
 مؤسسة الرؤية المصرية األولى
 

Egyptian Prime Vision 



 من نحن

 مجال في تعمل مصرية مؤسسة نحن 

 في تهتم والمعلومات، المكتبات تكنولوجيات
 المصدر مفتوحة بالبرمجيات األول المجال

 البرمجيات لهذه الكامل الدعم وتوفر وتطويرها
 اإلستشارية الخدمات من باقة إلى باإلضافة

 وتكنولوجيا المكتبات أتمتة يخص ما في سواء
 في تتم التي الفنية العمليات أو المعلومات
 حتى والتصنيف الفهرسة من بدءا المكتبات

 عمليات إلى باإلضافة لألوعية المادي اإلعداد
 .األوعية رقمنة
  من له يتوافر بما بفريقها المؤسسة تفخر

 للمكتبات اآللية األنظمة مجاالت في خبرات
 .سنوات 10 ال تجاوز بما



 الخدمات

 الخدمات البيبليوجرافية
 الخدمات االستشارية
 تقديم حلول الرقمنة
 خدمات تطويرالنظم

 خدمات تحويل البيانات
 والمستودعات دارة االرشيفات الرقميةإ

 الفنيالدعم 
 البواباتتصميم المواقع و 
 االستضافة

 الدورات التدريبي
 والقوائمانشاء المكانز 

 outsourcingخدمة ال 

خدماتها في مجال نظم المكتبات والمعلومات مفتوحة المصدر والتي تعد خيارا المؤسسة تقدم 

باقة كبيرة من الحلول والنظم التي تعمل لي إباإلضافة اقتصاديا وبديل قوي للنظم التجارية، 

 المكتبات ومؤسسات المعلوماتإلدارة علي توفير بيئة رقمية متكاملة 



 أهم منتجاتنا



 أدوات االكتشاف والبحث الموحد
 

Discovery Tools 
 
 



 الموحدأدوات االكتشاف والبحث 
 

Discovery Tools 

 
 فهي .للبحث مصادر لعدة واحدة اتاحة نقطة بمثابة الموحد البحث ادوات تعد

 اداة تستقبل .مصدر من اكثر في بالبحث تسمح المعلومات السترجاع تكنولوجيا
 قواعد بحث محركات من النتائج تجميع على وتعمل البحث مصطلح الموحد البحث

 اجراء من الباحث يمكن مما وغيرها، ... الرقمية، المستودعات النظم، البيانات،
 بين للتكامل تقنية أيضا وتعد الوقت، نفس في مصدر من أكثر في البحث عملية
 .البيانات مصادر

 EDS  -  Summon : التجارية الموحد البحث أدوات أمثلة ومن
 Vufind : المصدر مفتوحة الموحد البحث أدوات ومن



(EDS) EBSCO Discovery Service  

EDS قبل من وطورت أنشأت الموحد للبحث تجارية أداة هي EBSCO، توفر 
 قواعد تتضمن للبحث منصة خالل من المكتبة مجموعات في البحث

 ... المؤرشفة والمواد الرقمية والمواد الكتب من المكتبة مجموعات البيانات،
 األكاديمي، العلمي البحث لتعزيز وأدوات بمميزات المنصة وصممت .وغيرها

 .مستوياتها جميع في البحثية الخبرات لتناسب صممت كما







 المميزات

 

 تنقية النتائج/ البحث الموجه ميزة •

 روابط تصل الباحث بالنص الكامل•

 امكانية حفظ ومشاركة البحث•

 RSSخاصية •

 التصحيح االمالئي•

 امكانية ترجمة النص الكامل•

 صيغ االقتباس•

 ارسال تنبيهات عبر البريد االلكتروني•





Summon 

 المختلفة المصادر في البحث تتيح الموحد للبحث تجارية اداة
 المعلومات، واخصائي بالمكتبي الباحث اتصال وتدعم للمكتبة،

 انشاء تم وقد .المقصودة البحث لنتائج الوصول دقة من وتزيد
 .ProQuest قبل من للبحث Summon  أداة وتطوير



  Summonبنية



Summon 

Record 

Sage:  

Full Text 

Gale/ProQuest: 
abstracts and 
subject terms 

CrossRef: 

DOI 

Ulrich’s: 

Peer-reviewed 
status 

Web of Science: 
additional author 

plus 

 citation counts  



 VuFindبوابة البحث الموحد 



Vufind 

 عدة بين البحث و بالتصفح للمستفيد يسمح ، الموحد للبحث المصدر مفتوحة أداة هو•
 .مصادر

 - Villanova University فيالنوفا جامعة مكتبة من باشراف عليه والعمل vufind تطوير ويتم•

Memorial Library، برمجة بلغة معظمه وبني ، 2007 عام اصدارة اول إطالق تم وقد PHP. 

 التسجيالت خالل من البحث في المرونة يوفر كما بسيطة و سهلة تعامل واجهة يوفر•
  مقتنيات : البحث ويتضمن اخرى مكتبات مصادر في ايضا ويبحث استخداما، او بحثا االكثر

 .المؤسسية المستودعات و البيبليوجرافيات مؤقتا، المحفوظة الملفات ، الرقمية المكتبات

 





 بيئة عمل النظام

  بنية النظام وقوته•
و يعمل بقاعدة بيانات سولر، وهو محرك بحث  PHPبني النظام باستخدام لغة البرمجة قد 

لديه و  .عالية و أداء مميز مع السماح باالستجابة لعمليات البحث في ثوانيبكفاءة  يعمل 
 .القدرة على تشغيل أكتر من فهرس في نفس الوقت أو في بيئة تشاركية

 

 الترخيص•
Vufind  يخضع التفاقية ترخيصGPL  للبرمجيات مفتوحة المصدر و التي تتيح استخدام البرنامج

 .vufindمجانا، كما يمكن التعديل عليه مع مشاركة التعديالت مع مجتمع 



 التي يدعمها النظام الميتاداتاأشكال 

   :األشكالفي واحد من هذه  الميتاداتايتم تحميل 
 

 



 vufindمميزات نظام 

 Faceted Resultsتنقية النتائج •

 

 



 vufindمميزات نظام 

 Live Record Status and Locationحالة التسجيلة و موقعها  •

 



 More Like Thisاقتراح مصادر مشابهة •

 

 vufindمميزات نظام 



 Browse for Resourcesالتصفح في المصادر •

 

 vufindمميزات نظام 



 Save Resources to Organized Lists القوائم في المصادر حفظ•

 طريق عن فقط كمبيوتر جهاز أي من السجالت واسترجاع وتنظيم حفظ 
 الدخول تسجيل

 vufindمميزات نظام 



 Author Biographiesالسير الذاتية للمؤلفين •

 .يمكن تحديد كل المصادر لمؤلف معين 

 

 vufindمميزات نظام 



 Internationalizationالتعريب والترجمة •

 لغة 28مترجم ألكثر من  

 vufindمميزات نظام 



 اغلفة الكتب•

  

 vufindمميزات نظام 



 التكامل مع البريد االلكتروني او الرسائل القصيرة•

 

 vufindمميزات نظام 



 التدقيق اإلمالئي•

 

 vufindمميزات نظام 



 دعم أدوات إدارة االستشهاد•

 vufindمميزات نظام 



 ابجديا االستعراض•

 vufindمميزات نظام 



 تعليقات المستفيد•

 vufindمميزات نظام 



 ساليدرتاريخ النشر في عرض •

 vufindمميزات نظام 



 قوائم المفضلة•

 vufindمميزات نظام 



 solrمحرك البحث 

 ذلك في ويعتمد الكامل، للنص بحث محرك فهو .المصدر مفتوحة بحث منصة
 سولر يعمل .البيانات قواعد مع التكامل ويدعم الكاملة، النصوص تكشيف على

 النص لفهرسة جوهرها في lucene java  ويستخدم .مستقل بحث كخادم
 فريق نفس قبل من سولر أباتشي و لوسين أباتشي من كل إنتاج يتم .الكامل
 في المشروعين دمج تم أن منذ  Apache software foundation  تطوير

 .2010 عام

 



 النشأة والتطور 

  CNetشبكات في   yonik seeley، تم إنشاء سولر من قبل 2004عام في •
 .داخلي إلضافة القدرة على البحث لموقع الشركةكمشروع 

أن تنشر علنا شفرة الكود المصدري من خالل  CNet ، قررت شبكات 2006في يناير •
 .Apacheالتبرع لمؤسسة برمجيات 

 .1.3، تم إصدار سولر 2008في سبتمبر •

وقدم هذا اإلصدار تحسينات في الفهرسة  1.4تم اصدار سولر  2009في نوفمبر •
 .والبحث والعثور مع العديد من التحسينات األخرى مثل معالجة الوثائق

 .، اإلصدار األول لسولر كتطبيق قائم بذاته 5.0، تم اصدار سولر 2015فبراير في •

الجديد لواجهة  JDBCإضافة لبرنامج تشغيل  6.0، أطلقت سولر 2016في أبريل •
SCL. 

 7.0، تم إطالق سولر 2017في سبتمبر •



 المميزات

 تنقية النتائج/ الموجه البحث •

 البحث في النص الكامل•

 امكانية التكامل مع قواعد البيانات•

  JSON, XML, PHP, Ruby, Python, XSLTيدعم كل من •

 لالدارة  htmlواجهة •

 ضمان التأمين والحماية•

 اخرى solrامكانية النسخ لخوادم •

 cachingالمؤقت التخزين •

 جافاقابل للتضمين في تطبيق •



 عمشروخطوات تنفيذ 

Vufind 



 Hardwareتجهيز 

 4GB of RAMمن اكثر •

•OS 64 Bit – Ubuntu  

 فيوفيندمن نظام  4.1تحميل االصدارة •



 الرئيسيةاالعدادات 

 Alphabetical Heading Browseتفعيل التصفح االبجدي •

 Book Previewsتعليقات علي المصادر •

 Customizing the User Interfaceتهيئة الصفحة الرئيسية للمستفيدين •

 Authenticationادارة وتفعيل عملية الدخول علي النظام •

 Customizing Facetsتهيئة وتعديل في تنقية نتائج البحث •

 Solrتفعيل محرك البحث •



 Kohaادارة المكتبة نظام •

ويتم ذلك عن طريق تصدير  Kohaيدعم نظام فيوفيند الربط بنظام إدارة المكتبة 
البيانات من نظام كوها واستيرادها علي نظام فيوفيند وبعد ذلك يجب اعادة 

 solrتفعيل محرك البحث 

 

 الربط بين مصادر المكتبة



 Dspaceالمستودع الرقمي نظام •

وذلك عن طريق   Dspaceكما يدعم نظام فيوفيند الربط بالمستودع الرقمي 
لكل  Harvestingوعمل  dspaceيجب اوال تفعيله في نظام  OAI-PMHمعيار 

  solrالتسجيالت علي فيوفيند وإعادة تفعيل محرك البحث 

 الربط بين مصادر المكتبة



 كمثال Ebscoمصادر اخري •

 

 .APIق عن طري  Ebscoبقاعدة بيانات  الربطنظام فيوفيند يدعم 

 الربط بين مصادر المكتبة



 الشاشة الرئيسية



 تسجيل الدخول و اختيار اللغة
 

 ( CAS – ILS – LDAP) لغة حول العالم ويتكامل ايضا النظام مع برامج التحقق من المستفيد مثل  26الكثر من  vufindترجم نظام 



 البحث البسيط
 –الموضوع  –المؤلف  –العنوان ) ويمكن من خالل البحث البسيط البحث في كل الحقول للتسجيالت او البحث في حقول معينة مثل 

 (الوسم  –ردمك  –رقم الطلب 



 شاشة االكمال التلقائي
 

 توضح الصورة خاصية االكمال التلقائي الموجودة بالنظام وهي خاصية تفاعلية مع المستفيد تساعد فى الوصول االسرع فى عملية البحث



 شاشة البحث المتقدم
 

 يوفر النظام حقول اضافية للبحث من واجهة البحث المتقدم كما يمكن تحديد النوع واللغة والتنسيق المراد للبحث ايضا ويوفر النظام ايضا
 .اضافة اكثر من مدخل للبحث ويتميز بوجود الروابط البولينية



 شاشة توضح ساليدر التاريخ



 شاشة النتائج

توضح الشاشة السابقة نتائج البحث ويظهر فى اعلي الشاشة قائمة بالموضوعات المستخلصة من عملية البحث وعدد 
كل الموضوعات باألرقام وعلي شمال الصفحة قائمة لتضيق عملية البحث يظهر فيها ايضا قواعد البيانات التى تم 

 .ربطها بالنظام وبعض حقول تقيد البحث مثل المؤلف وخاصية القوائم المفضلة والترميز على مصطلح البحث 



 شاشة استعراض الفهرس
 

 يوفر النظام خاصية استعراض الفهرس من خالل قؤائم جاهزة مثل قائمة المؤلفين ترتب هجائيا بحسب الموضوع



 التصفح األبجدي



 شاشة بحث المواد



 شاشة عرض التسجيلة
 

توضح الشاشة شكل عرض التسجيلة وبها بيانات فى شكل عادي والمواد المتشابهة للتسجيلة والمقتنيات والوصف الخاص 
 بها ويمكن وضع التعليقات ويوفر ايضا فتح التسجيلة بشكل اخصائي المكتبات



 شاشة قائمة تفاعلية مع المستفيد
 

رسال التسجيلة عن طريق الرسائل القصيرة او إأو (  APA – Chicago –MLA) يوفر النظام ادوات االستشهاد 
 البريد االلكتروني ويوفر ايضا تصدير التسجيلة باكثر من صيغة



 شاشة المواد المتشابهة



 المكتبةألخصائي شاشة العرض 



 تسجيل الدخول



 حجز نسخة



 بيانات المستفيد



 المواد المعارة


