
تنرتنإلا ربع كلوصو طيشنت ةيفيك
دروفسكأ تايرود

كب صاخلا كرتشملا مقر ىلع لوصحلا  .1
ًامقر 12 وأ 8 نم ةداع مقرلا اذه نوكتي    يغبني ماقرأ 8 نم لقأ ىلع يوتحي كمقر ناك اذإ .

ًاددع هلبق عضت نأ كيلع  اذإ .ةرورضلا بسح ىصقأ دحب رافصأ ةعبرأ ىتح ‘رافصألا’ نم 
 كتاكارتشا عيمج جمد كنكمي .ةدح ىلع مقر لك طيشنت كنكمي كرتشم مقر نم رثكأ كيدل ناك

 .(هاندأ رظنا) ءالمعلا ةمدخب لاصتالا ىجرُي - دحاو مقر يف

 كتصاخ رورملا ةملكو لاصتالا ليصافت ديدحت .2
.حلاص ينورتكلإ ديرب ناونعو ناونعو مسالاب ددحم لاصتا ىلإ جاتحن 
ًاناونع ينورتكلإلا ديربلا ناونع نوكي نأ بجي ،عبطلابو  ًاكرتشم  تارييغت رثؤت ال ىتح 
ًالثم) كباسح ةرادإ ىلع نيفظوملا  : library@institute.edu). ًاضيأ كيلع نيعتيس   
 .طقف ةبتكملا ريدم مادختسال صصخُتس رورم ةملك رايتخا 

 اهليجست يف بغرت يتلا IPنيوانع ديدحت .3
 ليجست بجي .ككارتشا ىلإ عقوملا ىوتسم ىلع لوصولل IP ليصافت ليجست كل قحي  

 مسق نوكي نأ بجي .ماع (يسكورب) ليكو مقلم ىدل سيلو كتسسؤم ىدل IP نيوانع
ًارداق كيدل تامولعملا ايجولونكت  يف رتويبمكلا ةزهجأب ةصاخلا IP نيوانعب كديوزت ىلع 
 نم ديزمل .ال مأ مادختسالا ديق (يسكورب) ليكولا مقلملا ناك اذإ امم دكأتلا كلذكو كتسسؤم

 عقوملا ىلع IP نيوانعب صاخلا تاميلعتلا مسق ىلإ عجرا تامولعملا
www.oxfordjournals.org/register

 يباسح يف ليجستلا .4
 نيمدختسملا’ طبار ددحو www.oxfordjournals.org/register عقوملا ةرايزب مق  

 .ليجستلل تنرتنإلا ىلع رهظت يتلا ةبلاطملا لئاسر عبتاو كب ةصاخلا ليصافتلا ألما .‘ددجلا

 ةديدج تاكارتشالا ةرادإ/ ةفاضإ .5
 كلذ دعب رهظت فوس .كل يسسؤم كارتشا (ماقرأ) مقر رخآ لخدأ مث ‘كتاكارتشا ةرادإ’ ددح  

 .مقرلا اذهب ةطبترملا تايرودلاب ةلماك ةمئاق

 كب ةصاخلا IP نيوانع لاخدإ .6
 IPنيوانع مادختسا كنم بلطُي فوسف ،كارتشا طيشنتب اهيف موقت ةرم لوأ هذه تناك اذإ  

 تمق يتلا IP نيوانع قيبطت متيسف ،ىرخأ تاكارتشا فيضت امدنعو .كتسسؤمب ةصاخلا
ًارداق نوكت نأ نآلا كيلع بجي .ديدج كارتشا لك ىلع لبق نم اهلاخدإب  ىلإ لوصولا ىلع 

 .ىوتحملا

ًاضيأ انتايرود ىلإ نآلا لوصولا نكمي  ةكِرتشملا تاسسؤملا بناج نم Shibboleth مادختساب  
ةطساوب كل لوصولا اذه طيشنت نكمي .ةدحتملا ةكلمملاب لوصولا ةرادإ داحتا يف ءاضعألا

عقوملا ىلإ عوجرلا ىجرُي .انل عباتلا ءالمعلا ةمدخ مسق
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/shibboleth.html 

:عقوملا ةرايز ىجرُي تامولعملا نم ديزمل
www.oxfordjournals.org/for_librarians/subscriptions.html

انب لصتا
 ةمدخ قيرفب لاصتالا ىجرُي ،تنرتنإلا ربع كتاكارتشاب قلعتت تاراسفتسا ةيأ كيدل تناك اذإ

  :وهو ينورتكلإلا انعقوم ىلع جردملا كب صاخلا يميلقإلا ءالمعلا
www.oxfordjournals.org/contact_us 

  دادعإلا تقو ةحيحص هذه تامولعملا ةقرو يف ةدراولا تامولعملا نأ ةظحالم ىجرُي
.(2011 رياني) ةعابطلل

ًاضيأ كيلع بجي تامولعملا ثدحأ ىلع عالطالل هنأ ركذت   ينورتكلإلا انعقوم ةرايز 
www.oxfordjournals.org/help

عقوملا نم ليصافتلا ىلع لوصحلا نكمملا نم) يسسؤملا انعقوم صيخرت ىلع قفاوت مث ةيانعب أرقت نأ ام
www.oxfordjournals.org/librarians/licence_options.html)، ةيلاتلا تاوطخلا لامكإ ىجرُي:
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 ؟تنرتنإلا ربع كلوصو طيشنتب موقت اذامل 
دروفسكأ تايرود

 ةعوبطملا تايرودلا يف كارتشا وأ طقف تنرتنإلا تايرود نم رثكأ وأ ةدحاو يف كرتشت امدنع
 ،كارتشا ليكو لالخ نم وأ ةرشابم دروفسكأ تايرود لالخ نم ءاوس ،تنرتنإلا تايرودو
 ربع لوصولا ةرادإ متت .ينورتكلإلا انعقوم ربع تنرتنإلا ربع كلوصو طيشنت كيلع نيعتيس
 مدختسا .رورم ةملكو مدختسم مسا بلطتت يتلاو يباسحىمست ةدحاو ةرادإ ةزيم لفسأ تنرتنإلا

 :لجأ نم يباسح

كتاكارتشا طيشنتو ةرادإ •
هيبنتلا تاليضفت ةرادإ •
 COUNTER عم ةقفاوتملا مادختسالا تاءاصحإ ضرع •
كيدل Athens تادادعإو IP نيوانع تادادعإ ةرادإ •
ةبتكملل يراجتلا مسالاو كب صاخلا Open URL تامولعم ظفح •

لوصولا طيشنت دئاوف
 :ةرشابم انعم

 اهتميق عفدب تمق يتلا تنرتنإلا ربع تاكارتشالا ىلإ لوصولاب تابتكملا يمدختسمل حامسلا •
تنرتنإلا ربع اهنوراتخي ةليسو يأب 
 COUNTER-3 عم ةقفاوتملا مادختسالا تاءاصحإ ضرع •
 Shibbolethو Athens لالخ نم دعُب نع لوصولاو IP تاقاطن ريرحتو ةعجارم •
 ىلإ كتسسؤم يمدختسم هيجوتب موقت يتلا ةيعجرملا طباورلا طيشنت  •

 OpenURL مدختست يتلا ةيلحملا طباورلا ليلحت تاودأ 
رخآلا HighWire ىوتحمب يناجملا طبرلا •
 ىلإ لوصولا نم تابتكملا يمدختسم نيكمت ىلع رداق كنأ ينعت لوصولا يف مكحتلا تارايخ  •

ةيدرف رورم تاملكو مدختسم ءامسأ نودب كتسسؤمل ةيرودلا ىوتحم
ةيفيرعتلا تانايبلا تافلم مادختساب ةعرسب ةبتكملا سرهف ثيدحت •

 لالخ نم اهعيمج وأ دئاوفلا ضعب دقفت دقف ،نيعم ليكو لالخ نم لوصو ىلع لعفلاب تلصح اذإ
 .انعم ةرشابم لوصولا طيشنت مدع

ىصقألا دحلا ىلإ كتسسؤم يف هتميق تعفد يذلا ىوتحملا مادختسا ةدايز

يباسح يف لوخدلا ليجست ةحفص
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