغطية كبيرة وسرعة استرجاع عالية ، وبساطة جذابة، أسس معياراً جديداً ، غوغل التقصيولتطبيق 

ضع في  في المكتبات. التقصيمع الجيل السابق من حلول  ةكن ممكنتلم  التي السترجاع المعلومات،
تخسر المعركة وتترك  فالعديد من المكتبات الصغيرة، واألكبر حجماً، ، Goliathمقابل  Davidالموقع 

  بدالً من فھارس المكتبة. Googleالعديد من المستخدمين يستعملون غوغل 
ل، غوغ استعمالب تقصيتريليون  2، تم إجراء ما يزيد على 2013تظھر اإلحصائيات أن في عام 

وكانت . في الوقت نفسه، [statisticbrain.com ,2018. a]  في اليومبيليون  6حوالي  ىتقصيو
إجمالي  حيث واحدة من أكبر المكتبات في العالم، ,USA، Library of Congress 'مكتبة الكونغرس'

 مكتبة المتكاملنظام ال  ILS [SKHEITA, N., etal., 2018. I] منذ إنشاء بيليون 2 التقصيعمليات 
 ما إذا كان يمكن والسؤال لمجتمع المكتبة وأمناء المكتبات [loc.gov,2018 b] 1999 في آب/أغسطس

تحسين رضا المستخدم عند زيارة المكتبات الكالسيكية، وإذا كان يمكن أن تزيد من  فيغوغل  استعمال
وكان ھذا سؤال يواجه إينيس  ؟يق ھذه الغايةقلتحفعل الكيف يكون فعدد الزيارات والزوار. إذا كان ذلك، 

 Aging( المعمر التقصيعندما قررت استبدال محرك   IAEAللطاقة الذريةالدولية التابع للوكالة 
Search Engine(.  

  

األخرى على الشبكة  التقصيمقارنة بأشھر محركات  ،العالمية التقصيمحركات وأشھر أحد أھم  .google.comhttp://wwwغوغل 1.
  .2018وھي في مطلع  ،[SKHEITA, N., etal., 2018 XVII]الدولية 

.searches/-http://www.statisticbrain.com/googleGoogle Annual Search Statistics. ] a 2018.com ,statisticbrain[   
/http://www.loc.gov/ils. ]b 2018[loc.gov, 
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قاعدة البيانات على  فھرسإينيس كيفية تجديد  يواجهوبعبارة أخرى، كان السؤال والتحدي الذي   
والنصوص  )Records( التسجيالتمن  ،يوغرافيةلتسجيله ببمليون  3.6شبكة اإلنترنت مع 

 وإمكانية الوصول ، ستعمالللوثائق النووية، مع زيادة اال Full-Text)(الكاملة 
)Accessibility( ،ستعمالوقابليتھا لال )Usability(والقابلية للتوسعة ، )Expandability( .
ت ستعماالإينيس، واحد من أكبر المجموعات في العالم للمعلومات المنشورة في مجال االو

لعلوم النووية ، ويوفر إمكانية الوصول المباشر إلى مجموعة فريدة من نوعھا واقنيات للتالسلمية 
و  Bibliographic Records)(ببليوغرافية ال تتسجيالال من مليون 3.6 تحوي

483.000[SKHEITA, N., etal., 2018 II]  النصوص الكاملةمن (Full Texts) غير التقليدية لألدبيات           

Conventional (grey) Literature)   - Non (N., etal., 2018 III] [SKHEITA,)INIS(.   

 Boolean) انيالمنطق البولي استعمالالتدريب في  ويتطلبمعقداً ومركباً،  التقصي كان ومع ذلك،
Logic)   لم يكن خيار نص كامالً في ال التقصيبينما ً ً اً ممكنا وجاءت  .، ووقت االستجابة كان بطيئا

تطبيق  السابق واعتماد الفھرسمن برمجيات  )Retirement( ترقية النظام مع التقاعدلفرصة سانحة 
 إينيسكان و .منظمعلى نطاق قياسي  تقصيكمحرك  GSA [SKHEITA, N., etal., 2018 IV] غوغل التقصي
ً سريع   . اإلنترنتعلى  هكبديل لفھرس المشھورتطبيق المثل ھذا  ستعمالتحقيق اإلمكانات ال في ا

 ستعمالالسنوات الثالثة األخيرة الخالل  التي صادفتھاعيوب المزايا وال وتعرض ھذه الورقة
تشاطر  ھذه الورقة .إينيس محددة أساسھا تطبيقاتإلى  ستناداا (GSA)غوغل  التقصيتطبيق 

 ستعمالاال جني فوائد متعددة، مثلتبينما  الخبرات بشأن سبل تحسين فھارس المكتبة الكالسيكية،
تحسين ووالقابلية للتوسع  ستعمالفي االوالسھولة  إليھا، األفضل إمكانية الوصولو، المتزايد 
  .)Retrieval Experiences( خبرات االسترجاعو للمستخدمين التقصي

  

  قسم المعلومات النووية - الدولية للطاقة الذرية الوكالة - 2
     (IAEA-NIS) [SKHEITA, N., etal., 2018 V].  
   

ت ستعماالمجال اال للتعاون في اً يعالم اً مركز IAEAالدولية للطاقة الذرية  عتبر الوكالةتُ       
 عالميةكمنظمة  1957أنشئت في عام وكانت الوكالة قد النووية.  للتقنيات السليمة والمأمونة 

بلغ عدد الدول األعضاء  منظومة األمم المتحدة. في إطار [iaea.org,2018 c]"الذرة من أجل السالم"
 للوكالة" مقرھا في"األمانة العامة و. ةدول 161 ،2014كانون الثاني/يناير  حتى غاية، الوكالةب

  في فيينا، النمسا.  (Vienna International Centre) الدوليفيينا  مركز
ً لھا و الواليات المتحدة (نيويورك وفي ؛ )سويسرا(في جنيف إقليمية  اتصالمكاتب أيضا

 مراكز البحوثتدعم و الوكالة  تدير .)اليابان( ؛ وفي طوكيو)كندا( تورينتوو؛ )األمريكية
 .)إيطاليا(؛ وفي تريستا )فرنسا( موناكوو ؛)النمسا( سيبرسدورفووالمختبرات العلمية في فيينا 

ً بعدد من محترفموظف  2300األمانة العامة للوكالة من فريق يتألف و  التخصصات مدعوما
  . دولة 100 كثر منأل الفنية
 والرؤية المجسدة في اإلستراتيجيةالخطط ومصالح وحاجات الدول األعضاء،  لتحقيق الوكالة ھو توجھھا مھمة

 واألمن: السالمة ھي مھمة الوكالة عليھا أو مجاالت للعمل ترتكز النظام األساسي للوكالة. ثالثة أركان رئيسية
(Safety and Security) ةناالتق؛ العلوم و (Science and Technology) الضمانات  ؛)(Safeguards 

: الطاقة النووية وھي [iaea.org/,2018 d]  مستة أقسا أعمال الوكالة على تنفيذ ويقوم. Verification)( والتحقق
(Nuclear Energy)، األمانالسالمة النووية و (Nuclear Safety and Security)  العلوم النووية

، التعاون التقني  Safeguards)(، الضمانات ) Nuclear Science and Applications( وتطبيقاتھا
(Technical Cooperation)، وإدارة الشؤون اإلدارية  )Department of Management(.   

  
[iaea.org,2018 c] http://www.iaea.org/About/about-iaea.html.   

http://www.iaea.org/Publications/Reports/Anrep2012/orgchart.pdf . d] 2018,iaea.org/[   
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   قسم الطاقة النووية. في شعبةقسم المعلومات النووية والذي ھو  الوكالة ، عموتد
 )Nuclear Power( الطاقة النووية استعمالتعزيز كفاءة وأمن ب الرئيسية لإلدارةتتمثل المھام 

 Nuclear power) النووية الدول األعضاء المھتمة في تحسين أداء محطات توليد الطاقة بدعم
plants)، ودورة الوقود النووي (Nuclear Fuel Cycle)وإدارة النفايات النووية ،  

(Management of Nuclear Wastes)، تقنيات تحفيز في مجال الطاقة النووية وال بتكارا و
نشر و؛ للتخطيط من أجل الطاقة الوطنية األصليةقدرات التنمية و ،Fuel Cycle دورة الوقود

تحسين  النھوض بالعلوم والصناعة من خالل عملية محطات جديدة لتوليد الطاقة النووية؛ و
نشر الو الحفظ. واحدة من مھامھا أيضا ھو (Research Reactors) مفاعالت األبحاث

  .(NIS)قسم المعلومات النووية مسؤولية  تبعتلمعلومات النووية، التي للمعارف وا
،  IAEA Library Unit)( من وحدة مكتبة الوكالة )(NIS قسم المعلومات النوويةويتألف 

 Systems Development) ومجموعة الدعم وتطوير األنظمة،  )INIS Unit( ووحدة إينيس
and Support Group).  

 ةالسلمي تستعمااللال العلميةو التقنيةوتبادل المعلومات  جمع )(INIS Unit تعزز "وحدة إينيس
لمرادفات ل فريد من نوعه  )(INIS: Thesaurus بمكنزالنووية؛ وتحتفظ  لعلومللتقنيات وا

 ھذه  علىواإلبقاء ألھمية الحفاظ  الوعي في الدول األعضاء داديزل، صلةالذات     نوويةال
للدول  قدم خدمات المعلومات والدعمت .المعلومات إدارة مثل ھذه في كفؤةالفعالة وال األنظمة

  .(Capacity Building)على التدريب وبناء القدرات  يساعد الذي األعضاء والوكالة؛ و
  

  إينيس - 3
INIS) [SKHEITA, N., etal., 2018 VI]       (  

  

 سماحب ،)IAEA( الدولية للطاقة الذريةالنظام األساسي للوكالة من "المادة الثالثة" تنص      
 تستعماالفي اال   [SKHEITA, N., etal., 2014 VII](STI)واالبتكار تقنيات العلومتبادل  على عيتشجال

  . وتشجيعه للطاقة الذريةالسلمية 
تشجيع تبادل  من ذلك ھو أن ھدف الوكالة ويذكر لتبادل المعلومات، ت، خصصة"المادة الثامنو"

 أعضائھا بين المعلوماتتشجيع تبادل وت السلمية للطاقة الذرية، ستعماالاال في STIالمعلومات 
  أعضائھا لھذا الغرض. وذلك بمثابة وسيط بين لطاقة الذرية،ا تستعماالال ةسلميالالمتعلقة بالطبيعة 

الوصول  ليوفر 1969إينيس تم إنشاؤه في عام  فإن األساسي،استناداً إلى ھذه األحكام من النظام 
األدبيات النووية في العالم. وقد صمم للمراجع من لحصول على مجموعة واسعة ل بالمحو س

 25 بمشاركةالمشاركة النشطة ألعضائه. في حين أنه بدأ  تطلبي الذيوكمشروع تعاوني دولي، 
  )منظمة دولية 24بلدا و 128( عضواً 152  )،2014أصبح يضم حالياً (و .فقط عضواً 

[iaea.org,2018 e].  

المحوسب. في إطار مفھوم  الدولي في العالم نظام المعلومات حقب ول مرةوألإينيس أيضا يمثل 
، بلده ضمن حدودما ينشر من أدبيات  كلعن  للتقصيالمشاركة  يتعھد كل عضو حيث إينيس،
المتفق  الھتمامات إينيس  Subject Scope)(الموضوع  منظورضمن  التي تقعالوثائق  تيارواخ

  )Subject Scope(وفق  اختيارهموضوع تم لكل  لمفصال وصفالالبلدان تعد  وعليھا. 
يتم  ،حيث. "أمانة إينيس" في فييناإلى  ،الوثيقةفي بعض الحاالت مع نسخة من و ،هوإرسال
بلدان ال مدخالت منالمن المعلومات الواردة وجنبا إلى جنب مع  (Verification) التحقق

  واحدة.قاعدة بيانات لفي مجموعة خرى األ
وھكذا، برھن على مدى عقود  ،األحدث التقنياتالتي توظف  تبادل المعلومات قناة إينيسيعد 

المتطورة للبلدان أو المناطق الجغرافية التي تفتقر  التقنياتجلب فعالة في  تحقيق أداة على كونه
  . بناھا التحتية وأالوسائل مثل ھذه  إلى

  
us/membership.html-http://www.iaea.org/inis/about. ]e 2018,iaea.org[    
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ً و في الصناعة النووية  راءوالمد التقنيينالمھندسين و من قبل العلماء، ةستخدممأداة  ھو أيضا
ً للحفاظ على في  المشمولة (Subject Areas)  موضوع ال مجاالتالتطورات في  متماشيا

إينيس ھو المستودع للحصول على  أن حفظ "،ال دارة المعرفة وإومن المنظور " إينيس.مجموعة 
 سلميةال تطبيقاتال المعارف العلمية المتراكمة في مجاالت التي تحتوي على لمنشوراتامراجع 

 ،لنصوص الكاملةاالعلمية، فضال عن مستودع  الدوريات في ةمسجلال ولعلوم النووية للتقنيات وا
NCL [SKHEITA, N., etal., 2018 VIII] الالتقليديأيضا باسم "األدب  والمعروف"  

)Grey Literature( ،العادية القنوات التجارية خالل منبسھولة  ھاتوفر لعدم.  
  

  )Collection) INIS إينيس مجموعة - 4
  

الحصول بعضوا  152يسمح من خالله حيث  إينيس مثال استثنائي للتعاون العالمي،يمثل       
وتؤيد زيادة الحفاظ على السالم العالمي  تعزيز من أجل قيمةالالنووية  ممعلوماتھمصادر على 

ببليوغرافي  مرجعمليون  3.6من  أكثر إال أن ھناكالطاقة النووية لألغراض السلمية.  استعمال
 NCLضمن  متاحة ، وأخرى محفوظةال التقارير التقنية والوثائق غير الوثائق، ،للمنشورات

 [SKHEITA, N., etal., 2018 II] (483.000) أيضاھناك  لكنو، (Grey Literature) الالتقليدياألدب 
في  البيانات من )(700GBوعموما ھناك محوسبة،  (full texts). لنصوص الكاملةل تسجيله

النص الكامل  توافريعطي ،  التقصيعند   مصدرا للمعلوماتكونه وإلى جانب  .مجموعة إينيس
والحفاظ على المعلومات من العالمي  اإلرثھذا ليكون الحامي الرئيسي ل –إينيس دوراً خاصا في 

  .والمصنفة المتخصصةالعلمية و التقنيةھذه المعرفة 
وثائق للكامل  كنص (13000) ببليوغرافية و تسجيلة )(120.000 في المتوسط، يضيف إينيس

بسھولة عبر الوصول إليھا  يمكنمجموعة كاملة والمجموعتھا سنوياً.  إلى PDF)(على شكل 
ف موضوع يصنت )50(حوالي إينيس  مجموعة تغطي و[inis.iaea.org,2018 f]. "إينيس التقصي"موقع 

(Subject Categories) وتبادل إينيس من  التي يتم صيانتھا بصورة منتظمةو واضحة المعالم
 اتصفاوال استعمالكما أنھا توفر  .[SKHEITA, N., etal., 2018 IX] (ETDE)بيانات تقنيات الطاقة 

 لمدخالت النووية األدبياتالمستخدمة من قبل المراكز الوطنية واإلقليمية لتصنيف  لالھتمامات
وبالتعاون . (ETDE)لمدخالت الطاقة  تقنيات أدبيات، وتصنيف )(INIS Input إينيس
متوفرة على أيضا  وھي "ةمشترك يةمرجعمنشورات "سلسلة تم إصدار  ) (ETDE/INISبين

 لتقنيات ت السلميةستعماالجوانب اال إينيس كلمجموعة  غطيت و .[nkp.iaea.org,2018 g] نيسموقع إي
 كالمفاعالت النووية ) (Nuclear  Science and Technology لعلوم النوويةا
)(Nuclear Reactors المفاعلأمان ، و Reactor Safety النووي االندماج، و 

Nuclear Fusion)( اإلشعاع والنظائر المشعة في الطب  ، وتطبيقاتRadiation and 
Radioisotopes in Medicine)( والزراعة (Agriculture) ،  والصناعةIndustry)( 

 لكيمياء النوويةبا، فضال عن المجاالت ذات الصلة  )Pest Control( الحشرات مراقبة و
Nuclear Chemistry)( النووية ، الفيزياء Nuclear Physics) ( المواد موعل 

)Materials Science( .البيئية ينصب التركيز بصفة خاصة علىو Environmental)(  
 Health Effects) والتأثيرات الصحية للطاقة النووية، ذات الصلة (Economic) واالقتصاد

of Nuclear Energy) . االجتماعية المرتبطة بالطاقة النوويةو القانونية الجوانبوتغطي أيضا (Legal 
and Social Aspects Associated with Nuclear Energy).  تصنيفاتكاملة لالقوائم ال 1الشكل يحدد 

  .(INIS Subject Categories) ينيسإ اتموضوع
  

http://inis.iaea.org/search  f] 2018,[inis.iaea.org  
http://nkp.iaea.org/INISSubjectCategories.  ]g 2018,nkp.iaea.org[  
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 :(GSA)غوغل  التقصيتطبيق ل التالية خصائصال عرض وكان ھذا القرار استناداً إلى
 استعمالإمكانية وواجھة البداية؛  استعمالسھولة وترتيب وتطوير؛ القابلية كبيرة والسرعة وال

 استرجاعوكامل ؛ النص التكشيف الفعال للو؛ التقصيعمليات توسيع أو تضييق لمتقدمة  خيارات
الصور تبين وأو تصفيتھا.  الموجه التقصيميزات صلة بالموضوع؛ ووجود ذات نتائج أكثر 

 التقصيواجھات و إلينيس مختلفةالصدارات اإل من المعروضة أعاله لقطات فعلية الثنين
 على موقع إينيس وكالھما انتشر، )(GSAغوغل  التقصيلتطبيق  )البسيطة(األساسية والقياسية 
(INIS Website).  

  

  في مجموعة إينيس للتقصيالميزات الرئيسية  - 6

Main Features of the INIS Collection Search ICS)(  
  

 التقصيد على تقنيات تطبيق ستنوالم )(INIS Collection إينيسفي مجموعة  التقصيإن 
المشھور   [google.com, 2018 i] (Google Search Appliance© Technology) غوغل

في مجموعة  التقصي مر، 2010في عام االبتداء منذ و .المرن التقصي إجراءوالبسيط والسريع و
في كانون  نفذوالم، 4.3 اإلصدار الحاليإلى  حتى وصل من التغييرات. ددبع )(ICSإينيس 

  .2014 الثاني/يناير
مراقبة ، وھي (IAEA) الوكالة داخلالعاملة   خدماتداخليا على الم تهتم استضافوالنظام 
  . 7/24على مدار الساعة أسبوعياً منه إلمكانية االستفادة  باستمرار

 )OPAC) INIS أوباك أن إينيس في الواقع يعني، إينيسمجموعة في  التقصيو

 [SKHEITA, N., etal., 2018 X] الميزات الرئيسية  يشملو، إلنترنتإلى افھرس وصول العموم  ھو
  التالية:

  

  Accessibility الوصول قابلية   1- 6
  

 إليه  الوصولسھل  اإلنترنت من خاللالمفتوحة  ICSفي مجموعة إينيس  التقصي تطبيقإن 
والذي عنوانه على ذات الصلة.  النووية المنشوراتالمھتمين باإلنترنت وبحرية لمستخدمي 

 موقع إينيس العام على العنوان فضالً عن  [inis.iaea.org/search, 2018 j] (URL) الشبكة الدولية
(URL) [iaea.org/inis, 2018 k]، مكانھا  إليجادھي سھلة والعناوين على الشبكة مفتوحة ومشھورة و

  . تقصيأي محرك   استعمالب
 على موقع (Nuclear Information)نووية المعلومات العن  التقصيعند  في الحقيقةو

  من بين النتائج األولى.  ينيسإل الصفحة الرئيسيةفإن ، (Google.com) غوغل.كوم
أيضا متوفرة تجدھا  ICS في مجموعة إينيس التقصي و، إينيسموقع وإلى جانب الوصول إلى 

   )Mobile Applications( الھاتف المحمولمن خالل تطبيقات 
(ipad)[itunes.apple, 2018 l], (iphone)[itunes.apple, 2018 m], (Android)[play.google, 2018 n].   

 األدوات، متاح أيضا على (Nuclear Energy News app)الطاقة النووية  تطبيق أخبارو
  والقنوات اإلعالمية واالجتماعية  النشراتاإلخبارية و الصفحاتيسمح بالوصول إلى كل لأعاله، 

  مدخل واحد. من خالللقسم الطاقة النووية في الوكالة 
  

.http://www.google.com/enterprise/search/products/gsa.htmli]  2018com, .google[     
 http://inis.iaea.org/search j] 2018 inis.iaea.org/search,[   

 http://www.iaea.org/inis k] 2018 ,inisiaea.org/[   
news/id682405288?mt=8-https://itunes.apple.com/us/app/ne ]l 2018 ,itunes.apple[   

 iphone/id722935995?l=it&ls=1&mt=8-for-news-https://itunes.apple.com/us/app/ne ]m 2018 ,itunes.apple[   
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.iaea.nenews]n 2018 play.google,[   
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لمنشورات التقنية ل موثوقةال Nuclear Energy Series"" وھذا يشمل سلسلة الطاقة النووية
إدخال الطاقة النووية إلى سحب  ، بدءاً منضوعات مومن ال وفيرةالتي تغطي مجموعة 

   .)Decommissioning) [SKHEITA, N., etal., 2018 XI] الترخيص
نسخة  –خاصة ال واألداة .ICSفي مجموعة إينيس  التقصييوفر الوصول إلى  التطبيق نفسهو

   . (ICS) إينيسمجموعة في  التقصيمن نموذج  مدمجة
   

 (Third-Party Web Sites) "الطرف الثالث"  الشبكة مواقع التي يمكن أن تدمج في و

[SKHEITA, N., etal., 2018 XII] االستعالم و أيضا. عند المستخدمين لمواقع الطرف الثالث ةمتاحوال
يتم لموقع إينيس،  يتم توجيھھم إلى حيث ، )ICS( مجموعة إينيسفي  التقصي استعمالأداة  عن

 ICS).(مجموعة إينيس في  التقصيبدأت االستعالم مباشرة من  كما لو التقصيعرض نتائج 
 التقصيمصطلح  ترشيح مع أو بدون (ICS) في مجموعة إينيس التقصيأداة يمكن نشر و
)(Search Term Filter.  
  

  (Former ICS Search widget) ةالسابق التقصيأداة ستخدم ت يةوكالة الطاقة الذرية اليابان
[ jolisfukyu, May,2018 o] 

موقع  المثبتة على الوحدة األخيرة ھي تلك األداةأمثلة و(ICS).  في مجموعة إينيس للتقصي
حيث  ،)p 2018 ,iaea.org[ )IAEA Research Reactors website[  ث للوكالةمفاعالت البحو

 سريع للوكالة"المفاعل التقنيات " موقع على وكذلكوثائق مفاعل األبحاث،  على التقصييقتصر 
IAEA Fast Reactor Technology Website [iaea.org, 2018 q] .  

  

  )(Ease of Use  ستعمالسھولة اال  2- 6
  

ال  بديھية و الموضح أدناه )6(الشكل بحسب  األولية (ICSفي مجموعة إينيس  التقصي شاشةإن 
 استعمال خصائصب وتمكن حتى أولئك الذين ليس لديھم أي معرفة محددة تحتاج إلى شرح،

أن يصل إلى التساؤالت التي يريدھا ليحصل على النتائج  INIS Collection)( إينيس وعةجمم
   ستعالم والحصول على النتائج المرجوة.اإلجعل و المطلوبة.

الواحد البسيط  التقصيمع مربع  مفھوم البساطة (Google.com)غوغل .كوم  استعمالعكس يو
  .ةً اختياريأوامر بوإضافات قليلة جداً ولكن 

  

 موقع غوغل.كوم ونظرا لشعبية ،ستعمالاستناداً إلى ھذا المبدأ من البساطة وسھولة االو
(Google.com) ،كثر تقدما،األ التقصيوالنظام.  استعمالبلبدء لحاجة بليست  سابقةالمعرفة وال 

  .النتائج تحقيق أفضللتلميحات التطلب بعض يتوفر كخيار، قد الم
اللحظة األولى.  ذمنالفعال  ستعمالجاھز لال (ICS) في مجموعة إينيس القياسي التقصيولكن 

الثقة  يوصل حيدو تقصيمربع  بأن « [.LOWN, C…etal] من قبل التقصيمقالة وكما ذكر في 
تلبية احتياجاتھم من المعلومات من  من خاللھا يمكنوالتي  التقصيلدينا أدوات  هنأل للمستخدمين

  ».لدخوللاألولى  المرحلة
   

 Main( الرئيسي التقصيوفر "مربع ت )(ICS في مجموعة إينيس للتقصي قياسيةالجھة الواو
Search Box( الرئيسية  إينيس إلى صفحة ربطالشريط أداة و؛ التقصيمصطلحات  إلدخال

(INIS Home) ،المصطلحات ومكنز ) (INISThesaurusالتقصي رابط وستعراض؛ اال و 
   فيما يتعلق  لإلعالنات المعدة  تاريخيةال  القائمة الضوء على يلقي ط ابرالوالمتقدم؛ 

  
.sc.jaea.go.jp/ird/english/index.html-http://jolisfukyu.tokai ]o 2018 ,[jolisfukyu 

./RRS/ home.html http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical_Areas ]p 2018 ,iaea.org[  
  http://www.iaea.org/NuclearPower/FR/index.html. ]q 2018 ,iaea.org[  
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  )(Usability  ستعمالقابلية اال  8- 6
  

 زادت مع إدخال ، وإضافة وظائف جديدة )(Improvements التحسينات ستعمالقابليتھا ال
. GSA-based)( غوغل التقصي تطبيقات المبنية على أساس ICS في مجموعة إينيس التقصي
 أشكالالنتائج في  )(Export ديروتص )Print( طباعةال يمكن للمستخدمين اآلنحيث 

Formats)( مختلفة، مثل(PDF)  ،(HTML)، (Excel)   و)XML( في  ةكن ممكنتالتي لم و
البيانات عناصر ل الت الفردية وحتى الحقوليسجتفي الوقت نفسه، يمكنك أيضا تحديد الوالسابق. 
خاصة  آخر، ستعمالتحسين قابليتھا اللليتم تصديرھا  Metadata Elements)( الوصفية

 شاداترإل كان الخياروللنشر،  المقاالتبالنسبة للباحثين، وأولئك الذين يعملون على إعداد 
 RSSملقمات . إنشاء )RIS)( ،)(RefWorks ،EndNote)تنسيق ب عادي،النص اللتحميل في ا

ً  نفذت )(Linkرابط كالمختارة  التقصيلنتائج  )E-mail( بالبريد االلكتروني اإلرسالوخيار      .أيضا
  

  )(User Profiling  ستخدمالم ملف 9- 6
   

لمستخدم. وقد ھذا ا اھتماماتوإنشاء  تسجيل المستخدم ھوالخيار األكثر أھمية وشعبية واحدة من 
في مجموعة  التقصي إلى ليس فقط الوصولب ھايتحكم فيالتي ميزة لل مفيدةإشارة تم ذلك من خالل 

 )Information Resources(مصادر المعلومات عدد من  ، بل أيضا إلىICS)( إينيس
. Database)  (NUCLEUSقاعدة بيانات النواةالمستودعات المتاحة من خالل األخرى و

التسجيل له عبر عدد من الموارد  استعماليمكن  وبعبارة أخرى، عندما يتم تسجيل المستخدم،
من التخصيص لخيارات ، والمزيد فردية للحصول على معلومات سھولة الوصول التي تقدم
إضفاء و ICSفي مجموعة إينيس  التقصي ستعمالال. مصدر من مصادر المعلوماتكل ل محددة

عدد النتائج و،  )(Interface Language واجھةال لغة ، وتذكرالختيارلالطابع الشخصي 
،  Search Updates)( التقصي تحديثاتو األسئلة حفظ  المعروضة في الصفحة الواحدة، وإلى

 عمل ال مكانمفھوم ل المستخدم أيضا  بصفحة متصلالالبريد اإللكتروني.  استفسارنتائج و
(Workspace Concept) حيث الوثائق )Documents(  التي يتم العثور عليھا تقترن مع

   أخرى. ترجم إلى لغاتت ، وربما لمستخدما اھتمامات
  

  )(Help  المساعدة  10- 6
  

   )Aid Tools( المساعدةإن النظام المعقد ألدوات  
     من بشكل رئيسيللتقصي في مجموعة إينيس،  الوصول إمكانية من أجلوالذي تم إنشاءه 

(FAQ) [SKHEITA, N., etal., 2018 XIV]    المتداولةسئلة األيتضمن  والذيمساعدة. ال وظيفةخالل   
المساعدة ملف يغطي . (ICS) في مجموعة إينيس للتقصيمنفصلة ال المتداولةسئلة األو في إينيس

Help File)( مو عبر اإلنترنت أربعة وعشرين ً  وجه نحو ميزة معينة أوم، كل الً مفص ضوعا
 كيفية بناءلذلك أمثلة  – بارزة. وھناك أيضا تلميحات )ICS(في مجموعة إينيس  للتقصي خيار

 تدريب اإللكترونيلل متطور مقرر تعليمي مؤخرا   البيانات الوصفية، ووضع استعمالاستعالم ب
E-Training Course)( في مجموعة إينيس  للتقصي)ICS( األدوات . وإلى جانب ھذه

في  التقصيعلى )Highlights(إلقاء الضوء ، ارتباط تشعبي يقود المستخدمين إلى المساعدة
 الشبكة عالناتإل، مما يدل على مجموعة كاملة Collection Search) (INISإينيس مجموعة 
ھذه ف، وبطريقة ما . 2011منذ إنشائه في عام  (ICS)ضمن مجموعة إينيس  التقصيفي  المتعلقة

 التقصيفي تطورات المتعلقة اللحياة واتاريخ مختصر تمثل  Announcements)( اإلعالنات
  .)(ICSضمن مجموعة إينيس 
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  وعيوبه غوغل التقصيميزات تطبيق  - 7
  )(GSA Advantages and Disadvantages  
  

 اجھة التواصلبوھي ألفة المستخدمين  (GSA)غوغل  التقصيتطبيق  ستعمالال المزايا الرئيسية
ستجابة االأو الخلفية؛ لھا قابلية؛  ل العديد من الميزات في المقدمةيإمكانية تشمو؛ غوغل من نوع

التي يمكن نشرھا و التقصي مربع تقع خارج ميزاتالالعديد من و؛ لتقصيبا سريعة وذات الصلةال
والتي تم المستخدم تواصل واجھة لوفقاً  بحسب طلب الزبون سھلال التخصيصبسيطة و ھيئة مع

أيضا  وباإلضافة إلى ھذه المزايا الھامة، ھناك .) XSLT) [SKHEITA, N., etal., 2018 XV]غةلبھا تحرير
  ھو التكلفة. حيدوشكل رئيسي وببعض العيوب التي يمكن ذكرھا. 

   

ً  غوغل ) للحصول على تسجيلة كل مليونبحسب  (السعر تالتسجيالوفقا لعدد  يطلب ثمنا
تكلفة  ضافة إلى ذلك، ھناكإلبا . و (GSA)غوغل  تقصيلتطبيقات  المعتمد الترخيص

 Dailyة اليومي واإلدارة، Customization)( والتخصيص Deployment)(النشر
Running)( والصيانة )(Maintenance. التقصيتطبيق  تكشيفالجدير بالذكر أيضا أن و 

حيث ال يمكن  النظاممدير  تحكمقاعدة البيانات ذات الصلة ليست في  و/أو )(GSAغوغل 
. واحدة من السمات التقصيخوارزمية  الوصول المباشر إليھا، وال يكون ھناك أي الوصول إلى

   [Ranking, 2018 r].   ترتيبالھو  لغوغ في لتقصيااألكثر إثارة لالھتمام 
  

أدوات الربط على  ساساألالذي يعتقد الكثيرون ھو و، الوثيقة بالموضوع ذات الصلة تلتسجيالا
 مجموعة مغلقة تم بسھولة داخلوال تمعايير أخرى،  وسط،  (Hyper-Links) الزائدة

(Closed Collection) " إينيس" مجموعة، مثل (INIS Collection) فإن فرز  ذلك،. ومع
في مجموعة  التقصي التيسجتيستخدم لعرض حيث  له األھمية النتائج ذات الصلة بالموضوع

. واحدة من العيوب Black Box)( صندوق األسود"ال، لكنھا ال تزال بطريقة "ICS)( إينيس
 كثر خبرة في فھرساألبسھولة من قبل المستخدمين  المالحظة المذكورة في كثير من األحيان، و

في بناء  (GSA)غوغل  التقصيوالتقييد في تطبيق ، ) (Library Catalogue المكتبة
 Not( مدعومھذا غير و (*)، بالرمز العام التقصي استعمال ،ال وھيأ، فسارات االست

Supported( .غوغل وھو التقصيوعيوب تطبيق  نظرعلى مزايا للھناك طريقة أخرى و 
  [Yang and Hofmann, 2018 s] بواسطة المدرجة القادم الجيلبعض ميزات فھارس مكتبة للمقارنة ا
  

، ICS)( إينيس" ةعوجمفي م التقصيمشمولة في " معظم الميزاتو، 11كما يتضح في الشكل 
. (GSA)غوغل  التقصيبواسطة تطبيق غير المدرجة حاليا، يمكن أن تدعمھا  وحتى تلك التي
 التواصل واجھةالبنية التحتية لنظام في  تطويرياً  من اإلضافات تتطلب عمالً  ومع ذلك، بعض

  .والخلفية
  

[Ranking, 2014 r]  تأثير الترتيب في استعمال تطبيق التقصي غوغلGSA  في سياسة توجيه النتيجة. وسياسة توجيه النتيجة يحدد
توجيه المصدر، توجه البيانات وأوضاع توجيه البيانات الوصفية المستخدمة مع النتيجة النھائية للعرض. وسياسة توجيه النتيجة المھملة 

لمستخدم واحد أو أكثر. وسياسة توجيه تبنى في تطبيق التقصي. المدير يمكن أن يستخدم السياسة المھملة ويجعلھا سياسات توجيه 
  .النتيجة خاصة بالنتيجة النھائية للعرض، لذا ھو يستطيع أن يتوجه نحو نماذج خاصة من المستخدمين النھائيين

 [Yang and Hofmann, 2018 s]   يشار إليه بوصفه ً  OPAC 2.0[SKHEITA, N., etal., 2018 X]” (Tramullas and“ وأيضا
Garrido)  2.0،"فھرس المكتبة  "(Chambers)  " أو "فھرس الجيل الثالث(Mercun and Žumer).  
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