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املقدمة
ما هي منظمة كاونرت ()COUNTER؟

كلمة كاونرت ( )COUNTERأي “العداّد” هي اختصار لعبارة “ ”Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources
وتعني تعداد االستخدام عرب اإلنرتنت للموارد اإللكرتونية الشبكية .وميكنكم االطالع عىل موقعنا اإللكرتوين عرب الرابط التايل:
http://www.projectcounter.org/
وتعد منظمة كاونرت واحدة من أوىل منظامت املواصفات واملقاييس التي أنشئت من أجل بيئة املعلومات الحديثة ،إن مل تكن األوىل عىل
اإلطالق .وقد نجحت املنظمة يف الجمع بني النارشين وأمناء املكتبات للتعاون من أجل وضع معيار لتعداد استخدام املوارد اإللكرتونية
واملحافظة عىل تطبيقه .وقد سعت املنظمة كذلك لضامن امتثال معظم كبار النارشين واملوردين من خالل تزويد عمالء مكتباتهم حول العامل
بالتقارير اإلحصائية الستخدام املوارد اإللكرتونية.
سجل
وتصدر منظمة كاونرت “قواعد املامرسة” ،وهي املعيار املتبع يف تعداد استخدام املوارد اإللكرتونية .كام تتوىل كذلك حفظ وإصدار ّ
بأسامء النارشين واملوردين املمتثلني ملعيار كاونرت.

من يستخدم تقارير كاونرت؟

وضع معيار كاونرت بشكل أسايس بغية تقديم خدمة ألمناء املكتبات وغريهم ممن يدفعون رسو ًما للنارشين مقابل اشرتاكات للحصول عىل
املحتوى اإللكرتوين .وقد كان الهدف يتمثل يف متكني أمناء املكتبات من املقارنة بسهولة بني كثافة استخدامهم للمحتوى اإللكرتوين لعدة
نارشين مختلفني ،والسامح لهم باستخدام تلك املعلومات لحساب التكلفة مقابل كل عملية تنزيل للمحتوى اإللكرتوين الشرتاكاتهم .ومل يكن
الغرض األسايس من تقارير كاونرت أن يستخدمها النارشون كوسيلة لقياس كثافة استخدام املحتوى الذي يقدمونه عىل مستوى قاعدة عمالئهم،
ولكن أصبحت تقارير كاونرت تستخدم بشكل متزايد لهذا الغرض.
مثال
اشرتت مؤسسة كامفورد التعليمية اشرتاكني للعام  :2015اشرتاك يف املجلة الدورية “ ”Xبقيمة  25000جنيه ،واشرتاك يف املجلة الدورية
“ ”Yبقيمة  10000جنيه .ويف نهاية العام أصدرت أمينة مكتبة كامفورد (السيدة باربرا) تقرير كاونرت ( )JR1للتحقق من مستويات
االستخدام .فوجدت أن عدد مرات املشاهدة والتنزيل للمجلة الدورية “ ”Xقد بلغ  60000مرة ،باملقارنة مع  200مرة فقط للمجلة
الدورية “  .”Yفتخرب السيدة باربرا رئيس أمناء املكتبة بأنه عىل الرغم من أن تكلفة االشرتاك يف املجلة الدورية “ ”Xيف األساس كانت
أعىل ،إال أن التكلفة مقابل كل عملية تنزيل للمجلة أقل وبالتايل فهي أفضل .وتكون العملية الحسابية كام ييل:
املجلة الدورية “ X”: 25000جنيه 0.42 = 60000 /جنيه لالستخدام الواحد
املجلة الدورية “ Y”: 10000جنيه 50 = 200 /جني ًها لالستخدام الواحد
وبالتايل ،إذا كان عىل كامفورد أن تختار إلغاء اشرتاكها يف إحدى املجلتني ،ستكون عىل األرجح املجلة الدورية “.”Y

تستخدم كافة املكتبات األكادميية حول العامل تقارير كاونرت ملستويات االستخدام من أجل:
• املساعدة عىل اتخاذ قرارات مستنرية بشأن تجديد االشرتاكات بناء عىل البيانات التي تقدمها تقارير كاونرت حول االستخدام الجيد للمحتوى
اإللكرتوين.
• املساعدة عىل اتخاذ قرارات مستنرية بشأن رشاء اشرتاكات أو رخص استخدام جديدة للمحتوى بناء عىل البيانات التي تقدمها تقارير
كاونرت حول رفض الوصول إىل محتوى معني ألن ذلك املحتوى غري مرخص أو بسبب أن الحدود الحالية/املتزامنة لرخصة املستخدم قد تم
تجاوزها.
• إطالع أعضاء هيئة التدريس عىل قيمة املكتبة ومواردها.
• فهم سلوك املستخدم وتحسني تجربته.
كام يستخدم معظم النارشين واملوردين الرئيسيني كذلك تقارير كاونرت من أجل:
• توفري بيانات استخدام موثوقة ومتسقة لعمالئهم.
• استخدام البيانات التي تقدمها تقارير كاونرت حول حاالت رفض الوصول إىل محتوى معني ألن ذلك املحتوى غري مرخص أو بسبب أن
الحدود الحالية/املتزامنة لرخصة املستخدم قد تم تجاوزها واالستفادة من تلك املعلومات يف زيادة عمليات البيع ملحتوى معني.
• إطالع املحررين واملؤلفني عىل مستويات االستخدام ملنشوراتهم.

كيف تحصل منظمة كاونرت عىل التمويل وكيف يتم تنظيمها؟

منظمة كاونرت هي منظمة غري ربحية قامئة عىل نظام العضوية ،تحصل عىل التمويل من رسوم العضوية ومن رعاة املنظمة.
ويقود منظمة كاونرت أعضاؤها من نارشين ،وموردين ،وأمناء مكتبات .ومثة مجلس إدارة يف املنظمة يرشف عىل الشؤون املالية كام يضطلع
بتعيني اللجنة التنفيذية لإلرشاف عىل العمليات .ويتوىل مدير املرشوعات ،الذي يرفع تقاريره إىل اللجنة التنفيذية ،مسؤولية اإلدارة اليومية
للمنظمة .وهنالك ممثلون عن كل من مجتمع النارشين والوسطاء وأمناء املكتبات يف كل من مجلس اإلدارة ويف اللجنة التنفيذية ،وكذلك يف
املجلس االستشاري الفني.
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املقدمة
قاعدة البيانات :مجموعة من البيانات أو سجالت من الوحدات املخزنة إلكرتونيًا (حقائق ،أو بيانات بيبليوغرافية ،أو نصوص) ذات واجهة
مستخدم مشرتكة وبرنامج إلكرتوين السرتجاع البيانات ومعالجتها.
تقارير ليس لديها الرقم الدويل املعياري للدوريات ( )ISSNوال الرقم الدويل املعياري للكتب ( :)ISBNقد تكون مثل هذه التقارير جز ًءا من
مجموعة محتوى إلكرتوين عىل اإلنرتنت يتضمن كتبًا أو مجالت دورية أو االثنني م ًعا .وبالتايل فإن استخدام هذه التقارير ميكن تعداده ضمن
تقارير كاونرت إما الخاصة باملجالت الدورية أو تلك الخاصة بالكتب (لكن ليس يف كليهام).
مجموعات بيانات تكميلية ،ومقاطع فيديو ،وغريها :قد تكون املجلة الدورية عىل اإلنرتنت أكرث من مجرد مجموعة مقاالت فحسب ،إذ ميكن
أن تحتوي بعض املجالت الدورية حاليًا عىل بيانات تكميلية .وميكن رصد استخدام مثل هذه البيانات التكميلية يف “تقرير املجالت الدورية )3
قم بإعداد التقارير الرضورية لتحقيق االمتثال ملعيار كاونرت
ستساعدك املعلومات يف هذا الدليل ويف املواصفات الكاملة لإلصدار الرابع من قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت عىل القيام بذلك.
قم بتفعيل بروتوكول سويش ()SUSHI
يحتوي هذا الدليل عىل مقدمة مخترصة عن بروتوكول سويش ( )SUSHIوالكلمة هي اختصار لجملة (Standardized Usage Statistics
 )Harvesting Initiativeوتعني “املبادرة املوحدة لجمع إحصائيات االستخدام” ،وملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
http://www.niso.org/workrooms/sushi/tools/

كيف أصبح من الجهات املمتثلة ملعيار كاونرت؟

حدد تقارير االستخدام ذات الصلة مبنتجاتك

تعترب بعض تقارير االستخدام إلزامية من أجل تحقيق االمتثال ملعيار كاونرت؛ وتشمل كل تقرير مشار إليه بصفة “معياري” يف هذا الدليل.
ومع ذلك ،فإن التقارير “املعيارية” ذات الصلة بفئات املحتوى الذي تنرشه فحسب هي املطلوبة منك لتحقيق االمتثال ملعيار كاونرت .عىل
سبيل املثال ،إذا كنت تنرش مجالت دورية كاملة النصوص ولكن ال تنرش كتبًا وال قواعد بيانات ،بالتايل يتعني عليك تقديم مجموعة التقارير
“املعيارية” الخاصة باملجالت الدورية فقط ،وال حاجة لتقديم التقارير الخاصة بالكتب أو قواعد البيانات .ومن ناحية أخرى ،إذا كنت تنرش
عىل سبيل املثال قواعد بيانات ذات محتوى من الوسائط املتعددة ،يف هذه الحالة يجب عليك تقديم التقارير الخاصة بكل من قواعد
البيانات والوسائط املتعددة ،وال حاجة إىل تقديم التقارير الخاصة باملجالت الدورية أو الكتب.
أما كل تقرير استخدام مشار إليه بكلمة “اختياري” فهو حقًا كذلك؛ أي ليس من الرضوري تقدميه لتحقيق االمتثال ملعيار كاونرت .وبشكل
عام ،فإن التقارير االختيارية هي تقارير قد ال يستطيع بعض املوردين تقدميها ألسباب فنية ،كام أنها ال تقدم بيانات تفيد يف الحكم عىل قيمة
املحتوى أو مدى اهتامم العمالء به.
وبالنسبة لعمالئك ،فسوف يهتمون بكافة تقارير كاونرت وسيستخدمونها ،سواء أكانت “اختيارية” أم “معيارية” .وقد صنفت كاونرت بعض
التقارير عىل أنها “اختيارية” من أجل تقليل نطاق عملية التدقيق التي تجريها عىل تلك التقارير.
وكلام زاد تنوع املحتوى الذي تقدمه ،أصبح تحديد فئة تقارير كاونرت التي يجب استخدامها ال يتم بشكل مبارش دو ًما .لذا ،قد تساعدك
التعريفات التالية عىل تحديد فئة تقاريرك:

أرسل تقاريرك إىل منظمة كاونرت
امنح املدقق إمكانية الوصول إىل تقارير كاونرت الخاصة بك .ستعمل منظمة كاونرت عقب ذلك عىل توفري موقع إلكرتوين تجريبي ملراجعة
بدل من ذلك ،ميكن أن يضطلع أحد املدققني
التقارير قبل إتاحتها لالستعراض ،وعادة ما تستغرق هذه الخطوة من سبعة إىل عرشة أيام .أو ً
املعتمدين لدى كاونرت مبراجعة تقاريرك مقابل رسوم بسيطة.

الكتاب :منشور غري تسلسيل بأحجام مختلفة ،مبا يف ذلك املراجع .وقد يكون الكتاب متوف ًرا عىل شكل نسخة ورقية مطبوعة (ذات غالف
صلب أو رقيق أو عىل هيئة أوراق حرة) أو نسخة إلكرتونية ،أو قد يكون الكتاب متوف ًرا يف نسخة إلكرتونية فقط.

استكمل إجراءاتك الورقية
مثة نوعان من اإلجراءات الورقية التي يجب إمتامها من أجل تحقيق االمتثال ملعيار كاونرت ،أولً يجب أن تسجل عضويتك لدى منظمة كاونرت،
وثانيًا يجب أن تستكمل إقرار االمتثال ملعيار كاونرت .وستجدون يف نهاية هذا الدليل منوذ ًجا لكل من طلب العضوية وإقرار االمتثال.

املجلة الدورية :منشور تسلسيل يحمل عالمة تجارية مميزة ويضم مجموعة من املقاالت األصلية التي تتزايد بشكل مستمر وتنتمي لتخصص
معني .وبالتايل فإن وقائع املؤمترات والصحف اإلخبارية ميكن إدراجها تحت هذه الفئة ،وذلك ألنه يف حني قد ال يكون لديها الرقم الدويل
املعياري للدوريات ( ،)ISSNإال أنها تظل منشورات دورية.
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املقدمة
وقد صمم بروتوكول سويش بهدف تبسيط عملية جمع إحصائيات االستخدام من قبل أمناء املكتبات ،ويستخدم الربوتوكول سلسلة من
مخططات لغة الرتميز املوسعة ( )XMLللقيام بذلك .أما بالنسبة لإلحصائيات الخاصة باإلصدار الرابع من قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت،
فنحن مهتمون فقط مبخططني هام:
• مخطط سويش األسايس ،وهو مخطط عام يستخدم السرتجاع أي من تقارير إحصائيات االستخدام املحفوظة بصيغة لغة الرتميز املوسعة
(.)XML
• مخطط كاونرت – سويش ،وهو مخطط يستند إىل قواعد منظمة كاونرت ليك يصدر نسخًا بصيغة لغة الرتميز املوسعة ( )XMLللتقارير املعدة
وفق اإلصدار الرابع من قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت
ملزيد من املعلومات عن بروتوكول سويش ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين/http://www.niso.org/workrooms/sushi :

كيف ميكن لعماليئ معرفة أنني من الجهات املمتثلة ملعيار كاونرت؟

ستضيف منظمة كاونرت اسمك ضمن قامئة الجهات املمتثلة ملعيارها يف موقعها اإللكرتوين ،كام ميكنك إضافة شعار كاونرت عىل موقعك
اإللكرتوين كذلك.

كيف أستطيع العثور عىل مدقق تقارير معتمد من قبل منظمة كاونرت؟

مثة جهتان معتمدتان للتدقيق من قبل منظمة كاونرت وهام:
• مكتب تدقيق التداول املعلومايت “ Audit Bureau of Circulations” (ABC): http://www.abc.org.uk
• رشكة “يب يب إيه وورلد وايد” للتدقيق (BPA Worldwide): http://www.bpaww.com
كام ستقبل منظمة كاونرت عمليات التدقيق التي تتم عىل يد محاسب قانوين (اململكة املتحدة) ،أو محاسب عام معتمد (الواليات املتحدة
األمريكية) أو ما يعادلهام يف أي مكان آخر.

الخضوع لعملية تدقيق مستقلة
يجب عليك كنارش أن تخضع لعملية تدقيق يف غضون ستة أشهر من تاريخ توقيع إقرار االمتثال ملعيار كاونرت ،وبشكل سنوي عقب ذلك .أما
إذا كنت متلك جهة نرش صغرية جدًا وتجد أنه من الصعب الخضوع للتدقيق بشكل سنوي ،يرجى التواصل مع منظمة كاونرت ملناقشة إمكانية
الحصول عىل إذن للخضوع للتدقيق مرة كل سنتني.
الصيغ اإللكرتونية للتقارير
تتوفر تقارير كاونرت يف صيغتني :ملفات محددة ( ،)delimited filesوميكن استعراضها باستخدام برنامج إكسل ( )Excelوما يشابهه من برامج
جداول البيانات ،وملفات بصيغة لغة الرتميز املوسعة إكس إم إل ( ،)XMLوميكن إصدارها باستخدام بروتوكول سويش (.)SUSHI

امللفات املحددة ()Delimited files

باستثناء تقارير االتحادات ،فإن بقية التقارير الواردة يف اإلصدار الرابع من قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت ميكن إصدارها بصيغة امللفات
املحددة:
• ملف القيم املفصولة بفاصلة ( )comma separated values fileوامتداده ()csv.
• ملف القيم املفصولة بعالمة تبويب ( )Tab separated values fileوامتداده ()tsv.
وميكن فتح امللفات املحددة واستعراضها يف كافة برامج جداول البيانات ،مبا فيها برنامج إكسل ( )Excelوأوبن أوفيس كالك (OpenOffice
 ،)Calcوبرنامجا غوغل شيتس ( )Google Sheetsونامربز ( )Numbersألجهزة ماك (.)Mac

بروتوكول سويش ()SUSHI

“إن التعاون الفريد بني بروتوكول سويش وتقارير االمتثال ملعيار كاونرت لهو فرصة سانحة عظيمة حقًا من أجل توفري إحصائيات موحدة
الستخدام املجالت الدورية” اقتباس من البوابة اإللكرتونية إلحصائيات استخدام املجالت الدورية (JUSP)، 2012
إن برتوكول “املبادرة املوحدة لجمع إحصائيات االستخدام” (سويش) هو معيار تابع للمعهد الوطني األمرييك للمعايري /املنظمة الوطنية
ملعايري املعلومات ( )ANSI/NISOومصمم للعمل مع إحصائيات االستخدام الخاصة مبنظمة كاونرت؛ حيث يسمح بجمع إحصائيات االستخدام
برسعة وكفاءة .ويسمح بروتوكول سويش للمكتبات وموفري املنتجات ذات االستخدام املشرتك بتنزيل بيانات تم التحقق من جودتها من عدة
نارشين ،دون الحاجة لزيارة عدد هائل من املواقع اإللكرتونية.
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يشتمل اإلصدار الرابع من قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت عىل خمسة تقارير “معيارية” للكتب وتقرير واحد “اختياري” أضيف حديثًا هو
التقرير (.)BR7
بنود مذكرة اإلصدار الرابع املتعلقة بتقارير الكتب:
• وفقًا ملواصفات اإلصدار الرابع من قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت فإن كلمة “  ”titleأي عنوان ،تستخدم للداللة عىل عنوان الكتاب.
• الكتب املتاحة لالستخدام املجاين ،أي تلك التي ال تتطلب دفع اشرتاكات ملطالعتها ،مبا فيها الكتب التي تندرج تحت فئة “املحتوى
املفتوح” ،ال تُدرج يف تقرير الكتب إال إذا كان باإلمكان معرفة الجهة التي ينتمي إليها املستخدم بوضوح ،عىل سبيل املثال من خالل التعرف
عىل عنوان بروتوكول اإلنرتنت الخاص به (.)IP
• ال تؤثر الطريقة التي وصل بها املستخدم إىل املحتوى عىل تسجيل مرات استخدام الكتاب يف التقرير ،سواء أكان املستخدم قد عرث عىل
الكتاب بشكل غري مبارش عرب رابط من صفحة أخرى داخل املوقع اإللكرتوين نفسه (مثالً من خالل نتائج البحث) أم وصل إىل املقالة بشكل
مبارش عرب خدمة خارجية مثل غوغل.
• يندرج التقرير ( )PR1تحت فئة التقارير املعيارية للكتب (إضافة إىل أنه من تقارير قواعد البيانات).

التقرير () BR1

تضع منظمة كاونرت لهذا التقرير وصف “ ”number of successful title requests by month and by titleومعناه عدد الطلبات التي
متت بنجاح للكتاب مقسمة بحسب الشهور وعناوين الكتب .وبالتايل ،يستخدم هذا التقرير لتقديم معلومات عن محتوى الكتاب (وذلك
يشمل املراجع) .وال يستخدم هذا التقرير إال إذا كان الكتاب يتم استخدامه بشكل كامل ،أما يف حالة تصفح أجزاء من الكتاب بشكل منفصل
(فصول من الكتاب عىل سبيل املثال) ،ففي هذه الحالة يجب استخدام التقرير (.)BR2
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات		

االستثناءات

		
الكتب الكاملة
		
		
		
		
		
		
		
		

أجزاء الكتب (الفصول)
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية
الوسائط املتعددة
امللفات التكميلية
قواعد البيانات
عمليات البحث
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث

شكل واجهة التقرير ومعناها

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• نوع القسم :متغري حسب النارش .فصل ( ،)chapterجزء ( ،)partوحدة ( ،)unitإلخ.
• “ ”Titleالعنوان (العمود  :)Aعنوان كل كتاب تم رصد بيانات استخدامه خالل مدة التقرير.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.
• “ ”Book DOIمعرف الوثيقة الرقمية للكتاب ”proprietary identifier“ ،معرف امللكية ”ISBN“ ،الرقم الدويل املعياري للكتاب،
“ ”ISSNالرقم الدويل املعياري للدوريات (األعمدة  :)D-Gقيم تعريفية لكل كتاب ،إذا كان أحد تلك القيم غري موجود أو غري متوفر مثل
رقم  DOIأو معرف امللكية ،يجب ترك خاليا الجدول ذات الصلة فارغة.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Hالعدد اإلجاميل ملرات استعراض أو تنزيل النص
كامالً لكل كتاب يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات استعراض أو تنزيل النص كامالً لكل كتاب يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير.
كيف ترصد البيانات
عندما يستدعي املستخدم صفحة إلكرتونية معينة عىل شبكة اإلنرتنت من أجل استعراض أو تنزيل الكتاب كامالً بأي صيغة ملفات كان ،تقوم
قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية مشاهدة الصفحة تلك ليتم استخدامها يف تقرير
( .)BR1وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات
التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
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التقرير ()BR2

تضع منظمة كاونرت لهذا التقرير وصف “ ”number of successful section requests by month and by titleومعناه عدد الطلبات التي
متت بنجاح لجزء من الكتاب مقسمة بحسب الشهور وأسامء الكتب .ويستخدم هذا التقرير لتقديم معلومات حول محتوى الكتاب املقدم
عىل هيئة أجزاء .ويعترب التقرير ( )BR3والتقرير ( )BR5مكملني لهذا التقرير .ويف حالة استعراض الكتاب أو تنزيله كامالً يف صورة ملف
واحد ،يتم رصد االستخدام يف التقرير ( ،)BR1ولكن إذا كان املورد ال يصدر تقري ًرا من نوع ( ،)BR1ففي هذه الحالة ميكن رصد عملية تنزيل
الكتاب كامالً يف التقرير ( )BR2بحيث يحىص طلب منفصل لكل جزء من أجزاء الكتاب (فصول الكتاب).
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات
أجزاء الكتاب (الفصول)

شكل واجهة التقرير ومعناها

االستثناءات
الكتب
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية
الوسائط املتعددة
امللفات التكميلية
قواعد البيانات
عمليات البحث
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Section Typeنوع القسم :متغري حسب النارش .فصل ( ،)chapterجزء ( ،)partوحدة ( ،)unitإلخ.
• “ ”Titleالعنوان (العمود  :)Aعنوان كل كتاب تم رصد بيانات استخدامه خالل مدة التقرير.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.
• “ ”Book DOIمعرف الوثيقة الرقمية للكتاب ”proprietary identifier“ ،معرف امللكية ”ISBN“ ،الرقم الدويل املعياري للكتاب،
“ ”ISSNالرقم الدويل املعياري للدوريات (األعمدة  :)D-Gقيم تعريفية لكل كتاب ،إذا كان أحد تلك القيم غري موجود أو غري متوفر مثل
رقم  DOIأو معرف امللكية ،يجب ترك خاليا الجدول ذات الصلة فارغة.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Hالعدد اإلجاميل ملرات استعراض أو تنزيل النص
كامالً لكل كتاب يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير.
كامل لكل كتاب يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات استعراض أو تنزيل النص ً
كيف ترصد البيانات
عندما يستدعي املستخدم صفحة إلكرتونية معينة عىل شبكة اإلنرتنت من أجل استعراض جزء من كتاب بأي صيغة ملفات كان ،تقوم قاعدة
البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية مشاهدة الصفحة تلك ليتم استخدامها يف تقرير (.)BR2
وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير،
وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.

التقرير ()BR3

تضع منظمة كاونرت لهذا التقرير وصف “ ”access denied to content items by month, title and categoryومعناه مرات رفض الوصول
لعنارص املحتوى مقسمة بحسب الشهور ،وعناوين الكتب ،والفئة .ويستخدم هذا التقرير لتقديم معلومات حول محتوى الكتاب املقدم عىل
هيئة أجزاء ،ويعترب هذا التقرير نظ ًريا لتقرير ( )BR2الذي يقدم معلومات عن الوصول الناجح للمحتوى املقدم عىل املستوى نفسه يف هذا
التقرير (مستوى أجزاء الكتاب).
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محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات

االستثناءات

أجزاء الكتاب (الفصول)

الكتب
البيانات الوصفية للكتب
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثًالً :محتويات العدد)
النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية
الوسائط املتعددة
امللفات التكميلية
قواعد البيانات
عمليات البحث
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث

شكل واجهة التقرير ومعناها

• “ ”Book DOIمعرف الوثيقة الرقمية للكتاب ”proprietary identifier“ ،معرف امللكية ”ISBN“ ،الرقم الدويل املعياري للكتاب،
“ ”ISSNالرقم الدويل املعياري للدوريات (األعمدة  :)D-Gقيم تعريفية لكل كتاب ،إذا كان أحد تلك القيم غري موجود أو غري متوفر مثل
رقم  DOIأو معرف امللكية ،يجب ترك خاليا الجدول ذات الصلة فارغة.
• “ ”Access denied categoryفئة رفض الوصول (العمود  :)Hنوع رفض الوصول لكل كتاب.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Iالعدد اإلجاميل ملرات رفض استعراض أو تنزيل
النص كامالً لكل نوع رفض ولكل كتاب خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات رفض استعراض أو تنزيل النص كامالً لكل نوع رفض ولكل كتاب يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد
بيانات التقرير.
يجب مالحظة األمور التالية:
إن السبب الرئييس لرفض الوصول إىل املحتوى يُعزى ببساطة إىل أن املستخدم ال يتمتع باشرتاك يف املحتوى الذي يود االطالع عليه .وهذا
النوع من رفض الوصول يشار إليه بعبارة “ ”Access denied: content item not licensedومعناها الوصول مرفوض :عنرص املحتوى ليس
مرخصا.
ً
أما السبب الرئييس الثاين لرفض الوصول إىل املحتوى فريجع إىل أن اشرتاك املؤسسة التي ينتمي إليها املستخدم مقيد بحد استخدام متزامن قد
تم تجاوزه .وهذا معناه أن العميل ميتلك ،عىل سبيل املثال ،رخصة تسمح لثالثة مستخدمني باالطالع عىل املحتوى يف الوقت نفسه .وبالتايل،
إذا حاول أربعة مستخدمني الوصول إىل كتاب ما يف الوقت نفسه ،سيتلقى واحد من املستخدمني إشعار “الوصول مرفوض” .وهذا النوع
من رفض الوصول يشار إليه بعبارة “  ”Access denied: concurrent/simultaneous user licence limit exceededومعناها الوصول
مرفوض :تم تجاوز حد الرتخيص املسموح للمستخدمني بالتزامن /بالتواقت.
إذا كان السببان السابقان ال ينطبقان عىل منصة معينة أو منتج معني ،فال حاجة إىل عرض تلك الصفوف يف الجدول.

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Titleالعنوان (العمود  :)Aعنوان كل كتاب تم رصد بيانات استخدامه خالل مدة التقرير.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.

كيف ترصد البيانات
عندما يحاول مستخدم ال ميلك رخصة الوصول إىل صفحة إلكرتونية تعرض املحتوى كامالً لجزء من كتاب ،تتم إعادة توجيه املستخدم
إىل صفحة استعراض البيانات الوصفية الخاصة بذلك الجزء من الكتاب ،كام تقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد
بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية رفض الوصول تلك ليتم استخدامها يف التقرير ( .)BR3وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود
“ ”Reporting Period Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
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التقرير ()BR4

تضع منظمة كاونرت لهذا التقرير وصف “ ”access denied to content items by month, platform and categoryومعناه مرات رفض
الوصول لعنارص املحتوى مقسمة بحسب الشهر ،واملنصة ،والفئة .وهذا التقرير شبيه بالتقرير ( ،)BR3غري أنه يرصد مرات رفض الوصول
إىل املحتوى عىل مستوى الخدمة بدالً من تقسيمها بحسب عنوان الكتاب .والخدمة “ ”serviceاملشار إليها يف هذا التقرير هي عبارة عن
اسم تجاريًا معي ًنا يقدمها مورد واحد أو أكرث بحيث ميكن االشرتاك فيها أو الحصول عىل
مجموعة من منتجات املعلومات عىل اإلنرتنت تحمل ً
ترخيص استخدامها والبحث فيها كخدمة متكاملة أو عىل مستوى أدىن (مثل املجموعات “.)”collection
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات

االستثناءات

الخدمات

الكتب
البيانات الوصفية للكتب
أجزاء الكتب (الفصول)
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية
الوسائط املتعددة
امللفات التكميلية
قواعد البيانات
عمليات البحث
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث

شكل واجهة التقرير ومعناها

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Serviceالخدمة (العمود  :)Aاسم كل خدمة تم رصد بيانات استخدامها خالل مدة التقرير.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.
• “ ”proprietary identifierمعرف امللكية (العمود  :)Dقيم تعريفية لكل خدمة.
• “ ”Access denied categoryفئة رفض الوصول (العمود  :)Eنوع رفض الوصول لكل كتاب.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Fالعدد اإلجاميل ملرات رفض استعراض أو تنزيل
النص كامالً لكل نوع رفض ولكل كتاب خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات رفض استعراض أو تنزيل النص كامالً لكل نوع رفض وكل كتاب يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد
بيانات التقرير.
يجب مالحظة األمور التالية:
إن السبب الرئييس لرفض الوصول إىل املحتوى يُعزى ببساطة إىل أن املستخدم ال يتمتع باشرتاك يف املحتوى الذي يود االطالع عليه .وهذا
النوع من رفض الوصول يشار إليه بعبارة “ ”Access denied: content item not licensedومعناها الوصول مرفوض :عنرص املحتوى ليس
مرخصا.
ً
أما السبب الرئييس الثاين لرفض الوصول إىل املحتوى فريجع إىل أن اشرتاك املؤسسة التي ينتمي إليها املستخدم مقيد بحد استخدام متزامن
قد تم تجاوزه .وهذا النوع من رفض الوصول يشار إليه بعبارة “ Access denied: concurrent/simultaneous user licence limit
 ”exceededومعناها الوصول مرفوض :تم تجاوز حد الرتخيص املسموح للمستخدمني بالتزامن /بالتواقت.
إذا كان السببان السابقان ال ينطبقان عىل منصة معينة أو منتج معني ،فال حاجة إىل عرض تلك الصفوف يف الجدول.
كيف ترصد البيانات
عندما يحاول مستخدم ال ميلك رخصة الوصول إىل صفحة إلكرتونية تعرض محتوى ال يتاح إال ألصحاب االشرتاك املدفوع  ،تتم إعادة توجيه
املستخدم إىل صفحة استعراض البيانات الوصفية املجانية ،وتقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير
بتسجيل بيانات عملية رفض الوصول تلك ليتم استخدامها يف التقرير ( .)BR4وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “Reporting
 ”Period Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
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تقارير الكتب
التقرير ()BR5

تضع منظمة كاونرت لهذا التقرير وصف “ ”total searches by month and titleومعناه العدد الكيل ملرات البحث مقسمة بحسب الشهر،
وعنوان الكتاب .ومبا أن التقرير ( )BR5يندرج تحت تقارير الكتب ،فإنه فقط يرصد مرات البحث ضمن كتاب واحد .ويرصد التقرير كالً
من حاالت البحث االعتيادي والبحث املوحد/املتزامن ( .)federated searchesوالبحث املوحد أو املتزامن هو عبارة عن تقنية السرتجاع
املعلومات تطبقها املكتبة ،وتتيح للمستخدم إدخال كلامت البحث مرة واحدة فقط ليجري البحث عنها يف املصادر املتعددة التي تشرتك فيها
املكتبة وتسمح بهذا اإلجراء.
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات

		 االستثناءات

عمليات البحث اليدوي مقسمة لكل كتاب
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث
عىل حدة
النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
عمليات البحث اآليل املع ّد مسبقًا
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
(  )pre-cannedلكل كتاب عىل حدة
الوسائط املتعددة
					
امللفات التكميلية
الكتب
أجزاء من الكتب (فصول)
قواعد البيانات

شكل واجهة التقرير ومعناها

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Titleالعنوان (العمود  :)Aعنوان كل كتاب تم رصد بيانات استخدامه خالل مدة التقرير.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.
• “ ”Book DOIمعرف الوثيقة الرقمية للكتاب ”proprietary identifier“ ،معرف امللكية ”ISBN“ ،الرقم الدويل املعياري للكتاب،
“ ”ISSNالرقم الدويل املعياري للدوريات (األعمدة  :)D-Gقيم تعريفية لكل كتاب.
• “ ”User activityنشاط املستخدم (العمود  :)Hنوع النشاط البحثي الذي أجراه املستخدم لكل كتاب.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Iعدد مرات إجراء النشاط البحثي لكل كتاب
خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات إجراء النشاط البحثي لكل كتاب يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير.

يجب مالحظة األمور التالية:
ال يرصد التقرير ( )BR5استخدام خاصية البحث إال إذا قام املستخدم باختزال قامئة نتائج البحث بحيث يظهر النتائج التي تنتمي لكتاب
واحد ،أو يف حالة اختيار املستخدم أن يجري بحثًا معدًّا مسبقًا ( )pre-cannedيف كتاب واحد .أما سائر الحاالت األخرى الستخدام خاصية
البحث سيتم رصدها يف التقرير (.)PR1
كيف ترصد البيانات
عندما يكتب املستخدم كلمة البحث يف املربع املخصص للبحث عىل املنصة اإللكرتونية ثم يختزل نتائج البحث بحيث تظهر النتائج املتعلقة
بكتاب واحد ،يقوم التقرير ( )BR5برصد استخدام خاصية “بحث اعتيادي” .ويحتسب كعملية بحث إضافية أي تعديل يف البحث يؤدي إىل
إظهار املزيد من النتائج ،أو تصفية قامئة النتائج أو تغيريها .وستظهر بيانات البحث يف كل من عمود “ ”Reporting Period Totalالعدد
اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
وتشري عبارة “ ”Searches-federated and automated؛ أي عمليات بحث موحدة وآلية ،إىل حاالت االستخدام من قبيل زحف محركات
البحث ( ،)search-engine crawlingباإلضافة إىل حاالت البحث املوحد/املتزامن ( )federated searchesكام سبق تعريفها يف الجزء الخاص
بتعريف التقرير ( .)BR5وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting Period Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل
مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
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تقارير الكتب
التقرير ()BR7

تم تصميم هذا التقرير بحيث يجمع مزايا التقرير ( )BR1مع التقرير( ،)BR2وهو يسمى “ number of successful unique title
 ”requests by month and title in a sessionأي عدد الطلبات الفريدة للكتاب التي متت بنجاح مقسمة حسب الشهر وعنوان الكتاب
خالل جلسة واحدة .وبينام يرصد التقرير ( )BR1عدد مرات تنزيل الكتاب كامالً ،ويرصد التقرير ( )BR2عدد مرات تنزيل أجزاء من الكتاب،
فإن التقرير ( )BR7يرصد عدد مرات أي تنزيل ألي جزء من الكتاب ،سواء أكان ذلك الجزء صفحة أم فصالً ،أو تنزيل الكتاب كامالً كذلك.
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات
الكتب كاملة•
أجزاء من الكتاب (فصول)

		 االستثناءات
		
		
		
		
		
		
		
		

عمليات البحث
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث
النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
الوسائط املتعددة
امللفات التكميلية
قواعد البيانات

شكل واجهة التقرير ومعناها

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Titleالعنوان (العمود  :)Aعنوان كل كتاب تم رصد بيانات استخدامه خالل مدة التقرير.

• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.
• “ ”Book DOIمعرف الوثيقة الرقمية للكتاب ”proprietary identifier“ ،معرف امللكية ”ISBN“ ،الرقم الدويل املعياري للكتاب،
“ ”ISSNالرقم الدويل املعياري للدوريات (األعمدة  :)D-Hقيم تعريفية لكل كتاب.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Iعدد مرات إجراء نشاط االستخدام لكل كتاب
خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات إجراء نشاط االستخدام لكل كتاب يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير.
يجب مالحظة األمور التالية:
يرصد التقرير ( )BR7عدد مرات استخدام الكتاب نفسه خالل الجلسة نفسها عىل أنها مرة واحدة :عىل سبيل املثال ،إذا قام املستخدم بتنزيل
فصلني من الكتاب “أ” خالل جلسة واحدة ،فإن التقرير ( )BR7برصدها عىل أنها مرة استخدام واحدة .بينام إذا قام املستخدم بتنزيل فصل
واحد من الكتاب “أ” وفصل واحد من الكتاب “ب” خالل الجلسة نفسها ،فإن التقرير ( )BR7يرصد مرتني لالستخدام؛ واحدة لصالح كل
كتاب .وإذا قام املستخدم بتنزيل صفحة واحدة من الكتاب “أ” خالل جلسة ،وقام بتنزيل الكتاب كامالً يف جلسة ثانية ،فإن التقرير ()BR7
يرصد مريت استخدام.
كيف ترصد البيانات
عندما يستدعي املستخدم صفحة إلكرتونية معينة عىل شبكة اإلنرتنت من أجل استعراض أو تنزيل الكتاب كامالً بأي صيغة ملفات كانت،
تقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية مشاهدة الصفحة تلك ليتم استخدامها يف
التقرير ( .)BR7وباملثل عندما يستدعي املستخدم صفحة إلكرتونية معينة عىل شبكة اإلنرتنت من أجل استعراض جزء من كتاب بأي صيغة
ملفات كانت ،تقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية مشاهدة الصفحة تلك ليتم
استخدامها يف التقرير ( .)BR7وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “  ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام
خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
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تقارير االتحادات								
تم تصميم تقارير االتحادات لتتيح لالتحادات/الجمعيات االطالع عىل معلومات االستخدام الخاصة بكافة أعضائها من املؤسسات يف تقرير
واحد .وتصدر كافة تقارير االتحادات بصيغة ملفات لغة الرتميز املوسعة إكس إم إل ( ،)XMLوتكون مقسمة بحسب أعضاء االتحاد ،وهي
غري متوفرة بصيغة ملفات القيم املفصولة بفاصلة وامتدادها ( )csv.التي ميكن استعراضها بواسطة برنامج إكسل.

التقرير ()CR1

يطلق عىل هذا التقرير اسم “ ”number of successful full-text journal article or book chapter requests by month and title
ومعناه عدد الطلبات التي متت بنجاح للنصوص الكاملة من مقاالت املجالت الدورية أو فصول الكتب مقسمة بحسب الشهور والعناوين.
ويتضمن هذا التقرير معلومات من كل من التقارير  JR1و BR1و .BR2
سيفحص املدقق املستقل التقرير ( )CR1عرب استعراض التقرير املحفوظ بصيغة ( )XMLوالتحقق من أن البيانات الواردة فيه بشأن
استخدام النصوص الكاملة ملقاالت املجالت الدورية مطابقة للبيانات التي أصدرتها اختبارات التدقيق ( )JR-1-1و(( )JR-1-2التي تم إجراؤها
بواسطة حسابني مختلفني ،وبالتايل بواسطة عضوين مختلفني من أعضاء االتحاد) .لذا ،فالتحقق من صحة هذا التقرير تتطلب التحقق من
صحة التقرير ( .)JR-1وميكن أن يجتاز املورد اختبار التدقيق هذا إذا كان تقرير االتحاد ( )CR1الخاص به يظهر فيه العدد اإلجاميل ملرات
استخدام النصوص الكاملة للمقاالت مطابقًا للعدد اإلجاميل ملرات استخدام النصوص الكاملة للمقاالت كام ورد يف تقارير املدقق التي تظهر
نتائج فحص التقرير الخاص باملجالت الدورية .)JR-1(1
وليس مثة رضورة الختبار البيانات الخاصة بتقارير الكتب لغرض التدقيق ،ولكن ميكن للمدققني املستقلني القيام بذلك بناء عىل طلب النارش.

التقرير ()CR2

يرصد التقرير ( )CR2كام يشري إليه اسمه “ ”total searches by month and databaseالعدد اإلجاميل ملرات البحث مقسمة بحسب
الشهر وقاعدة البيانات .وهو شكل آخر من تقرير قواعد البيانات (.)DB1

التقرير ()CR3

يعترب هذا التقرير نسخة عىل مستوى االتحادات من تقرير الوسائط املتعددة ( ،)MR1وهو يرصد كام يشري إليه اسمه “ number of
 ”successful full multimedia content unit requests by month and collectionعدد الطلبات التي متت بنجاح للوحدات الكاملة
من محتوى الوسائط املتعددة مقسمة بحسب الشهر واملجموعة.

12

						
تقارير قواعد البيانات
هنالك ثالثة تقارير “معيارية” لقواعد البيانات يف اإلصدار الرابع من قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت.

شكل واجهة التقرير ومعناها

بنود مذكرة اإلصدار الرابع املتعلقة بتقارير قواعد البيانات:
• سجالت قواعد البيانات املتاحة لالستخدام املجاين ،أي تلك التي ال تتطلب دفع اشرتاكات ملطالعة محتواها ،مبا فيها السجالت التي تندرج
تحت فئة “املحتوى املفتوح” ،ال ت ُدرج يف تقرير قواعد البيانات إال إذا كان باإلمكان معرفة املؤسسة التي ينتمي إليها املستخدم بوضوح ،عىل
سبيل املثال من خالل التعرف عىل عنوان بروتوكول اإلنرتنت الخاص به (.)IP
• ال تؤثر الطريقة التي وصل بها املستخدم إىل املحتوى عىل تسجيل مرات استخدام قاعدة البيانات يف التقرير ،سواء أكان املستخدم قد
عرث عىل املقالة بشكل غري مبارش عرب رابط من صفحة أخرى داخل املوقع اإللكرتوين نفسه (مثالً من خالل نتائج البحث) أم وصل إىل املقالة
بشكل مبارش عرب خدمة خارجية مثل غوغل.

التقرير ()DB1

تضع منظمة كاونرت لهذا التقرير وصف “  ”total searches, result clicks and record views by month and databaseومعناه العدد
اإلجاميل ملرات البحث ،ونقرات املستخدم عىل النتائج ،ومرات مشاهدة السجل مقسمة بحسب الشهر وقاعدة البيانات .وهذا التقرير شديد
الشبه بالتقرير (.)PR1
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات

		

االستثناءات

عمليات البحث اليدوي

النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية

عمليات البحث اآليل املعد مسبقًا
()pre-canned

البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)

نقرات املستخدم عىل نتائج البحث

الوسائط املتعددة

مشاهدات البيانات الوصفية
قواعد البيانات

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Databaseقاعدة البيانات (العمود  :)Aاسم قاعدة البيانات التي يتم إصدار التقرير لها.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”User activityنشاط املستخدم (العمود :) Cنوع النشاط الذي أجراه املستخدم يف كل منصة.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Dعدد مرات إجراء النشاط لكل منصة خالل مدة
رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات إجراء النشاط لكل منصة يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير.

امللفات التكميلية
الكتب
أجزاء الكتب (فصول)

يجب مالحظة األمور التالية:
حينام تكون قواعد البيانات مستضافة بشكل مستقل ،أي تكون متاحة عىل منصات منفصلة ،فإن التقرير ( )DB1يستخدم بالتبادل بشكل
أسايس مع التقرير (.)PR1
كيف ترصد البيانات
عندما يكتب املستخدم كلمة البحث يف املربع املخصص للبحث عىل املنصة اإللكرتونية ،يقوم التقرير ( )DB1برصد استخدام خاصية “بحث
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تقارير قواعد البيانات
اعتيادي” .ويحتسب كعملية بحث إضافية أي تعديل يف البحث يؤدي إىل إظهار املزيد من النتائج ،أو تصفية قامئة النتائج أو تغيريها.
وستظهر بيانات البحث يف كل من عمود “ ”Reporting Period Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير،
وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
وتشري عبارة “”Searches-federated and automated؛ أي عمليات بحث موحدة وآلية ،إىل حاالت االستخدام من قبيل زحف محركات
البحث ( ،)search-engine crawlingباإلضافة إىل حاالت البحث املوحد/املتزامن ( )federated searchesكام سبق تعريفها يف الجزء الخاص
بتعريف تقرير الكتب ( .)BR5وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting Period Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام
خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
حينام ينقر املستخدم عىل نتيجة البحث يف قاعدة بيانات معينة ضمن قامئة نتائج البحث التي ظهرت نتيجة لعملية بحث أو تصفح ،يتم
تسجيل “ ”result clickنقرة عىل النتائج يك تستخدم يف التقرير ( .)DB1وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “Reporting Period
 ”Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
وحينام يستعرض املستخدم البيانات الوصفية التفصيلية لسجل يف قاعدة البيانات ،يتم تسجيل “ ”record viewمشاهدة سجل يك تستخدم
يف التقرير ( .)DB1ويتم تسجيل مشاهدات السجل سواء أكان املستخدم قد عرث عىل السجل عرب عملية بحث أو تصفح داخلية ،أو عرب رابط
خارجي .يشار إىل أن مشاهدات السجل ليست مشاهدات للنص الكامل .وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “Reporting Period
 ”Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.

التقرير ()DB2
تضع منظمة كاونرت لهذا التقرير وصف “ ”access denied by month, database and categoryومعناه مرات رفض الوصول إىل املحتوى
مقسمة بحسب الشهر ،وقاعدة البيانات ،والفئة .ويعد هذا التقرير مكمالً للتقرير (.)DB1
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات
قواعد البيانات

االستثناءات
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
الوسائط املتعددة
امللفات التكميلية
الكتب
أجزاء من الكتب (فصول)
عمليات البحث
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث
			

شكل واجهة التقرير ومعناها

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Databaseقاعدة البيانات (العمود  :)Aاسم قاعدة البيانات التي تم رصد بيانات استخدامها خالل مدة التقرير.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.
• “ ”Access denied categoryفئة رفض الوصول (العمود  :)Dنوع رفض الوصول لكل قاعدة بيانات.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Eالعدد اإلجاميل لكل فئة رفض يف كل قاعدة
بيانات خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات رفض استعراض أو تنزيل املحتوى لكل نوع رفض وكل قاعدة بيانات يف كل شهر تقوميي خالل مدة
رصد بيانات التقرير.
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تقارير قواعد البيانات
يجب مالحظة األمور التالية:
إن السبب الرئييس لرفض الوصول إىل املحتوى يُعزى ببساطة إىل أن املستخدم ال يتمتع باشرتاك يف املحتوى الذي يود االطالع عليه .وهذا
النوع من رفض الوصول يشار إليه بعبارة “ ”Access denied: content item not licensedومعناها الوصول مرفوض :عنرص املحتوى ليس
مرخصا.
ً
أما السبب الرئييس الثاين لرفض الوصول إىل املحتوى فريجع إىل أن اشرتاك املؤسسة التي ينتمي إليها املستخدم مقيد بحد استخدام متزامن
قد تم تجاوزه .وهذا النوع من رفض الوصول يشار إليه بعبارة “ Access denied: concurrent/simultaneous user licence limit
 ”exceededومعناها الوصول مرفوض :تم تجاوز حد الرتخيص املسموح للمستخدمني بالتزامن /بالتواقت.
إذا كان السببان السابقان ال ينطبقان عىل منصة معينة أو منتج معني ،فال حاجة إىل عرض تلك الصفوف يف الجدول.

محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات

االستثناءات

عمليات البحث اليدوي

النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
الوسائط املتعددة
امللفات التكميلية
الكتب
أجزاء الكتب (الفصول)
قواعد البيانات

عمليات البحث اآليل املعد مسبقًا
( )pre-cannedوصيغ البحث املعرفة مسبقًا.
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث
مشاهدات البيانات الوصفية مثل امللخصات

املنصة
				
			

كيف ترصد البيانات
عندما يحاول مستخدم ال ميلك رخصة الوصول إىل صفحة إلكرتونية تعرض سجالً من قاعدة بيانات بأي صيغة كانت ،تتم إعادة توجيه
املستخدم إىل صفحة استعراض البيانات الوصفية الخاصة بذلك السجل ،كام تقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد
بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية رفض الوصول تلك ليتم استخدامها يف التقرير ( .)DB2وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود
“ ”Reporting Period Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
وكذلك عندما يحاول مستخدم ميتلك رخصة ،الوصول إىل صفحة إلكرتونية تعرض سجالً من قاعدة بيانات بأي صيغة كانت ،ولكن ذلك
املستخدم متجاوز لحد االستخدام املتزامن املسموح به يف الرخصة ،تتم إعادة توجيه املستخدم إىل صفحة استعراض البيانات الوصفية الخاصة
بذلك السجل ،كام تقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية رفض الوصول تلك ليتم
استخدامها يف التقرير ( .)DB2وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting Period Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام
خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.

التقرير ()PR1

يطلق عىل هذا التقرير اسم “ ”total searches, result clicks and record views by month and platformومعناه العدد اإلجاميل
ملرات البحث ،والنقرات عىل النتائج ،ومشاهدات السجل مقسمة بحسب الشهر واملنصة .ويأيت هذا التقرير بديالً لتقرير قديم يسمى
“ ”Database Report 3أي تقرير قواعد البيانات رقم  ،3ولهذا السبب تصنف منظمة كاونرت التقرير ( )PR1عىل أنه من تقارير قواعد
البيانات.
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تقارير قواعد البيانات
• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Aاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”User activityنشاط املستخدم (العمود  :)Cنوع النشاط الذي أجراه املستخدم يف كل منصة.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Dعدد مرات إجراء النشاط لكل منصة خالل مدة
رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات إجراء النشاط لكل منصة يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير

يجب مالحظة األمور التالية:
بالنسبة للمنصات التي تحتوي عىل كتب ،يتم رصد استخدام خاصية البحث يف التقرير ( )BR5وليس يف التقرير ( )PR1عندما يختزل
املستخدم قامئة نتائج البحث بحيث تظهر النتائج التي تنتمي لكتاب واحد.

كيف ترصد البيانات
عندما يكتب املستخدم كلمة البحث يف املربع املخصص للبحث عىل املنصة اإللكرتونية ،يقوم التقرير ( )PR1برصد استخدام خاصية “بحث
اعتيادي” .ويحتسب كعملية بحث إضافية أي تعديل يف البحث يؤدي إىل إظهار املزيد من النتائج ،أو تصفية قامئة النتائج أو تغيريها.
وستظهر بيانات البحث يف كل من عمود “ ”Reporting Period Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير،
وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
وتشري عبارة “ ”Searches-federated and automatedأي عمليات بحث موحدة وآلية ،إىل حاالت االستخدام من قبيل زحف محركات
البحث ( ،)search-engine crawlingباإلضافة إىل حاالت البحث املوحد/املتزامن ( )federated searchesكام سبق تعريفها يف الجزء الخاص
بتعريف تقرير الكتب ( .)BR5وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting Period Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام
خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
حينام ينقر املستخدم عىل نتيجة بحث يف قاعدة بيانات معينة ضمن قامئة نتائج البحث التي ظهرت نتيجة لعملية بحث أو تصفح ،يتم
تسجيل “ ”result clickنقرة عىل النتائج يك تستخدم يف التقرير ( .)PR1وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “Reporting Period
 ”Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
وحينام يستعرض املستخدم سجالً كامالً يف قاعدة البيانات ،بدالً من مشاهدة ملخص السجل ،يتم تسجيل “ ”record viewمشاهدة سجل يك
تستخدم يف التقرير ( .)PR1ويتم تسجيل مشاهدات السجل سواء أكان املستخدم قد عرث عىل السجل عرب عملية بحث أو تصفح داخلية ،أو
عرب رابط خارجي .يشار إىل أن مشاهدات السجل ليست مشاهدات للنص الكامل .وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “Reporting
 ”Period Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
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تقارير املجالت الدورية
يحتوي اإلصدار الرابع من قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت عىل مزيج من التقارير “املعيارية” و”االختيارية” الخاصة باملجالت الدورية.
بنود مذكرة اإلصدار الرابع املتعلقة بتقارير املجالت الدورية:
• تحتوي كافة تقارير املجالت الدورية عىل جزء يسمى “ ”total for all journalsأي املجموع الكيل لجميع املجالت الدورية باإلضافة إىل
معلومات عن كل مجلة دورية عىل حدة.
• مقاالت املجالت الدورية املتاحة لالستخدام املجاين ،أي تلك التي ال تتطلب دفع اشرتاكات ملطالعتها ،مبا فيها املقاالت التي تندرج تحت فئة
“املحتوى املفتوح” ،ال تُدرج يف تقرير املجالت الدورية إال إذا كان باإلمكان معرفة املؤسسة التي ينتمي إليها املستخدم بوضوح ،عىل سبيل
املثال من خالل التعرف عىل عنوان بروتوكول اإلنرتنت الخاص به (.)IP
• ال تؤثر الطريقة التي وصل بها املستخدم إىل املحتوى عىل تسجيل مرات استخدام املجلة الدورية يف التقرير ،سواء أكان املستخدم قد
عرث عىل املقالة بشكل غري مبارش عرب رابط من صفحة أخرى داخل املوقع اإللكرتوين نفسه (مثالً من خالل نتائج البحث) أم وصل إىل املقالة
مبارشة عرب خدمة خارجية مثل غوغل.

التقرير ()JR1

سمى هذا التقرير “ ”number of successful full-text article requests by month and by journalأي عدد الطلبات التي متت بنجاح
للنص الكامل للمقالة مقسمة بحسب الشهر واملجلة الدورية ،ويستخدم هذا التقرير ،كام يتضح من اسمه ،لتقديم معلومات عن محتوى
املجلة الدورية .ويعترب التقريران ( )JR2و( )JR5مكملني له..
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات
النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية

االستثناءات
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
الوسائط املتعددة
امللفات التكميلية
الكتب
أجزاء الكتب (فصول)
قواعد البيانات
عمليات البحث
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث

شكل واجهة التقرير ومعناها

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Journalاملجلة الدورية (العمود  :)Aاسم كل مجلة دورية تم رصد بيانات استخدامها خالل مدة التقرير.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.
• “ ”Journal DOIمعرف الوثيقة الرقمية للمجلة الدورية ”proprietary identifier“ ،معرف امللكية ”print ISSN“ ،الرقم الدويل
املعياري للدوريات املطبوعة ”online ISSN“ ،الرقم الدويل املعياري للدوريات عىل اإلنرتنت (األعمدة  :)D-Gقيم تعريفية لكل مجلة
دورية.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Hالعدد اإلجاميل ملرات استعراض أو تنزيل النص
كامالً لكل مجلة دورية خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• “ ”Reporting period HTMLعدد مرات االستخدام لصيغة  HTMLخالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Iعدد مرات استعراض
النص كامالً بصيغة لغة ترميز الويب ( )HTMLلكل مجلة دورية خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• “ ”Reporting period PDFعدد مرات االستخدام لصيغة  PDFخالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Jعدد مرات تنزيل النص
كامالً بصيغة ( )PDFلكل مجلة دورية خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات استعراض أو تنزيل النص كامالً لكل مجلة دورية يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير.

17

						
تقارير املجالت الدورية
يجب مالحظة األمور التالية:
يجب مراعاة أن قيمة “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  )Hال تساوي بالرضورة مجموع
كل من قيمة “ ”Reporting period HTMLعدد مرات االستخدام لصيغة  HTMLخالل مدة رصد بيانات التقرير وقيمة “Reporting
 ”period PDFعدد مرات االستخدام لصيغة  PDFخالل مدة رصد بيانات التقرير .وتظهر حالة عدم تساوي القيم هذه إذا كان النارش يوفر
املجلة الدورية بصيغ أخرى مثل صيغة  ePubأو صيغة  Mobiوكان بعض العمالء يفضلون استخدامهام عوضً ا عن صيغتي  HTMLو.PDF
وال يحدد اإلصدار الرابع من قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت أعمدة منفصلة لهاتني الصيغتني اإلضافيتني.
كيف ترصد البيانات
عندما يستدعي املستخدم صفحة إلكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت الستعراض نص كامل ملقال يف مجلة دورية بصيغة  ،HTMLتقوم قاعدة
البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية مشاهدة الصفحة تلك ليتم استخدامها يف التقرير (.)JR1
وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير،
وعمود “ ”Reporting period HTMLعدد مرات االستخدام لصيغة  HTMLخالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي
الصلة.
وعندما يقوم املستخدم بتنزيل نص كامل ملقال يف مجلة دورية بصيغة ، PDFتقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد
بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية تنزيل املحتوى تلك ليتم استخدامها يف التقرير ( .)JR1وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود
“ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود “  “ Reporting Period PDFعدد
مرات االستخدام لصيغة PDFخالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
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التقرير ()JR1a

يعد التقرير ( )JR1aتقري ًرا اختياريًا ،ويطلق عليه اسم “ number of successful full-text downloads from an archive, by month
 “ and journalأي عدد مرات تنزيل املحتوى التي متت بنجاح لنص كامل من األرشيف ،مقسمة بحسب الشهر واملجلة الدورية.
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات

االستثناءات

النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية من األرشيف

النص الكامل ملقاالت العدد الجاري من املجالت الدورية
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
الوسائط املتعددة
امللفات التكميلية
الكتب
أجزاء الكتب (فصول)
قواعد البيانات
عمليات البحث
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث

شكل واجهة التقرير ومعناها

وعندما يقوم املستخدم باستعراض أو تنزيل نص كامل ملقال يف مجلة دورية بصيغة أخرى غري  HTMLأو ، PDFتقوم قاعدة البيانات
الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية تنزيل املحتوى تلك ليتم استخدامها يف التقرير ( .)JR1وستظهر
بيانات االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود
الشهر التقوميي ذي الصلة.

التقرير ()JR1-GOA

تضع منظمة كاونرت لهذا التقرير وصف “ number of successful full-text downloads published under a Gold Open Access
 “ (GOA) modelأي عدد مرات التنزيل التي متت بنجاح لنص كامل منشور وفق منوذج الوصول الذهبي املفتوح ( .)GOAوقد صمم هذا
التقرير من أجل املجالت الدورية مزدوجة الوصول ،حيث تشتمل عىل قابيلة الوصول للمحتوى عن طريق االشرتاك التقليدي وعن طريق
الوصول الذهبي املفتوح ( )GOAللمحتوى ،وبالتايل فإن استخدام محتوى ( )GOAسيكون مدر ًجا كذلك يف التقرير (.)JR1
وفضالً عن أن هذا التقرير مصمم بشكل خاص للمجالت الدورية التي تستخدم فقط منوذج الوصول الذهبي املفتوح ( ،)GOAيحتوي هذا
التقرير عىل املعلومات ذاتها بالضبط التي يحتويها التقرير (.)JR1

• “ ”Archive titleعنوان األرشيف :اسم األرشيف.
• “ ”Period coveredاملدة الزمنية التي يغطيها :سنوات النرش التي يغطيها األرشيف.
• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.

					
تقارير املجالت الدورية
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Journalاملجلة الدورية (العمود  :)Aاسم كل مجلة دورية تم رصد بيانات استخدامها خالل مدة التقرير.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.
• “ ”Journal DOIمعرف الوثيقة الرقمية للمجلة الدورية ”proprietary identifier“ ،معرف امللكية ”print ISSN“ ،الرقم الدويل املعياري
للدوريات املطبوعة ”online ISSN“ ،الرقم الدويل املعياري للدوريات عىل اإلنرتنت (األعمدة  :)D-Gقيم تعريفية لكل مجلة دورية.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Hالعدد اإلجاميل ملرات استعراض أو تنزيل النص
كامالً لكل مجلة دورية خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• “ ”Reporting period HTMLعدد مرات االستخدام لصيغة  HTMLخالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Iعدد مرات استعراض
النص كامالً بصيغة لغة ترميز الويب ( )HTMLلكل مجلة دورية خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• “ ”Reporting period PDFعدد مرات االستخدام لصيغة  PDFخالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Jعدد مرات تنزيل النص كامالً
بصيغة ( ) PDFلكل مجلة دورية خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات استعراض أو تنزيل النص كامالً لكل مجلة دورية يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير.
يجب مالحظة األمور التالية:
يجب مراعاة أن قيمة “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  )Hال تساوي بالرضورة مجموع
كل من قيمة “ ”Reporting period HTMLعدد مرات االستخدام لصيغة  HTMLخالل مدة رصد بيانات التقرير وقيمة “Reporting
 ”period PDFعدد مرات االستخدام لصيغة  PDFخالل مدة رصد بيانات التقرير .وتظهر حالة عدم تساوي القيم هذه إذا كان النارش يوفر
املجلة الدورية بصيغ أخرى مثل صيغة  ePubأو صيغة  Mobiوكان بعض العمالء يفضلون استخدامهام عوضً ا عن صيغتي  HTMLو.PDF
وال يحدد اإلصدار الرابع من قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت أعمدة منفصلة لهاتني الصيغتني اإلضافيتني.
كيف ترصد البيانات
عندما يستدعي املستخدم صفحة إلكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت الستعراض نص كامل ملقال يف مجلة دورية بصيغة  HTMLيف األرشيف،
تقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية مشاهدة الصفحة تلك ليتم استخدامها يف
التقرير ( .)JR1aوستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد
بيانات التقرير ،وعمود “ ”Reporting period HTMLعدد مرات االستخدام لصيغة  HTMLخالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر
التقوميي ذي الصلة.
وعندما يقوم املستخدم بتنزيل نص كامل ملقال يف مجلة دورية بصيغة  PDFيف األرشيف ،تقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل
عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية تنزيل املحتوى تلك ليتم استخدامها يف التقرير ( .)JR1aوستظهر بيانات االستخدام يف كل من
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عمود “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود “”Reporting Period PDF
عدد مرات االستخدام لصيغة  PDFخالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
وعندما يقوم املستخدم باستعراض أو تنزيل نص كامل ملقال يف مجلة دورية بصيغة أخرى غري  HTMLأو ، PDFتقوم قاعدة البيانات
الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية تنزيل املحتوى تلك ليتم استخدامها يف التقرير ( .)JR1aوستظهر
بيانات االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود
الشهر التقوميي ذي الصلة.

التقرير ()JR1b

يسمى هذا التقرير “ ”number of successful full-text requests by month, journal and platformأي عدد الطلبات التي متت
بنجاح للنص الكامل للمقال مقسمة بحسب الشهر ،واملجلة الدورية ،واملنصة .ويحتوي هذا التقرير عىل املعلومات نفسها التي يحتوي عليها
التقرير ( ،)JR1وهو تقرير اختياري.

التقرير ()JR2

تضع منظمة كاونرت لهذا التقرير وصف “ ”access denied to full-text articles by month, journal and categoryأي مرات رفض
الوصول إىل النصوص الكاملة للمقاالت مقسمة بحسب الشهر ،واملجلة الدورية ،والفئة .وكام هي الحال مع جميع تقارير املجالت الدورية،
يستخدم هذا التقرير لتقديم معلومات عن محتوى املجالت الدورية من النصوص الكاملة.
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات

االستثناءات

النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية

البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
الوسائط املتعددة
امللفات التكميلية
الكتب
أجزاء الكتب (الفصول)
قواعد البيانات
عمليات البحث
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث

					
تقارير املجالت الدورية
شكل واجهة التقرير ومعناها

يجب مالحظة األمور التالية:
إن السبب الرئييس لرفض الوصول إىل املحتوى يُعزى ببساطة إىل أن املستخدم ال يتمتع باشرتاك يف املحتوى الذي يود االطالع عليه .وهذا النوع
مرخصا.
من رفض الوصول يشار إليه بعبارة “ ”Access denied: content item not licensedومعناها الوصول مرفوض :عنرص املحتوى ليس
ً
أما السبب الرئييس الثاين لرفض الوصول إىل املحتوى فريجع إىل أن اشرتاك املؤسسة التي ينتمي إليها املستخدم مقيد بحد استخدام متزامن
قد تم تجاوزه .وهذا النوع من رفض الوصول يشار إليه بعبارة “ Access denied: concurrent/simultaneous user licence limit
 ”exceededومعناها الوصول مرفوض :تم تجاوز حد الرتخيص املسموح للمستخدمني بالتزامن /بالتواقت.

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Journalاملجلة الدورية (العمود  :)Aاسم كل مجلة دورية تم رصد بيانات استخدامها خالل مدة التقرير.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.
• “ ”Journal DOIمعرف الوثيقة الرقمية للمجلة الدورية ”proprietary identifier“ ،معرف امللكية “ print ISSN“ ،الرقم الدويل
املعياري للدوريات املطبوعة ”online ISSN“ ،الرقم الدويل املعياري للدوريات عىل اإلنرتنت (األعمدة  :)D-Gقيم تعريفية لكل مجلة دورية.
• “ ”Access denied categoryفئة رفض الوصول (العمود  :)Hنوع رفض الوصول لكل مجلة دورية.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Iالعدد اإلجاميل ملرات رفض استعراض أو تنزيل
النص كامالً لكل نوع رفض وكل مجلة دورية خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات رفض استعراض أو تنزيل النص كامالً لكل نوع رفض وكل مجلة دورية يف كل شهر تقوميي خالل مدة
رصد بيانات التقرير.

كيف ترصد البيانات
عندما يحاول مستخدم ال ميلك رخصة الوصول إىل صفحة إلكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت الستعراض نص كامل ملقال بصيغة  HTMLيف مجلة
دورية ،تتم إعادة توجيه املستخدم إىل صفحة استعراض البيانات الوصفية الخاصة بذلك املقال ،كام تقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي
تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية رفض الوصول تلك ليتم استخدامها يف تقرير ( .)JR2وستظهر بيانات االستخدام يف كل
من عمود “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
وعندما يحاول مستخدم ليس لديه رخصة تنزيل نص كامل ملقال بصيغة  PDFيف مجلة دورية ،تتم إعادة توجيه املستخدم إىل صفحة
استعراض البيانات الوصفية الخاصة بذلك املقال ،كام تقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل
بيانات عملية رفض الوصول تلك ليتم استخدامها يف تقرير ( .)JR2وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting period total
العدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
وعندما يحاول مستخدم ليس لديه رخصة استعراض أو تنزيل نص كامل ملقال بصيغة أخرى غري  HTMLأو PDFيف مجلة دورية ،تتم
إعادة توجيه املستخدم إىل صفحة استعراض البيانات الوصفية الخاصة بذلك املقال ،كام تقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل
رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية رفض الوصول تلك ليتم استخدامها يف تقرير ( .)JR2وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود
“ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
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تقارير املجالت الدورية
التقرير ()JR3

يعد التقرير ( )JR3تقري ًرا اختياريًا ،ويطلق عليه اسم “ ”number of successful item requests by month, journal and page type
أي عدد الطلبات التي متت بنجاح لعنارص املحتوى مقسمة بحسب الشهر ،واملجلة الدورية ،ونوع الصفحة .ويقدم هذا التقرير تفاصيل أكرث
مقارنة بكافة تقارير كاونرت األخرى.
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات

االستثناءات

النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية ،بكافة الصيغ
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
(مثل :امللخصات)
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية ً
أجزاء من مقاالت املجالت الدورية ،بكافة الصيغ
امللفات التكميلية ملقاالت املجالت الدورية
الوسائط املتعددة ملقاالت املجالت الدورية
القوائم املرجعية ملقاالت املجالت الدورية

الكتب
أجزاء الكتب (الفصول)
قواعد البيانات
عمليات البحث
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث

• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Journalاملجلة الدورية (العمود  :)Aاسم كل مجلة دورية تم رصد بيانات استخدامها خالل مدة التقرير.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.
• “ ”Journal DOIمعرف الوثيقة الرقمية للمجلة الدورية ”proprietary identifier“ ،معرف امللكية “ print ISSN “ ،الرقم الدويل
املعياري للدوريات املطبوعة ”online ISSN“ ،الرقم الدويل املعياري للدوريات عىل اإلنرتنت (األعمدة  :)D-Gقيم تعريفية لكل نرشة
دورية.
• “ ”Page typeنوع الصفحة (العمود  :)Hوصف لنوع العنرص ،عىل سبيل املثال جدول املحتويات ( ،)Table of Contentsأو ملخصات
( ،)Abstractsأو مراجع ( ،)Referencesأو أجزاء من املقال.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Iالعدد اإلجاميل ملرات استعراض العنرص بحسب
النوع لكل مجلة دورية خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات استعراض العنرص بحسب النوع لكل مجلة دورية يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير.

شكل واجهة التقرير ومعناها
كيف ترصد البيانات
عندما يستدعي مستخدم صفحة إلكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت الستعراض معلومات عن مقال يف مجلة دورية ،تقوم قاعدة البيانات الخاصة
بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية مشاهدة الصفحة تلك ليتم استخدامها يف التقرير ( .)JR3وستظهر بيانات
االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر
التقوميي ذي الصلة .كام ستظهر املعلومات كذلك يف الصف الخاص باملجلة الدورية ذات الصلة ،ويف صف “ ”total for all journalsالعدد
اإلجاميل لكافة املجالت الدورية وفقًا لنوع الصفحة.
ويف جميع األحوال ،يتم رصد البيانات بنفس الطريقة سواء أكان املستخدم قد عرث عىل املقال عرب رابط من صفحة أخرى داخل املوقع
(مثل من خالل نتائج البحث) أم وصل إىل املقال بشكل مبارش عرب خدمة خارجية مثل “غوغل”.
اإللكرتوين نفسه ً

التقرير ()JR3 mobile

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.

يحتوي هذا التقرير عىل املعلومات نفسها التي يقدمها التقرير ( ،)JR3ويعد تقري ًرا اختياريًا .والفرق الوحيد بينه وبني التقرير ( )JR3يتمثل
يف أن البيانات يف هذا التقرير تتعلق بشكل خاص باالستخدام عرب األجهزة النقالة (األجهزة اللوحية أو الهواتف).

21

									
تقارير املجالت الدورية
التقرير ()JR4

يعد التقرير ( )JR4تقري ًرا اختياريًا ،وتطلق عليه منظمة كاونرت اسم “ ”journal searches run by month and collectionأي عدد مرات
البحث يف املجلة الدورية مقسمة بحسب الشهر واملجموعة.
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات

االستثناءات

جميع عمليات البحث

نقرات املستخدم عىل نتائج البحث
النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
الوسائط املتعددة
امللفات التكميلية
الكتب
أجزاء الكتب (الفصول)
قواعد البيانات

شكل واجهة التقرير ومعناها

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.

• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Collectionsاملجموعات (العمود  :)Aاسم املجموعة التي تنتمي إليها املجلة الدورية التي تم رصد بيانات استخدامها خالل مدة
التقرير.
• “ ”Searches runعمليات البحث التي أجريت (العمود  :)Bال يتم عرض بيانات يف هذا العمود.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Cالعدد اإلجاميل لعمليات البحث التي أجريت يف
كل مجموعة خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات استعراض أو تنزيل النص كامالً لكل مجلة دورية يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير.
يجب مالحظة األمور التالية:
ال يحتوي هذا التقرير عىل معلومات حول عمليات البحث التي تجرى عىل مستوى املجلة الدورية الواحدة ،كام ال يتضمن معلومات بشأن
ما يفعله املستخدم بنتائج البحث (مثل النقرات عىل نتائج البحث).
ليس بالرضورة أن تساوي قيمة “ ”Total for All Collectionsالعدد اإلجاميل لكافة املجموعات التي تظهر يف الصف رقم ( ،)9مجموع
القيم يف بقية الصفوف .وتحدث حالة عدم تساوي القيم هذه إذا كان املستخدم يجري عمليات بحث خارج مجموعة معينة وتتم إضافة
عمليات البحث تلك إىل املجموع الكيل.
كيف ترصد البيانات
حينام يجري املستخدم عملية بحث يف منصة إلكرتونية خاصة بعرض املجالت الدورية فحسب ،سواء أكان البحث يدويًا أم آليًا ،يتم تسجيل
عملية بحث يك تستخدم يف التقرير ( .)JR4ويحتسب كعملية بحث إضافية أي تعديل يف البحث يؤدي إىل إظهار املزيد من النتائج ،أو تصفية
قامئة النتائج أو تغيريها .وستظهر بيانات البحث يف كل من عمود “ ”Reporting Period Totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام خالل مدة
رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
ويف حال كانت املنصة اإللكرتونية الخاصة بعرض املجالت الدورية فقط مقسمة إىل مجموعات من املجالت الدورية ،يتم تسجيل عملية
البحث تب ًعا للمجموعة ذات الصلة.
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تقارير املجالت الدورية
التقرير ()JR5

يسمى هذا التقرير “ ”number of successful full-text article requests by year of publicationأي عدد الطلبات التي متت بنجاح
للنص الكامل للمقال مقسمة بحسب سنة النرش .وهذا التقرير شبيه بالتقرير ( ،)JR1aولكنه ال يستخدم يف حاالت أرشفة املقاالت.
محتويات التقرير واالستثناءات
املحتويات

االستثناءات

النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية

البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
الوسائط املتعددة
امللفات التكميلية
الكتب
أجزاء الكتب (الفصول)
قواعد البيانات
عمليات البحث
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث

شكل واجهة التقرير ومعناها

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Journalاملجلة الدورية (العمود  :)Aاسم كل مجلة دورية تم رصد بيانات استخدامها خالل مدة التقرير.
• “ ”Publisherالنارش (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.

• “ ”Journal DOIمعرف الوثيقة الرقمية للمجلة الدورية ”proprietary identifier“ ،معرف امللكية “ print ISSN “ ،الرقم الدويل
املعياري للدوريات املطبوعة ”online ISSN“ ،الرقم الدويل املعياري للدوريات عىل اإلنرتنت (األعمدة  :)D-Gقيم تعريفية لكل مجلة
دورية.
• “ ”Articles in pressاملقاالت يف الصحافة (العمود  :)Hعدد مرات استعراض أو تنزيل النص كامالً خالل مدة رصد بيانات التقرير
للمقاالت يف كل مجلة دورية مل يتم تعيني سنة النرش الخاصة بها بعد (مثالً نرشت عىل اإلنرتنت قبل طباعتها).
• “ ”YOP xxxxسنة النرش ( xxxxاألعمدة التالية) :عدد مرات استعراض أو تنزيل النص كامالً خالل مدة رصد بيانات التقرير لكل مجلة
دورية وفقًا لسنة النرش.

يجب مالحظة األمور التالية:
تعد عبارة “ ”YOP pre-2000أي سنة النرش قبل العام  2000مصطل ًحا قياسيًا وفقًا ملنظمة كاونرت؛ وذلك ألن بعض التقارير من نوع ()JR5
تقوم بتقسيم عدة أعمدة لسنوات النرش الواقعة قبل سنة  ،2000بينام تجمع التقارير األخرى كافة سنوات النرش الواقعة قبل سنة 2000
ضمن عمود واحد .وكالهام مقبول.
وتستخدم عبارة “ ”YOP unknownأي سنة النرش غري معروفة للمقاالت التي ال تحتوي عىل معلومة واضحة بشأن سنة نرشها.
أما بالنسبة للمقاالت التي تحتوي عىل بيانات ملتبسة بشأن سنة نرشها ،يتم تسجيلها بسنة نرش متاثل أحدث سنة مذكورة يف البيانات
الوصفية للمقال (عىل سبيل املثال ،إذا كان تاريخ النرش للمقال وفقًا للبيانات الوصفية هو  ،2014/2015سيقوم التقرير  JR5بتسجيل سنة
النرش عىل أنها .)2015
كيف ترصد البيانات
عندما يستدعي مستخدم صفحة إلكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت الستعراض نص كامل ملقال مجلة دورية ،سواء أكانت محفوظة بصيغة
 HTMLأم بصيغة  PDFأم بأي صيغة أخرى ،تقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات
عملية مشاهدة الصفحة تلك ليتم استخدامها يف التقرير ( .)JR5وستظهر بيانات االستخدام يف عمود “ ”YOPسنة النرش ذات الصلة.
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تقارير الوسائط املتعددة					
يحتوي اإلصدار الرابع من قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت عىل تقريرين للوسائط املتعددة؛ التقرير ( )MR1وهو تقرير “معياري” والتقرير
( )MR2وهو تقرير “اختياري”.
بنود مذكرة اإلصدار الرابع املتعلقة بتقارير الوسائط املتعددة:
• الوسائط املتعددة هي عنارص ذات محتوى من الوسائط غري النصية مثل الصور ،والخرائط ،وملفات الصوت أو الفيديو التي ميكن تشغيلها
عىل اإلنرتنت أو تنزيلها.
• عنارص الوسائط املتعددة املتاحة لالستخدام املجاين ،أي تلك التي ال تتطلب دفع اشرتاكات للوصول إليها ،مبا فيها العنارص التي تندرج تحت
فئة “املحتوى املفتوح” ،ال تُدرج يف تقرير الوسائط املتعددة إال إذا كان باإلمكان معرفة املؤسسة التي ينتمي إليها املستخدم بوضوح ،عىل
سبيل املثال من خالل التعرف عىل عنوان بروتوكول اإلنرتنت الخاص به (.)IP
• ال تؤثر الطريقة التي وصل بها املستخدم إىل املحتوى عىل تسجيل استخدام الوسائط املتعددة يف التقرير ،سواء أكان املستخدم قد عرث عىل
املحتوى بشكل غري مبارش عرب رابط من صفحة أخرى داخل املوقع اإللكرتوين نفسه (مثالً من خالل نتائج البحث) أم وصل إليه بشكل مبارش
عرب خدمة خارجية مثل غوغل.

التقرير ()MR1

تضع منظمة كاونرت لهذا التقرير وصف “ number of successful full multimedia content unit requests by month and
 “ collectionأي عدد الطلبات التي متت بنجاح لوحدة محتوى الوسائط املتعددة الكاملة مقسمة بحسب الشهر واملجموعة.
محتويات التقرير واالستثناءات

املحتويات

االستثناءات

الوسائط املتعددة

الكتب
أجزاء الكتب (الفصول)
البيانات الوصفية ملقاالت املجالت الدورية
قوائم املقاالت الواردة يف املجالت الدورية (مثالً :محتويات العدد)
النص الكامل ملقاالت املجالت الدورية
امللفات التكميلية
قواعد البيانات
عمليات البحث
نقرات املستخدم عىل نتائج البحث

شكل واجهة التقرير ومعناها

• “ ”customerالعميل :اسم املؤسسة التي أعد التقرير من أجلها.
• “ ”Institutional identifierرقم التعريف املؤسيس :الرقم التعريفي لحساب العميل لدى النارش.
• “ ”Period covered by the reportاملدة الزمنية التي يغطيها التقرير :من تاريخ بدء عملية رصد بيانات التقرير يف الحاسوب الخادم
الذي يجري العملية إىل تاريخ النهاية ،مشتملة تاريخي البداية والنهاية.
• “ ”Date runتاريخ إصدار التقرير :تاريخ اليوم يف الحاسوب الخادم الذي يرصد بيانات التقرير.
• “ ”Collectionاملجموعة (العمود  :)Aاسم كل مجموعة وسائط متعددة تم رصد بيانات استخدامها خالل مدة التقرير.
• “ ”Content providerمقدم املحتوى (العمود  :)Bاسم النارش.
• “ ”Platformاملنصة (العمود  :)Cاسم املوقع اإللكرتوين الذي ترصد بيانات استخدام محتواه للتقرير.
• “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل خالل مدة رصد بيانات التقرير (العمود  :)Dالعدد اإلجاميل للطلبات التي متت بنجاح
للمحتوى الكامل من الوسائط املتعددة لكل مجموعة خالل مدة رصد بيانات التقرير.
• الشهر (األعمدة التالية) :عدد مرات استعراض أو تنزيل النص كامالً لكل كتاب يف كل شهر تقوميي خالل مدة رصد بيانات التقرير.
يجب مالحظة األمور التالية:
يستخدم التقرير ( )MR1لرصد معلومات حول استخدام العنارص املستقلة من الوسائط املتعددة .وبالتايل ،فإن استخدام عنارص الوسائط
املتعددة التي تشكل جز ًءا من وحدة خاصة مبحتوى آخر (مثل استعراض مقطع فيديو يعد ملفًا تكميليًا ملقال يف مجلة دورية) ال يتم
احتسابه يف إعداد التقرير (.)MR1
كيف ترصد البيانات
عندما يستدعي املستخدم صفحة إلكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت من أجل استعراض أو تشغيل ملف وسائط متعددة مستقل بأي صيغة
كانت ،تقوم قاعدة البيانات الخاصة بالنارش التي تعمل عىل رصد بيانات التقرير بتسجيل بيانات عملية مشاهدة الصفحة تلك ليتم
استخدامها يف تقرير ( .)MR1وستظهر بيانات االستخدام يف كل من عمود “ ”Reporting period totalالعدد اإلجاميل ملرات االستخدام
خالل مدة رصد بيانات التقرير ،وعمود الشهر التقوميي ذي الصلة.
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تقارير العناوين
التقرير()MR2

يعد التقرير ( )MR2تقري ًرا اختياريًا ،وتطلق عليه منظمة كاونرت اسم “ number of successful full multimedia content unit
 ”requests by month, collection and item typeأي عدد الطلبات التي متت بنجاح لوحدة محتوى الوسائط املتعددة الكاملة مقسمة
بحسب الشهر ،واملجموعة ،ونوع العنرص .ويجمع هذا التقرير بني احتوائه عىل بيانات تفصيلية كالتقرير ( )JR3وتركيزه عىل الوسائط
املتعددة كالتقرير (.)MR1

تقارير العناوين

إن كافة تقارير العناوين وفقًا لإلصدار الرابع من قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت هي تقارير “اختيارية” .وقد تم تصميم تقارير العناوين
للسامح بإجراء عملية رصد اختيارية متزامنة لبيانات استخدام محتوى الكتب واملجالت الدورية يف املنصات اإللكرتونية التي تدعم هذين
النوعني من املحتوى م ًعا .ونظ ًرا ألن تقارير العناوين تكون يف العادة ضخمة جدًا ،فهي تصدر بصيغة ملفات لغة الرتميز املوسعة إكس إم إل
( )XMLفقط مثل تقارير االتحادات.
بنود مذكرة اإلصدار الرابع املتعلقة بتقارير العناوين:
• تحتوي تقارير العناوين عىل قسم يسمى “ ”total for all titlesأي العدد اإلجاميل لكافة العناوين ،باإلضافة إىل معلومات عن كل مجلة
دورية وكل كتاب عىل حدة.
• العنارص املتاحة لالستخدام املجاين ،أي تلك التي ال تتطلب دفع اشرتاكات للوصول إليها ،مبا فيها العنارص التي تندرج تحت فئة “املحتوى
املفتوح” ،ال ت ُدرج يف تقرير العناوين إال إذا كان باإلمكان معرفة املؤسسة التي ينتمي إليها املستخدم بوضوح ،عىل سبيل املثال من خالل
التعرف عىل عنوان بروتوكول اإلنرتنت الخاص به (.)IP
• ال تؤثر الطريقة التي وصل بها املستخدم إىل املحتوى عىل تسجيل مرات استخدام عناوين املجالت الدورية أو الكتب يف التقرير ،سواء أكان
املستخدم قد عرث عىل املحتوى بشكل غري مبارش عرب رابط من صفحة أخرى داخل املوقع اإللكرتوين نفسه (مثالً من خالل نتائج البحث) أم
وصل إليه مبارشة عرب خدمة خارجية مثل غوغل.

التقرير ()TR1

يعد التقرير ( )TR1تقري ًرا اختياريًا ،ويسمى “ number of successful requests for journal full-text articles and book sections
 “ by month and titleأي عدد الطلبات التي متت بنجاح لنصوص كاملة من مقاالت املجالت الدورية واجزاء الكتب مقسمة بحسب الشهر
والعنوان .وقد تم تقسيم العدد الكيل للمشاهدات ،وعدد مشاهدات نسخة  ،HTMLوعدد مشاهدات نسخة  PDFلكل عنوان عىل حدة،
كام هو الحال يف التقرير (.)JR1

التقرير ()TR1m

ومثل التقرير السابق ( ،)TR1فإن هذا التقرير يعد اختياريًا كذلك ،ويسمى “ number of successful requests for journal full-text
 “ articles and book sections by month and titleأي عدد الطلبات التي متت بنجاح لنصوص كاملة من مقاالت املجالت الدورية
واجزاء الكتب مقسمة بحسب الشهر والعنوان .وبالتايل فهو يحتوي عىل نفس املعلومات بالضبط التي يحتويها التقرير ( )TR1غري أنه يصدر
بصيغة تسمح باستعراضه يف برامج التصفح العادية باإلضافة إىل إمكانية قراءته أو إرساله إىل األجهزة املحمولة.
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تقارير العناوين
التقرير ()TR2

يعد هذا التقرير تقري ًرا اختياريًا ،تطلق عليه منظمة كاونرت اسم “ “ access denied to full-text items by month, title and category
أي مرات رفض الوصول للعنارص ذات النصوص الكاملة مقسمة وفقًا للشهر ،والعنوان ،والفئة .ويعترب نظ ًريا للتقرير ( )JR2ولكن عىل مستوى
العناوين.

التقرير ()TR3

تطلق منظمة كاونرت عىل هذا التقرير االختياري اسم “  “ number of successful item requests by month, title and page typeأي
عدد الطلبات التي متت بنجاح للعنارص مقسمة بحسب الشهر ،والعنوان ،ونوع الصفحة .ويعترب نظ ًريا للتقرير ( )JR3ولكن عىل مستوى
العناوين ،لذا يحظى هذا التقرير بشعبية واسعة بني مستخدميه.

التقرير ()TR3m

يشبه التقرير ( )TR3mالتقرير السابق ( ،)TR3فهو مثله تقرير اختياري يطلق عليه اسم “ number of successful item requests by
 “ month, title and page typeأي عدد الطلبات التي متت بنجاح للعنارص مقسمة بحسب الشهر ،والعنوان ،ونوع الصفحة .ويحتوي هذا
التقرير عىل نفس املعلومات بالضبط التي يحتويها التقرير ( )TR3غري أنه يصدر بصيغة تسمح باستعراضه يف برامج التصفح العادية باإلضافة
إىل إمكانية قراءته أو إرساله إىل األجهزة املحمولة.
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إقرار االمتثال ملعيار كاونرت
							
نتعهد نحن < اسم املورد /موقع تجميع املحتوى /البوابة اإللكرتونية >

(“الرشكة”) مبوجب هذا اإلقرار مبا ييل:

التوقيع:

 1بأن تقارير االستخدام عرب اإلنرتنت التي تقدمها “الرشكة” إىل عمالئها ،والتي تدعي “الرشكة” بأنها “ممتثلة ملعيار كاونرت” ،تتوافق مع
اإلصدار الرابع من قواعد املامرسة للموارد اإللكرتونية ملنظمة كاونرت:

االسم:

<أدرج التقارير املمتثلة ملعيار كاونرت ،تقرير املجالت الدورية  ،1إلخ>

باسم ونيابة عن < اسم املورد /موقع تجميع املحتوى /البوابة اإللكرتونية >

العنوان:

 2توافق “الرشكة” عىل تنفيذ الربوتوكوالت املحددة يف الفقرة رقم  5يف اإلصدار الرابع من قواعد املامرسة لتصحيح آثار عمليات البحث
املوحد وربوتات اإلنرتنت عىل إحصائيات االستخدام.
 3يف حالة تقديم “الرشكة” إىل العمالء إحصائيات استخدام عىل اإلنرتنت غري متضمنة يف تقارير االستخدام املشمولة يف النقطة رقم ()1
أعاله ،ولكنها تستخدم مصطلحات تم تعريفها يف قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت ،بأن التعريفات التي استخدمتها “الرشكة” متسقة مع تلك
املذكورة يف قواعد املامرسة ملنظمة كاونرت.

عنوان الربيد اإللكرتوين:

 4ستدفع “الرشكة” إىل منظمة كاونرت رسوم تسجيل املورد ( 250جنيه اسرتليني 500 /دوالر أمرييك) ،ما مل تكن الرشكة عض ًوا يف منظمة
كاونرت وذات وضعية حسنة ،حيث يتم التنازل عن الرسوم يف هذه الحالة.

عند استالم مكتب منظمة كاونرت لهذا اإلقرار املوقع ،وبعد السداد (يف حالة مل تكن “الرشكة” عض ًوا يف منظمة كاونرت) بواسطة “الرشكة”
لرسوم عضوية املورد ،سيتم إدراج “الرشكة” يف سجل املوردين الذين يقدمون تقارير استخدام ممتثلة ملنظمة كاونرت.

 5يك تحافظ “الرشكة” عىل وضعها كجهة ممتثلة ملعيار كاونرت ،فإن تقارير االستخدام التي تقدمها إىل عمالئها ستخضع للتدقيق بشكل
مستقل وفقًا لجدول زمني ومعايري تحددها منظمة كاونرت.

ميكن توقيع هذا اإلقرار ،ثم مسحه ضوئ ًيا ،وإرساله إىل:
lorraine.estelle@counterusage.org
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منوذج عضوية منظمة كاونرت									
منظمة كاونرت هي منظمة غري ربحية يتم متويلها من خالل العضوية التنظيمية .ومن أجل الحفاظ عىل تحسني مستمر إلحصائيات االستخدام
عرب اإلنرتنت واملقاييس التي تستند عىل االستخدام ،فإننا نعتمد عىل التمويل بواسطة األعضاء من موردين ،ونارشين ،وأمناء مكتبات،
واتحادات مكتبية .أنظر أدناه لالطالع عىل القامئة الكاملة لفئات األعضاء

يرجى تسديد الرسوم بأحد العملتني التاليتني :خيارات العملة
يرجى وضع عالمة عىل اختيارك
				
الجنيه اإلسرتليني £ -

الدوالر األمرييك $US -

لتقديم طلب العضوية ،يرجى استكامل هذا النموذج.
اسم املنظمة:
الفئة الرسوم السنوية للعام 2016
يرجى وضع عالمة عىل فئتك
العنوان:
مورد /نارش كبري
(اإليرادات السنوية أكرث من  9.25مليون جنيه إسرتليني 14 /مليون دوالر أمرييك )
 796جنيه إسرتليني 1200/دوالر أمرييك
مورد /نارش متوسط
(اإليرادات السنوية أقل من  9.25مليون جنيه إسرتليني 14 /مليون دوالر أمرييك ولكن أكرث من
 6.5مليون جنيه إسرتليني10 /مليون دوالر أمرييك )  641جنيه إسرتليني  1000/دوالر أمرييك
الرمز الربيدي:

عنوان الربيد اإللكرتوين:

اسم جهة االتصال األساسية:

مورد /نارش صغري
(اإليرادات السنوية أقل من  6.5مليون جنيه إسرتليني10 /مليون دوالر أمرييك )
 391جنيه إسرتليني  587/دوالر أمرييك
لعضوية التناسبية :سيتم احتساب رسوم العضوية لألعضاء الجدد الذين انضموا بعد تاريخ  30مارس  2016بشكل تناسبي عىل املدى الزمني
املتبقي من السنة :سيتم تقسيم القيمة السنوية عىل  12ثم ترضب يف عدد األشهر املتبقية من العام .أما بالنسبة لألعضاء الجدد الذين انضمو
للمنظمة بعد تاريخ  30يونيو  ،2016فسيتم احتساب القيمة التناسبية للمدى الزمني املتبقي من السنة ،وستضاف /ستطبق الرسوم القياسية
للعام  2016يف العام .2017
ميكن مسح النموذج املكتمل ضوئ ًيا وإرساله عرب الربيد اإللكرتوين إىل:
lorraine.estelle@counterusage.org
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