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 مقّدمة حول اإلرشادات العملیة الخاّصة بالرقمنة

للتربیة المتحّدة األمم منّظمة بین المبرمة الموَدعة األموال إدارة اتفاقیة إطار في اإلرشادات هذه َرت                ُطوِّ
واإلعالمي التقني الدعم وتقدیم القدرات "بناء بـ والخاّصة األلماني اآلثار ومعهد (الیونسكو) والثقافة               والعلم
العملیة التوجیهات على أساسي بشكٍل التوجیهات هذه تستند السوري". الثقافي التراث حمایة أجل               من

[١].DFG الخاّصة بالرقمنة المعتمدة لدى مؤّسسة البحوث األلمانیة 

  
بهذه المقصود لیس الرقمنة. مشاریع تخطیط تسهیل إلى بالرقمنة الخاّصة العملیة اإلرشادات هذه               تهدف
على لالستمرار وقابلة مستدامة الرقمنة مشاریع تكون أن لضمان معاییٍر وضع بل عراقیٍل خلق                اإلرشادات

 المدى الطویل.
  

حفظ لحالة معاینات إجراء المثال سبیل على منها إضافیة معلومات الوثیقة هذه ضّمت المعاییر                وإلكمال
حفظ أو كامل نص تولید أو مرقمنة مواد إنتاج أو الهیكلیة المیتاداتا جمع أو للرقمنة المختارة                  المواد

 محتویات رقمیة على المدى الطویل.
  

بالمشاریع الصلة ذات واألسالیب للقضایا شموًال وأكثر ة عام مة مقد الوثیقة هذه من ٤ إلى ١ األقسام                  تقّدم
إّن المتاحف. ومجموعات واألرشیفات المكتبات كمواد النادرة والوثائق المطبوعة األعمال رقمنة إلى              الهادفة
في مفّصلة مسبقًة معرفًة یمتلكون ال ورّبما المشاریع هذه لمثل یخّططون الذین موّجهةألولئك األقسام                هذه
خاٍص) بشكٍل البصریة السمعیة (الوسائط الرقمیة المصادر من أخرى أنواع باختصار ُذِكَرت المجال.               هذا

 والتي یتوّفر في مجالها القلیل جدًا من الخبرة العملیة. یلّخص القسم ٥ باختصار أهّم التوجیهات.
  

إّن ما: مقد ذكره یجب بحیث للغایة مهمٌّ أنه إال النّص في مّرات عّدة سُیعاد المبدأ هذا أن من الرغم                     على
تصّور بوضع األمر یتعّلق عندما تقنیًا. ابتكارًا ولیست معیارًا ُتعتبر علمیة لدوافع الثقافي التراث مواد                 رقمنة
ال البحثیة لألغراض بالنسبة جودتها تكون مرقمنة نسٍخ إنشاء المهم من یزال ال أنه یعني فهذا                  لمشاریع
بشكل تطبیقها یمكن للتكلفة وُمراعیٍة الة فعٍّ طرٍق استخدام المهم من أنه أیضًا یعني هذا ولكن شائبة                  تشوبها

 منهجي على كمیاٍت كبیرة من المواد.
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  ١ األهداف واالختیار

 ١ـ١ األهداف
الرقمیة اإلنسانیة العلوم ومجال الثقافیة والدراسات اإلنسانیة العلوم في حیویًة بحثیًة أداًة الرقمنة               أصبحت
فیمكن والمطبوعة. المكتوبة العلمیة المعلومات إلى الوصول إلتاحة أساسیة أداًة أصبحت أنها كما               الناشئ
شاشات على بسهولة للتلف عرضًة كانت أو صعبًا علیها الحصول السابق في كان التي المواد مشاهدة                  اآلن
الوقت وبنفس بكثیر أسهل المصادر مع المباشر البحث األمر هذا جعل لقد واألرشیفات. المكتبات                حواسب
للمكتبات التاریخیة المقتنیات رقمنة إن أحیانًا. العطب والسریعة القّیمة األصلیة المواد على              ُیحاَفظ
تحتیٍة بنیٍة بناء على أیضًا تساعد بل فقط، اإلنترنت عبر النسخ إلى الوصول تسّهل ال والمتاحف                  واألرشیفات
فقط الثقافیة. والدراسات اإلنسانیة العلوم مجاالت في للباحثین متكاملٍة بحثیٍة مساحٍة إلى اإلنترنت               تحّول
والطبعات المراجع وقوائم الفهارس مثل اإلنترنت على أخرى بموارد الرقمیة الوثائق هذه ُتربط               عندما
أال یجب وبالتالي كامل. بشكل اإلنترنت إمكانات من االستفادة حینها یمكن شابه، وما الثانویة                والمراجع
لتشكیل المختلفة المصادر بین یربط أن خاص وبشكل أیضًا بل فحسب المواد هذه إتاحة على الهدف                  یقتصر

 بنیٍة بحثیٍة افتراضیة.
  

أال یجب الرؤى هذه أن إّال الرقمنة مشاریع تنفیذ أجل من وُمخّتبرة عریضٍة معرفیٍة قاعدٍة وجود من                   بالرغم
مخطوطات برقمنة القیام عند المواد لحفظ المّتبعة األساسیة الرعایة فإجراءات میكانیكي: بشكل              تطّبق
ضخمة مجموعة مع التعامل عند ومكلفة للوقت ومستهلكة ضروریة غیر تكون قد مثًال الوسطى                العصور

 من السجّالت الحكومیة العائدة للقرن التاسع عشر.
 

سیر أسالیب أو تقنیات تستخدم تجریبیة لمشاریع ضئیلة حاجة هناك أّن القول یمكن عامة وكقاعدة ذلك                  ومع
تستند المجال. هذا في بالفعل المتاحة الخبرة من وفرة لوجود وذلك المطبوعة األعمال مجال في جدیدة                  عمل
مراكز تقّدمها قیاسیة خدمة هي والعشرین الحادي القرن في الرقمنة أن افتراض على التوصیات                هذه
القاعدة الرقمي الوصول سیصبح القریب المستقبل في فارقة. مّیزة تكون أن من بدًال العلمیة                المعلومات
واسعة الرقمنة جهود مع تتعارض ال المهّمة والمجموعات النادرة العّینات رقمنة أن حیث االستثناء.                ولیس

 النطاق.
  

نصوص إلى مستندٍة مواٍد على رّكزت قد حالیًا والُمخّططة سابقًا الُمنفَّذة المشاریع غالبیة ألن                نظرًا
مفصٍل بشكٍل أدناه ُتناَقش سوف المجال بهذا المتعّلقة والمعاییر التقنیات فإّن قدیمة ومطبوعاٍت               ومخطوطاٍت
متوقٍّع غیر أو ممكٍن غیر أمرًا تمّثل الحدیثة المواد رقمنة أن االستنتاج الخطأ من سیكون ذلك ومع                   للغایة.
من الوثائق على أیضًا بالتأكید تسري القدیمة المواد على تنطبق التي المتطّلبات إن البحثي. للمجتمع                 بالنسبة
توصیات أیضًا العملیة اإلرشادات هذه تتضّمن سوف الكم. ناحیة من بكثیر أكبر وهي الالحقة                العصور
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هذه تشمل إلخ. األبعاد ثالثیة والصور اإلذاعي والبث واألفالم الصور مع التعامل كیفیة حول                إضافیة
دلیًال تكون أن منها القصد لیس ولكن المجاالت هذه في األخیرة التطّورات العملیة اإلرشادات من                 النسخة

 كامًال في هذا الصدد. توّفر الخالصة في القسم ٥ مؤّشرات أّولیة بخصوص هذه األنواع من الوسائط.
 

 ١ـ٢ االختیار
الجهد حساب یصعب بینما للرقمنة التقنیة للجوانب جّید بشكٍل التخطیط یمكن أنه مالحظة عمومًا ینبغي                 
كان إذا ما مسبقًا رقمنة مشروع كل یقّرر أن یجب لذلك الصحیحة. العناصر الختیار المطلوب                 الذهني
تقییٍم عملیة إجراء من فعالیة وأكثر تكلفًة أقل أمرًا المطاف نهایة في سیكون الوثائق من أكبر كٍم                   تضمین
المراجع قوائم مثل األساسیة واألعمال الموجودة االختیارات من باالستفادة بشّدة یوصى معّقدة.              واختیاٍر

 وقواعد البیانات الموضوعیة. إّن معیاري االختیار الرئیسیین هما الصلة والطلب من ِقبل الباحثین.
 

االختیار حاالت ففي الباحثین. قبل من والطلب الصلة لمعیاري وفقًا ما مجموعٍة تحدید دائمًا السهل من                  لیس
صیاغة یمكنها معّینة بحثیٍة سة مؤسٍّ أو جماعٍة مع التعاون في الرقمنة مشروع جوهر یتمّثل                المعّقدة
مشروٌع فیها یكون التي التعاونیة الترتیبات في المثالیة الحالة تتمّثل معقول. بشكل الخاصة               احتیاجاتها
یرغب ـ القانوني التاریخ أو اللغة فقه مجال في تحریري أو بحثي مشروع المثال سبیل على ـ                   أكادیمٌي
وبالتالي أخرى جهة من واألرشیف المكتبة مقتنیات مع والربط جهة من اإلنترنت على حضوٍر                بإنشاء
تشّكل والتي بالموضوع الصلة ذات المراجع قوائم استخدام یمكن ذلك عن كبدیٍل باتجاهین. الربط                تمكین
عند "الرقمنة مفاهیم كبیرًا اهتمامًا تثیر التي األمور ومن النهجین. كال من خلیط اتخاذ یمكن أو                  معیارًا،
ودور المكتبات في بكثرة المستخدمة أو الشائعة المواد (رقمنة االستخدام" وفق "الرقمنة و               الطلب"
أدّلة في االختیار لقضایا إضافیة مناقشة تتوفر حالة. كل في محددًا طلبًا تضمن والتي                المحفوظات)

 الممارسات الفضلى. [٢]

  
االختیار. معاییر بانتقاء األمر یتعّلق عندما البعض بعضها مع والبحثیة التنظیمیة األولویات تتعارض               قد
أو زمنیة شرائح وفق تعمل أن تنظیمیٍة نظٍر وجهة من المنطقي من یكون قد أنه حین في المثال، سبیل                     على
قد الكتاب كان إذا عما النظر (بغض مواضیعهم بمجال إال یهتمون ال الباحثین أن إال جغرافیة،                  تصنیفات
النطاق واسعة حملة تسعى أن یجب لذا القاهرة). أو الیدن في العشرین عشرأو التاسع القرن في                  ُطبع
یزداد أن المتوّقع من كان كلما شموًال، أكثر الرقمنة مشروع كان فكلما ذلك الجانبین.مع كال بین                  للتوفیق
والواجهات المركزیة الببلیوغرافیة األدوات تنفیذ بمجّرد وبالعكس، أكبر. بشكل التنظیمیة االعتبارات             تأثیر
الخاّصة المصادر من أو معّینة بماّدة الخاص األدب من كبیرٍة یات كمٍّ رقمنة مشاریع ستكون                البینیة،

 بموضوع محّدد قابلة للتطبیق بشكٍل مؤّكد.
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بلدان وبقیة بلدك في للباحثین المادة هذه إتاحة هو بالبحث صلة ذات ة مادٍّ رقمنة أهداف أحد یكون أن                     ینبغي
متاحًة النتائج تكون أن یجب رقمنة، لمشروع المواد اختیار یتّم عندما أنه نتذّكر أن علینا                 العالم.ینبغي
بتخطیط البدء عند بالمواد المتعلقة القانونیة الحقوق تسویة یجب المفتوح. الوصول قاعدة وفق               للباحثین
أو الخصوصیة وحقوق ونشر تألیف حّق أي باالعتبار یؤخذ أن یجب الخصوص وجه وعلى                المشروع

 الحقوق التبعیة.
  

  ١ـ٣ التحّقق من عدم التكرار ومطابقة البیانات من أجل رقمنٍة استعادیة للنصوص المنشورة
المواد كانت إذا مما التحّقق ما بمشروع البدء وقبل المنطقي من الحاجة، عن الزائدة الرقمنة لتفادي                  
النسخ عدد لجعل عملي جهٍد بذل یجب آخر. مكان أي في أو بلدك في رقمیًا بالفعل متاحة للرقمنة                    المختارة

 الرقمیة المكّررة منخفضًا قدر اإلمكان.
  

 ٢ رقمنة األعمال المطبوعة والوثائق النادرة

الهیكلیة البیانات تولید إلى باإلضافة الكامل النص التقاط أو و/ الرقمیة الصور إنشاء الرقمنة                تتضّمن
بأكمله العمل أسلوب إلى التالیة التوصیات في الرقمنة مصطلح ُیشیر الوصفیة). (البیانات              والمیتاداتا
/ األمد الطویل الصون إلى باإلضافة المیتاداتا تولید أو الفهرسة / التصنیف الصحیحة، الرقمنة                (التحضیر،
األعمال المثال: سبیل (على المواد أنواع بین التمییز التالیة العامة األقسام في یتّم لم الرقمي).                 الحفظ

 المطبوعة، الوثائق النادرة والكائنات).
  

  ٢ـ١ تحضیر المواد ومراجعة حالة الحفظ
عند باالعتبار أخذها یجب حیث الرقمنة لمشاریع بالنسبة التحضیریة األنشطة أهمیة من التقلیل یتّم ما                 كثیرًا
رقمنة ضد اعتراضات أو معوقات أّیة توجد هل بالفعل؟ متاحٌة المواد هل جدید. مشروع ألي                 التخطیط
متوّفر میكروفیلم رقمنة األفضل من ربما هل ذلك، على بناء المواد؟ هذه حفظ حالة بسبب األصلیة                  المواد
من المؤّهلون العاملون یتوّفر هل الكتب؟ هذه الستخراج العاملین من كاف عدد یوجد هل المواد؟                 لتلك
كانت حال في المجموعات اكتمال من والتحّقق المطابقة عملیات إلجراء والببلیوغرافیة األكادیمیة              الناحیتین
المطبوعات رقمنة تجّنب اإلمكان قدر ینبغي المعلومات؟. هذه تقّدم ال (الكتالوغ) التصنیف قوائم               إدخاالت

 غیر الكاملة والمتضّررة والسعي بدًال عن ذلك إلى استنساخ نسخة مثالیة.
  

باستخدام نوصي نحن بالتأكید. إغفالها ینبغي ال أنه إال طویًال وقتًا تستغرق الحفظ معالجة أن من الرغم                   على
األساس. [٣ هذا على الرقمنة إرشادات من مجموعة وضع وبالتالي للرقمنة المالءمة مدى لتقییم التدقیق               قوائم
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إن میكروفیلم رقمنة تتّم أن عندئذ فینبغي له داٍع ال إجهاد أو لمخاطر األصل سیعّرض االستنساخ كان إذا [                   
أن المتعّددة للمؤسسات أیضًا الممكن من البدیل. الخیار غیاب حال في الرقمنة إجراء عدم ُیستحسن أو                  ُأمكن
طّیة بسبب واحدة سة مؤسٍّ لدى ما عنواٍن رقمنة في صعوبة هناك كانت حال في تقّرر وأن بینها فیما                    تتعاون
أنظمة تلتزم أن یجب أخرى. مؤّسسة لدى الرقمنة إجراء األفضل من كان إذا فیما مثًال، الكتاب في                   ضیقة
أّیة الحفظ.على بمراجعة الخاصة باإلرشادات المساعدات تأمین أو الكتب دعم مثل والمعّدات الضوئي               المسح
تقلیل إلى ذلك أدى ولو حتى الحفظ لحالة مناسبٍة برعایٍة القّیمة التاریخیة المطبوعات مع التعامل یجب                  حال،

 كمیة البیانات الُمنَتجة واستهالك مزیٍد من الوقت.
  

 ٢ـ٢ الرقمنة الصوریة
ال األقل. على (Retrospective) االستعادیة للرقمنة الرئیسي المكّون الصوریة الرقمنة تشّكل أن              یجب
المقروء الكامل النص توّفر ولو حتى الرقمیة األصل طبق النسخة أو الصوریة الرقمنة عن االستغناء                 یجب
للمطبوعة البصریة النسخة توّفرت إذا إال الوثیقة تحملها التي المعلومات ثروة التقاط یمكن ال ألّنه وذلك                  آلیًا
عام من أقدم فترة إلى تاریخها یعود ال التي القدیمة المطبوعة المواد رقمنة تتّم أن عادًة ینبغي المخطوطة.                    أو
أسباب أو الحفظ بحالة متعّلق سبٌب هناك كان إذا إال وباأللوان األصل على اعتمادًا والمخطوطات ١٧٥٠                
الرقمیة للكامیرات بالنسبة قیاسیًا أمرًا باأللوان التصویر ُیعّد المواد. هذه صور أفالم رقمنة تتّم فعندها                 أخرى
كبیر، بشكل انخفضت قد میغابایت لكل التخزین مواد تكلفة أن كما هذا، یومنا في الضوئیة                 والماسحات
مشاكل تعویض یمكن سابقًا. ُیخشى كان كما الصعوبة بتلك لیست األلوان إدارة أن َتبّین ذلك على                  عالوًة
إن الصور. تولید عند قیاسیة تحّكم آلیات واستخدام المستهدفة المقاطع تضمین خالل من الصور                التقاط
نادرة حاالت في فقط حالیًا منطقٌي بت) ٤٨ رقمنة مع الخلط عدم (یجب بت ٤٨ بحجم الصور                   تخزین
ألغلب مناسبة غیر فهي وبالتالي للغایة الجودة عالیة ممسوحٍة صوٍر إلنتاج مزایا توّفر هذه الصورة                 فجودة

 مجموعات المواد.
 

  ٢ـ٢ـ١ معاییر الرقمنة
القابلة العلمیة للمتطّلبات وفقًا وذلك ممكنٍة أمانٍة بأكثر مخطوطات أو مطبوعات استنساخ إلى الرقمنة                تهدف
التشغیل وقابلیة األمد طویلة واإلتاحة الصورة جودة اعتبارات وفق الرقمنة معاییر اختیار یجب               للتطبیق.

 البیني.
  

والنسخ األرشیفیة الصیغة أو الخام الصیغة أي الرئیسیة الرقمیة النسخ الرقمنة: في النسخ من نوعان                 یوجد
ملّفات بصیغ مخّزنة رة مصغٍّ نسٍخ شكل على عادًة تكون والتي للمستخدمین المخّصصة المولَّدة               الثانویة
JPEGملّفات مثل الثانویة النسخ إنشاء ینبغي فقط. الرئیسیة الرقمیة النسخ إلى التالیة المعاییر تتبع                أخرى.
كما الثانویة النسخ تعدیل یمكننا المقصودة. العرض طریقة وحسب الرئیسیة النسخ على اعتمادًا GIF                أو
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تغّیرت إذا المثال سبیل على ضروریًا هذا یكون قد كافیة. بجودٍة تتمّتع األصلیة النسخ أن افترضنا إذا                   نشاء
العرض لتناسب خصائصها َنت ُحسِّ صور صیغ اسُتخِدَمت إذا أو المستخِدم جانب لدى المفترضة الشاشة                دّقة
وثائق أو الخرائط مثل بالتفاصیل غنیة كبیرة كائنات من مقاطع بین سلس انتقال مستمر، (تكبیر                 المطلوب

 العصور الوسطى أو نماذج الرسم النحاسیة المنقوشة).
  

بإنتاجها خاّص اهتمام إیالء ینبغي لذلك األخرى العملیات لكافة األساس الرئیسیة الرقمیة النسخة               تشّكل
األمد. طویل بالتخزین یتعّلق فیما االعتبار بعین (انظر٢ـ٤) الصلة ذات التوصیات أخذ یجب كما                وتخزینها
ما غالبًا المحّدد. الوقت في متوّفرة تقنیة جودة بأفضل تلقائیًا الرقمیة الرئیسیة النسخ إنشاء یجب ال أیضًا                   لكن
ممكنة جودة أفضل على للحصول السعي دائمًا یجب أنه فكرة ضمني أو صریح بشكل القدیمة األدبیات                  تتبنى
مّرة الماّدة رقمنة إعادة یلزم ال وبحیث الرقمنة عملیة من المتوّقعة للمطالب نظرًا وذلك التقنیة الناحیة                  من
بدیهیًا یكون أن یجب المتوّقعة االستخدام ألنواع وسخیا متزنًا تقییمًا ألّن الحّجة هذه تقّبل یمكن ال                  أخرى.

  مثل العنایة بالجودة التي سوف تصمد أمام اختبار الزمن.
  

  تشیر اإلرشادات التالیة لكیفیة تأمین حدٍّ أدنى من متطّلبات الرقمنة إلى  النسخ الرقمیة الرئیسیة  فقط.
  

 ٢ـ٢ـ١ـ١ الدّقة وجودة الصورة

الواردة التفاصیل مستوى إلى القیاس هذا ویشیر الواحدة) بالبوصة (نقطة dpi بواسطة عادًة ملفٍّ دّقة                 ُتقاس
 في الملّف.

  
الكاملة التفاصیل بنسخ الرقمیة النسخ إلنشاء المختارة الضوئي المسح لدّقة األدنى الحّد یسمح أن                یجب
العین دّقة هو الرقمیة للنسخة المطلوبة الدنیا الدّقة على المؤّشرات أحد إّن األصلیة. للماّدة الطبیعي                 بالحجم
طویلٍة لفتراٍت ما جسٍم مراقبة لإلنسان فیها یمكن مسافٍة أقصر أن حیث مریحة، قراءة مسافة على                  البشریة
مستقِبلین على واقعًا الضوء یكون عندما خّطین تمییز البشریة العین تستطیع كما سم ٢٥ هي تعب                  دون
٢٠ تبلغ رؤیة مسافة مع بینهما. األقل على واحٍد ضوئي مستقِبٍل بوجود األقل على متجاورین غیر                  ضوئیین
التالي الدّقة شرط تحدید إلى هذا أدى منفصلة. كخطوٍط خّط/سم ٦٠ بقیمة شبكي ترّدد إدراك یمكن ال                   سم

 والذي یعتبر أیضًا مواصفة قیاسیة في صناعة الطباعة:
  

 تتطّلب شبكٌة بقیاس ٦٠ خّط/سم ١٢٠ بكسل (أصغر عنصر للصورة) على األقل.
  

.dpi أو تقریبًا ٣٠٠ dpi ١٢٠ بكسل/سم × ٢,٥٤ سم/بوصة = ٣٠٤,٨ 
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(الصیغة األصلیة الصیغة إلى ٣٠٠dpiبالنسبة هي مطلوبة للدّقة األساسیة التوصیة فإن ذلك على               بناًء
.(٣٠٠dpi المنَتجة للنسخة الرقمیة بدّقة 

  
إلى ٣٠٠dpiبالنسبة تبلغ قیاسیة دنیا مسٍح بدقٍّة یوصى الملّونة الصور أو الرمادي التدّرج لصور                بالنسبة
للمخطوطات بالنسبة dpi ٤٠٠ تبلغ دنیا دقٍة استخدام الضروري من یكون قد بینما األصلیة.                الصیغة
بیتونال اللون الثنائیة الصور رقمنة تتطّلب حین في دقیقة وكتاباٍت خطوٍط على تحتوي التي                والخرائط

.dpi (األبیض واألسود) دقٍة دنیا تبلغ ٦٠٠ 
  

المعلومات جمیع رؤیة عمومًا تضمن أعاله المذكورة القیاسیة القیم ألن مفیدة العالیة الدّقات تكون ما                 نادرًا
تضخیمًا تتطّلب والتي الورق بنیة فحص مثل خاّصة بدراسات القیام عند مختلفًا الوضع یكون قد                 الهاّمة.

 كبیرًا للصورة، لكن هذه الحاالت تقع خارج نطاق هذه التوصیات.
  

یجب لذلك التقنیة. هو األخرى الجوانب وأحد الصورة لجودة محّددة جوانب عّدة من واحٌد هي الدّقة                  إّن
بمعایرة یوصى الغرض لهذا لألصل. ومشابهتها ألوانها تطابق من والتحّقق بعنایة الناتجة الصورة               فحص
 الشاشات [٤] وإنشاء بیئة إضاءة مضبوطة حتى تكون قادرة على تقییم الصور على الشاشة بشكل موضوعي.

  
دقة تظل ثابتة. مسحها المراد المادة عن الماسح تفصل التي المسافة تكون الضوئیة الماسحات استخدام                 عند
حجم حتى dpi ٣٠٠ المثال سبیل (على الممسوحة المادة بحجم متعّلق أقصى حدٍّ حتى ثابتة الضوئي                  الماسح
والمحتوى الكامیرا بین الفاصلة المسافة على الدّقة تعتمد الرقمیة للكامیرات بالنسبة .(DIN A3               صفحة
ألقصى واحدٍة لمـرٍة حسـاب إجراء األمر هذا یتطّلب dpi ٣٠٠ دّقة على الحصول نضمن ولكي                 المستهدف
تبـلغ الـكامـیرا مصـفوفة كانت إذا المثـال سـبیل علـى معّینة، لكامیرا بالنسـبة الـهدف یـبلغه أن یمكن                 حجـم
× ٣٣,٩ حتى حجمها یصل التي األهداف تصویر عندئذ یمكن بیكسل) ملیون ١٢) بیكسل ٣٠٠٠ × ٤٠٠٠                 

 ٢٥,٤ سم. ُیحسب ذلك وفق الصیغة التالیة:
  

 عـدد البـیـكسـل فـي الكـامـیرا (النـقاط)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الحجم األقصى للهدف بالبوصة (١ بوصة = ٢,٥٤ سم)

(dpi) الدّقة مقاسة بعدد النقاط بالبوصة 
  

:٣٠٠dpi بالنسبة لـ 
 : ٤٠٠٠ نقطة ÷ ٣٠٠ dpi = ١٣,٣ بوصة = ٣٣,٩ سم الجانب الطویل

 : ٣٠٠٠ نقطة ÷ ٣٠٠ dpi = ١٠ بـوصـة = ٢٥,٤ سمالجانـب القصیر
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النّصیة األعمال مثل المجّردة بالعین مشاهدتها الُمراد األصلیة بالمواد فقط یتعّلق هذا فإن حال أیة                 على
البصریة معلوماتها تكون التي الوسائط على مختلفة إرشادات تنطبق الفوتوغرافیة. والصور             والرسومیة

 الكاملة مرئیة فقط عند تكبیرها وهذا یشمل المنمنمات من أي نوع والشرائح الفوتوغرافیة الشّفافة.
  

المصّغرة الصور وبشرائح بالمیكروفیلم الخاص التقلیل عامل في النظر یجب ما فیلٍم رقمنة               عند
المثال سبیل على dpiالمرجّوة. ٣٠٠ دّقة على الحصول لضمان وذلك األصل مع وعالقته               (المیكروفیش)
یجب عندها مم ٣٦ × ٢٤ بحجم تقلیدیة شریحة على تسجیله تّم وقد سم ٣٦ × ٢٤ األصل حجم كان                      إذا
بدّقة الشریحة مسح یجب آخر، بمعنى للفیلم، الضوئي بالمسح القیام عند ١٠ بعامل المستهدفة الدّقة                 ضرب
األقل على أو األصل حجم معرفة الضروري من الممسوحة، للصورة الصحیحة الدقة لتحدید .dpi ٣٠٠٠               
حدوث لتجّنب وذلك سم) ٤٠ عن یزید ال الورقي الملف طول المثال سبیل (على عنه مصّحح تقدیر                   تقدیم

 تقصیر في دّقة ٣٠٠ dpi بالنسبة لحجم األصل.
  

المنحوتات أو الجداریة كالرسوم الكبیرة واللوحات المعماریة كالعناصر الحجم كبیرة عناصر أیضًا              هناك
 العامة والتي ال یغّطیها اإلجراء الوارد أعاله لحساب الدّقة وذلك بسبب ضخامة أبعادها.

  
dpi ٣٠٠ دّقة إلـى الوصـول یمكن المـعماري والتصـویر للمجموعات الفوتوغرافـي التصویر یخّص               فیما
احتیاجات الدّقة هذه تلّبي بیكسل. میغا ٢١ ذات حدیثة رقمیة تصویر آلة باستخدام DIN A3                 وبصیـغة
تكون قد اإلنترنت. عبر المقّدم والعرض األحجام مختلفة المطبوعات مثل االستخدامات من واسعة               مجموعة
المثال، سبیل (على المعاییر هذه ضمن تمثیلها یتّم ال مهّمة تفاصیل هناك كانت إذا أعلى دّقة إلى حاجٌة                    هناك
على ما مقس الكامیرا بیكسل عدد أن لقاعدة وفقًا مزدوج). DIN A0 عن مساحتها تزید التي اللوحات                  َنْسُخ
المثال سبیل على فیعطي بالبوصات، الهدف أبعاد یساوي بالبوصة النقاط بعدد مقاسة المستهدفة الدّقة                قیمة

 حّساس مساحة بقیاس ٣٨٠٠ × ٥٦٠٠ بیكسل األبعاد الناتجة التالیة بدّقة ٣٠٠ dpi وفق الصیغة التالیة:
  

 ٥٦٠٠ ÷ ٣٠٠ = ١٨,٧ بوصة × ٢,٥٤ = ٤٧ سم
 ٣٨٠٠ ÷ ٣٠٠ = ١٢,٧ بوصة × ٢,٥٤ = ٣٢ سم

  
باالنحرافات ة خاصٌّ توجیهیٌة ٢ـ٣)إرشاداٌت القسم (انظر بالمواد المتعّلقة المعاییر جانب إلى أدناه              سترد

  المناسبة عن الدّقة األساسیة الموصى بها والتي تبلغ ٣٠٠ dpi بالنسبة للصیغة األصلیة.
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 ٢ـ٢ـ١ـ٢ العمق اللوني

تستخدم الرقمیة التقنیة وألن رقمیٍة صورٍة في واأللوان النصوع قیم بین االختالفات اللوني العمق                ی  حّدد
بشكل األلوان واختالفات النصوع تمثیل یمكنها فال التماثلي التصویر وبعكس (نعم/ال)، فقط منفصلة               حاالت

 مستمر وتحوالت سلسة.
  

بت) ١) واحد مستوى من لونیًا عمقًا واألسود) (األبیض البیتونال لصور الضوئي المسح عملیات                تستخدم
على الرمادي التدّرج صور ُتَرقَمن أبیض). =) ٠ أو أسود) =) ١ شكل بیكسل كل یأخذ وهكذا بیكسل.                    لكل
واألخضـر األحمـر الثـالثة األلـوان قنـوات الملّونة الصـور تسـتخدم بیكـسل. لكل مستوى ٢٥٦              أساس
ناحیة من هي الملّونة الصورة فإن وهكذا مستوى. ٢٥٦ × ٣ من مزیـج فهـي وبـالتالي (RGB)                  واألزرق
قناة لكل األلوان قیم بین الجمع فیها یتّم حیث مّرات ثالثة مضاعفة رمادي تدّرج صورة عن عبارة                   تقنیة
١٦,٧ مجموعه ما هذا عن ینتج أزرق). ١٨٦ + أخضر ٢٣٣ + أحمر ٣٥ (مثال: بیكسل إلى                   وإضافتها
الحاسوب في بایت، ١ أو بت ٨ مستوى ٢٥٦ بین التمییز یتطّلب .(٢٥٦ × ٢٥٦ × ٢٥٦) لون                    ملیون
٣ = بت ٨ × ٣) بت ٢٤ عادة یبلغ لوني عمق الملّونة للصورة فبالتالي .(٠ أو ١ شكل بت كل                       (تأخذ
بت، ٤٨ إلى یصل لونیًا عمقًا الضوئیة والماسحات التصویر ألجهزة المصّنعة الشركات بعض تقّدم                بایت).
شاشة على العرض لغرض تمامًا كاٍف بت ٢٤ بقیمة اللوني العمق ألن حقًا ضروري غیر أمر                  وهذا
بسبب تضیع قد اللون قیم ألن ضوئیًا الممسوحة الصور تعدیل عند مفیدًا یكون قد ذلك ومع                  الحاسب،
صورًة یقّدم وقد مفیدًا أمرًا بت ٤٨ یبلغ لوني عمق باستخدام الصور التقاط یكون ما غالبًا المستوى.                   تصحیح

 أكثر توازنًا ألن الكامیرات ترى الطیف اللوني بشكٍل مختلٍف عن البشر.
  

صورة أن باالعتبار األخذ أیضًا یجب ٢ـ٢). في ُذِكر (كما را مبر أمرًا بت ٤٨ صور أرشفة تكون ما                    نادرًا
أن یجب بالتالي جدًا. الكبیرة لألرشیفات حقیقیة مشكلة یسّبب قد وهذا تخزین مساحة ضعف تستهلك بت ٤٨                 
أو دّقة األكثر اللون ترجیع علمیة ألسباب تتطّلب التي المواد على بت ٢٤ یتجاوز الذي اللوني العمق                   یقتصر

 فضاءات لونیة معّینة أو عملیات تعدیل شاملة محتملة.
  

 ٢ـ٢ـ١ـ٣ عملیة االلتقاط الرقمي

  تقنیة االلتقاط

ثالثي مسٍح خّط یقوم حیث الخّطي المسح تقنیة هي األولى الرقمیة، الصور اللتقاط التقنیات من نوعان                  هناك
تستخدم وأزرق. وأخضر أحمر لون لكل واحٍد خطٍّ مع محّدد مقطٍع بمسح ثابٍت عرٍض ذو                 الخطوط
المتوّسط التنسیق ذات أو المتخّصصة الكامیرات في الخّطي المسح وأجزاء المسّطحة الضوئیة              الماسحات

 هذه التقنیة حیث یتّم إنشاء معلومات اللون لكل بیكسل بشكٍل مادي.
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من مّعین بعدد مجّهزة المحّددة المساحة تكون حیث المنطقة استشعار جهاز هي الشائعة الثانیة                التقنیة
بیكسل ٢ × ٢ بشكل المرّتبة اللونیة المرشحات من طبقة هذه البیكسل مصفوفة تعلو الضوئیة.                 الثنائیات
التي وهي بایر بمصفوفة التقنیة هذه ُتدعى أزرق. وواحٍد أخضر واثنین أحمر واحٍد من مؤلٍّف ر متكرٍّ                  بنمٍط
) المتعّددة اللقطة و (one-shot) الواحدة اللقطة أسلوبي بین ما التمییز یتّم األلوان.              توّلد

.(multiple-shot  
  

الكاملة● الدّقة من لالستفادة شیوعًا. األكثر الرقمي التصویر تقنیة الواحدة اللقطة طریقة              تعّد
من أخذها طریق عن ما لبیكسل الناقصة اللونیة المعلومات تعویض یتّم المساحة              لحّساس
جدًا متطّورة هذا یومنا في األلوان استیفاء خوارزمیات أصبحت المحیطة.            البیكسالت
مهام معظم یناسب والتفاصیل األلوان َنْسخ من مستًو تقّدم الواحدة اللقطة طریقة أن               لدرجة

 الرقمنة.
●) الظهر الرقمیة الضوئیة الماسحات مع فقط المتعّددة اللقطة طریقة           ُتستخدم

بمقدار الصورة حّساس تحریك یتم حیث العالیة الجودة ذات (Digital Scan Back            
إلى المفردة الصور تركیب بعدها یتّم لون. لكل صورة التقاط ویتم مرة كل في واحد                 بیكسل
یجنبنا مما األلوان استیفاء إلى الحاجة دون التصویر برمجیة بواسطة واحدة             صورة

 االنحراف اللوني أو تمّوج األلوان.
  

المتعّددة اللقطات إجراء على والقادرة الحّساسات ذات والكامیرات الخّطیة الضوئیة الماسحات استخدام              یتّم
أن الخّطیة الضوئیة للماسحات والمنسوجات.یمكن والخرائط الغائرة الرسومات مثل           للمواضیعالحّساسة
ثنائیة األصلیة للمواد بالنسبة .DIN A0 حتى حجمها یصل أصلیة لمواد دقیقة وتفاصیل عالیة دّقة                 تحّقق
التفصیل من قدٍر أكبر التقاطها یتطّلب والتي أكبر أو DIN A0 ضعفي إلى حجمها یصل التي أو                   األبعاد
نظام مع باالشتراك الخّطیة الضوئیة الماسحات استخدام الحالة هذه في ُیفّضل القراءة، إمكانیة               لضمان

 كامیرا.
  

حجمها یصل والتي األبعاد ثنائیة الوسائط رقمنة في القیاسیة المسّطحة الضوئیة الماسحات استخدام               یمكن
الجزء یالمس الهدف أن حیث الفیزیائي التماس من خالیة لیست العملیة هذه أن إال .DIN A3                  حتى
بالترمیم متعّلقة مخاوف أیة تثیر ال التي األصلیة للمواد فقط مناسبة فهي لذلك الضوئي، للماسح                 الزجاجي

 وحالة الحفظ.
  

13 



 
 

 ضوضاء الصورة

هذا التفاصیل. من ممكن قدٍر أكبر لنسخ الُمختارة الكامیرا لتقانة المصّنعة الشركة توصیات اتباع                یجب
كلما ،ISO الـ إعداد قّل كلما التالي: األساسي المبدأ ینطبق وهنا الصور ضوضاء من أیضًا یخّفف                  سوف

  انخفضت الضوضاء.
  

 العدسات

كما العالیة، الدّقة ذات الرقمیة للكامیرات والمصّممة الجودة العالیة الحدیثة العدسات باستخدام أیضًا               یوصى
أكبر. بسهولة التصویر أخطاء بتصحیح تسمح ألنها الزوم عدسات من بدًال األوّلیة العدسات استخدام                ُیفّضل
اإلزاحة عدسات تقّلل المتاح. البؤري البعد مدى بسبب الجودة یخّص فیما تنازالت دائمًا الزوم عدسات                 ُتقّدم
أقل النسخ مقیاس كان إذا الساقطة. المنظور لخطوط المتأّخر التصحیح عن تنجم التي الجودة في                 الخسائر
الكامیرا نظام حسب التصویر. من النوع لهذا مصّممة خاّصة ماكرو عدسات استخدام فیجب 1:10                من

 المستخدم، یمكن أیضًا استخدام عدسات تكبیر عالیة الجودة للنسخ وفق هذا المقیاس.
  

یتّم حیث (MTF) التضمین انتقال بداّلة الخاّصة البیانیة الرسوم من ما لعدسٍة النسخ قدرة تحدید أیضًا                  یمكن
على العدسة قدرة مدى الداّلة هذه المختلفة.تصف العدسات تصنیع شركات قبل من البیانیة الرسوم هذه                 نشر
الخاّصة الدّقة قدرة على إشارة بذلك تعطي فهي األصلیة. للماّدة الفوتوغرافیة الصورة إلى الحواف تباین                 نقل
حافة عند الحّدة وتخفیف النصوع حول معلومات للعدسة الفنیة البیانات أوراق أیضًا تقّدم               بالعدسة.
فتحة تضییق یجب األخطاء هذه لتقلیل هنا، خاص بشكل ملحوظة الضوئي التصویر أخطاء               الصورة.إن
فتحة مع األمثل العمل استخدام یجب العدسة. لمركز األفضل االستنساخیة القدرة الستغالل مرتین               العدسة

 العدسة في حال كان عمق التركیز غیر مهم مثلما الحال عند تصویر المواد المسّطح  ة.
  

 منطقة العمل

ثابت مكان في الرقمنة تجهیزات وضع یجب الرقمنة عملیة أثناء االهتزاز عن الناجمة الصورة ضبابیة                 لمنع
االهتزازات تنقل ألنها مناسبة غیر المثال شبیل على الخشبیة األرضیات لالهتزازات. متعّرض              غیر
المرآة. قلب عند االهتزاز لمنع للمرآة تثبیت قفل استخدام یجب العاكسة التصویر آالت استخدام عند                 بسهولة.
الكامیرات ثقل لتحّمل مناسب أحجام ذات النسخ آالت وحوامل القوائم الثالثیة الحوامل تكون أن                یجب

 بسهولة.
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 التمّوج

اللقطة تقنیة استخدام یؤّدي قد متساٍو بشكل وموّزعة دقیقة تفاصیل على تحتوي التي الكائنات حالة                 في
.(Moiré) الواحدة بواسطة كامیرا رقمیة وحّساس مساحة إلى حدوث تشّوه لوني وتأثیر مواریه 

  
مع رقمیًا موّلدة لصورة المنتظمة البیكسالت مصفوفة تتداخل عندما الرقمي التصویر في مواریه تأثیر                ینشأ
وإلى المساحة حّساس أو المسح بخّط الخاص البیكسل حجم إلى ذلك یرجع النظامیة. الخطیة األصل                 بنیة
ما نادرًا المعنیة المعطیات ألن التأثیر هذا بحصول التنّبؤ یصعب األصل. في الخطوط وتواتر النسخ                 مقیاس

 تظل ثابتة.
  

في استیفاء خطأ نتیجة ولكنه الظروف نفس ظل في الواحدة اللقطة مساحة حّساسات مع األلوان تشّوه                  یحدث
فقط: واحد أساسي لون تجاه اسا حس بیكسل كل یكون الواحدة اللقطة ذات الكامیرا نظام في الكامیرا.                  برمجیة
الخاّصة األلوان معلومات من للبیكسل المتبقیة األلوان معلومات استیفاء یتّم األزرق. أو األخضر أو                األحمر
مثل في األصل. عند والنصوع اللون في الشدیدة االختالفات بسبب اللوني التشوه ینتج المحیطة.                بالبیكسالت
أفضل نتائج اللقطات ومتعّددة الظهر رقمیة األجهزة أو الخّطیة الضوئیة الماسحات تحّقق قد الحاالت                هذه
للوقت استهالكًا أكثر الرقمنة یجعل ذلك أن غیر حسابها. من بدًال فیزیائي بشكل اللونیة المعلومات توّلد                  ألنها

 حیث أن أوقات المسح الضوئي أطول كما أّن اإلضاءة المستمرة ضروریة جدًا أثناء عملیة االلتقاط.
  

قبل المطلوبة والدّقة مالءمة األكثر العملیة لتحدید تجریبیٍة رقمنٍة إجراء ینبغي مواریه تأثیر حدوث                لتجّنب
 البدء بعملیة الرقمنة بأكملها.

  
النصفیة األلوان ذات المطبوعة الوثائق هي رقمنتها عند مواریه تأثیر یحدث قد التي األصلیة                المواد

 والصحون النحاسیة المنقوشة والمنسوجات.
  

 اإلضاءة

الواجب االهتمام إیالء مع الرقمنة، مشروع في البدء قبل مالءمة األكثر اإلضاءة في بعنایة النظر                 ینبغي
الومیض من خالیة مستمرًة إضاءًة الخّطي الضوئي المسح أنظمة تتطّلب الحفظ. بحالة المتعلقة               لالعتبارات
المسح أثناء ثابتة واللون الضوء قوة تظّل أن یجب معّینة. لفترٍة مستمٍر بشكٍل ُتمسح األصلیة الماّدة                  ألن
األنظمة حالة في المساحة. حّساس مع خارجي فالش استخدام أیضًا یمكن موّحدة. نتائج لتحقیق                الضوئي
الضوء على ینطبق الشيء ونفس آلخر مسٍح من ثابتین واللون الفالش قّوة یظّل أن یجب اللقطات                  متعّددة

 المستمر.
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لذا البنفسجیة، فوق األشّعة مكّون خاص وبشكٍل المرّكز والضوء الحرارة بسبب للعطب قابلة األصلیة                المواد
األشّعة حجب المهّم من عاّمة، كقاعدٍة البنفسجیة. فوق لألشّعة مانع بمرشح عادًة تزّود الفالش مصابیح                 فإّن

 فوق البنفسجیة مع جمیع أنواع اإلضاءة.
  

قد الحاالت أسوأ ففي الحرارة من عالیة مستویات إلى الوجیز األصلیة المواد تعّرض تجّنب دائمًا                 یجب
الحرارة مشكلة ترتبط المواد. هذه تلف إلى الحرارة درجة في المفاجئة والزیادة المفرطة الحرارة                تؤّدي
لذا الحرارة، من الكثیر تنتج الخصوص دجه على الهالوجین فمصابیح المستمر، بالضوء رئیسي               بشكل

 ُیفّضل استخدام مصابیح ضوء النهار أو مصابیح LED ألنها توّلد حرارًة اقل.
  

الناتجة الحرارة كمیة أّن كما أقّل) أو ثانیة ١/٢٠٠) جدًا قصیرة لفترة قویا ومیضًا الخارجیة الفالشات                  تعطي
وتسمح الكامیرا اهتزاز تجّنبنا أنها كما أسرع الرقمنة تجعل الخارجیة الفالشات فإن لذلك ُتذكر. تكاد                 ال

 للعاملین بالعمل تحت إضاءة غرفة عادیة.
  

من ضررًا أخّف أمٌر هو المرّكز للضوء القصیر التعّرض أّن القول یمكن بالحفظ متعّلقة نظٍر وجهة                  من
فرق یوجد ال المثال سبیل فعلى المؤّثر هو للضوء الشامل التعرض أّن سیما ال الشدیدة، للحرارة                  التعّرض

 بین توّزع نفس الكّمیة من الضوء سواًء خالل فترة زمنیة طویلة أو قصیرة على المادة األصلیة.
 

  معالجة الصورة

المصنعة الشركة حسب (RAW) خام صورة صیغة شكل على عادًة الفوتوغرافیة الصور إنشاء               یت  ّم
بیانات الخام الصور هذه وتمّثل لونیة قناة لكل بت ١٧ إلى ١٤ بین یتراوح لوني عمق مع حجم                    وبأقصى
للشركة التابعة (RAW) الخام الصور برمجیة ضمن الصور تصحیحات إجراء یجب األصلیة.              الكامیرا
في تحریر كقاعدة البرمجیة قبل من تحفظ بل الملّف في التغییرات ُتحفظ ال ُأمكن. إن للكامیرا                  المصّنعة
مّرة للتصحیح قابل أنه أي للتعدیل یتعّرض لم (RAW) ملّف فإن آخر بمعنى .XML ملف أو بیانات                   قاعدة
مما الصور من عدٍد أّي على ُمسبق كإعداٍد التحریر قواعد تطبیق أیضًا یمكن للمعلومات. فقدان بال                  أخرى

  یزید الكفاءة بشكٍل كبیر.
  

التي ECI-RGB v2 األلوان مساحة أو Adobe RGB اختیار ینبغي الملّونة للصور تعریف كملفات                
تعتبر ال .[٦]L-Star RGB المشابهة األلوان مساحة أو [٥](ECI) األوربیة األلوان مبادرة بها               أوصت
الصحیحة األلوان مطابقة لضمان فقط. المطبوعة للُمخَرجات ملّفات ألنها مناسبة CMYK األلوان              مساحات
في الوقت. نفس في األصل مع ن ملوٍّ أو رمادي مقیاٍس تصویر الضروري من الالحقة الصور معالجة                  أثناء
فقط واحدًة ة مر ن ملوٍّ أو رمادٍي مقیاٍس تصویر ذلك عند یكفي اإلعدادات على تعدیالٍت إجراء عدم                  حالة

 لكّل سلسلة صور حیث تمّثل صورة المقیاس هذه مجموعة الصور بأكملها.
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اللون بدرجة الخاص اللون توزیع مخّطط قّص عدم المهم من واللون النصوع درجات قیم في                 للتحّكم
طباعة حالیًا یمكن اللون. درجات لقیم الكامل النطاق على للحفاظ وذلك الجانبین من واألسود)                (األبیض

 درجات األلوان ٩٥٪ لألسود و٥٪ لألبیض. إّن قیم درجات النصوع القصوى الموصى بها هي:
  

  األسود: RGB 16/16/16، قیم التدّرج الرمادي ٩٠٪.●
  األبیض: RGB 232/232/232، قیم التدّرج الرمادي ١٠٪.●

  
العنصر إظهار یتّم بحیث المحذوفة الخلفیات ذات الصور إنتاج یجب األبعاد الثنائیة العناصر لنسخ                بالنسبة
بأّي للقّص یتعّرض لم األصل أّن إلظهار الوحیدة الطریقة هي هذه محیطٍة. رقیقٍة حافٍّة وجود مع                  كامًال
الرئیسیة النسخ تعدیل عند (unsharp masking) الصورة حّدة زیادة استخدام یجب األشكال. من               شكٍل

 الرقمیة فقط. یمكن استخدام زیادة حّدة صورة إضافیة للنسخ المشتّقة المختلفة اعتمادًا على التطبیق.
  

الالزمة التصحیحات إجراء بمجّرد قناة. لكّل بت ١٦ یبلغ لونٍي بعمٍق الصورة لملّف معالجة أیة تنفیذ                  یجب
الملّف هذا سیكون حیث رمادي بت/تدّرج ٨ أو RGB/٢٤بت ذو TIFF ملّف إلى RAW ملّف تحویل                  یتّم
یجب TIFF ملّف في إضافیٍة معالجٍة إجراء إلى الحاجة حالة في فقط .(Master) الرئیسیة النسخة                 بمثابة
اكتمال بمجّرد رمادي. بت/تدّرج ١٦ أو RGB/بت ٤٨ ذو RAW ملّف من الصورة تحویل ذلك                 عند
أو RGB/بت ٢٤ ذو TIFF كملّف الرئیسیة الرقمیة النسخة حفظ یجب الضروریة المعالجة مراحل                جمیع

 ٨ بت/تدّرج رمادي حیث یمكن اعتبار هذه النسخة مناسبًة لألرشفة.
  

اإلضاءة تحت األصل عرض یجب الشاشة على الممّثلة الرقمیة الصور مع لألصل مطابقٍة على                للحصول
توّفر .ISO 3664:2000 للمواصفة وفقًا (الغرافیك) الرسومات عمل لمحّطات D50المخّصصة            القیاسیة
عرضًا تقّدم فهي الظروف هذه في دّقة األكثر التمثیالت الرسومات صناعة في المستخدمة الشاشات                أنواع
المستهدفة القیم إلى الوصول حتى الشاشات معایرة یجب الرمادي. المحور كامل على لأللوان               متناسقًا
ضبط ضرورة مالحظة یرجى .D50 القیاسیة اإلضاءة لبیئة مناسب ألوان مقیاس باستخدام وذلك               المناسبة
أكثر بلوٍن الشاشة على تظهر ٥٠٠٠K ألّن ٥٠٠٠K من بدًال ٥٨٠٠K بقیمة الشاشة على األلوان                 حرارة
وتقنیات لإلعالم السویسري االختصاص مركز یوصي القیاسیة. D50 إضاءة تحت ٥٠٠٠K من              ُصفرًة

 الطباعة بقیم المعایرة األساسیة التالیة  [٧]:
  

 النصوع: على األقل ١٢٠ cd/m2 (كاندیال بالمتر المرّبع)●
 النقطة البیضاء: ٥٨٠٠Kمع التكّیف اللوني●
 التدّرج: ١,٨ غاما أو L*بدًال عن ذلك●
●ECI-RGB 1.0/2.0 و ISOcoated v2 :مساحات األلوان 
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ح ُتصحَّ بحیث معدٌّل بالجهاز (LUT) الخاّص الداخلي البحث جدول فإن الُمعاَیرة الشاشات ألجهزة               بالنسبة
للقیم ٌة ُمّعدَّ الشاشة أّن في األجهزة معایرة مّیزة تكمن اللون. حقیقي محایٍد تمثیٍل لصالح األلوان                 أخطاء
القیم هذه تصحیح عن عوضًا وذلك اللون ومساحة والنصوع البیضاء والنقطة التدّرج نواحي من                المرغوبة
هو كما الرسومات بطاقة على محفوظٌة أنها حیث الشاشة على الصور لملّفات الصحیح العرض أجل                 من
النتائج إلى الغالب في تؤّدي ال القدیمة األلوان مقاییس أن تدرك أن یجب البرمجیات. معایرة مع                  الحال
 المرجوة بالتزامن مع الشاشات المزّودة بتقنیات حدیثة مثل إضاءة LED الخلفیة أو جداول LUTالموّسعة.

  
  المعالجة الالحقة للصور الرقمیة

  
على تقتصر أن ویجب رقمیًا الملتقطة الصور جودة لتحسین مطلوبة عادًة اإلضافیة الالحقة المعالجة                تكون
األصلي الكائن في تشّوهات حدوث لتجّنب جهٍد كّل بذِل یجب اللون. درجات وقیم لّلون الضروري                 التصحیح
تكامل لزیادة التعدیل. مرشّحات مثل خاّصة تأثیرات استخدام تجّنب یجب كما منه أجزاٍء حذف أو إضافة                  أو

 الصورة قد تتّم في وقٍت الحٍق إزالة األدوات المساعدة على التموضع أو خلفیات الصورة.
  

 ٢ـ٢ـ٢ صیغ الملّفات
  

صیغة في الملّونة والصور الرمادي التدّرج ذات للصور الرئیسیة النسخ أرشفة یجب الحالیة للمعرفة                وفقًا
Group 4 Compression وفق مضغوطة TIFF صیغة استخدام یمكن مضغوطة).           TIFF(غیر
أن المتوّقع من المعاییر. أهم من كواحٍد نفسه أثبت وقد الثمانینیات منذ موجوٌد TIFFالـ الثنائیة.                 للصور
TIFF بصیغ یدعى ما على فقط ینطبق هذا أّن غیر الصیغة. هذه دعم في القیاسیة البرامج كافة                  تستمّر
ویسمح عادي غیر بشكل غنيٌّ ككلٍّ TIFF معیار أّن هي الشروط هذه وراء الحقیقیة الخلفیة                 األساسیة.
الدّقة العالي الخرائطي التصویر في المستخدمة كالصور الغریبة الخصائص ذات تلك حتى الصور               بحفظ
ذلك مع البعض. بعضها عن مستقّل بشكل الصورة من فردیة أجزاء تحمیل تتیح مرّبعات إلى تنقسم                  والتي
من نسبیًا صغیرٍة نواٍة بین TIFFیمّیز معیار فإن السبب ولهذا بمجمله ا جد غني معیار تنفیذ الصعب                  من
قد التي اإلضافات من العدید الـTIFFوبین دعم یّدعي تطبیق أي یدعمها أن یجب التي الصور                 خصائص
هذه تتخّلى أن دون TIFFلـ داعمة أخرى برمجیات قبل من تجاهلها یمكن لكن تطبیقات                تستخدمها

."TIFF البرمجیات عن اّدعاء "دعم 
  

بال ضغٍط طریقة باستخدام الصور أرشفة تتّم أن نظریًا الممكن فمن مشكلة تمّثل التخزین مساحة كانت                  إذا
طّیاتها في تحمل المضغوطة الصیغة فإن ذلك مع .(LZW لـ وفقًا المضغوطة TIFF (كصیغة                فقدان
للخطر. بأكملها الصورة تعریض إلى یؤّدي أن یمكن البت تذبذبات أو الملف تلف من حد أدنى ألن                   مخاطرة
مع خاّصة شائٌع أمٌر وهذا الملّفات نسخ عند أو عیوب فیها تخزین وسائط بسبب األضرار هذه تحدث                   قد
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یمكن ال وعادًة مألوفًة مشاهد الصورة من جزءًا تعرض التي JPEGالـ ملّفات تعتبر .JPEG                معیار
وسیٍط على جّیدة تكون قد الصورة أن هو الصعب الجزء الضرر. من النوع هذا تحمل التي الصور                   إصالح
ال JPEG صیغة فإن السبب لهذا جدید. تخزین وسیط إلى ُتنقل عندما النسخ عملیة أثناء تتلف لكنها                   واحد
TIFFأو PNG استخدام فیجب بالتكلفة تتعّلق ألسباب الضغط من مفر ال كان إذا لألرشفة. مناسبة                 تعتبر

 5(LZW) كصیغ ملفات.
  

أقل أیضًا ولكنه كفاءة وأكثر جدیدة ضغٍط خوارزمیة فقط یقّدم ال فهو جدیدًا را تطو JPEG2000                 یمّثل
فقدان. دون بالتخزین JPEG2000 یسمح األخیر عكس وعلى JPEG مع بالمقارنة للتلف              تعرضًا
أكثر التفاصیل كانت ّكلما أكثر صورة تحمیل تّم (كّلما التصاعدي الصورة نقل هي اإلضافیة                المزایا
هو JPEG2000لـ الرئیسیة الفائدة أنه یثبت قد الذي األمر الوصفیة. البیانات تضمین وإمكانیة               وضوحًا)
أرشیفات إدارة یسّهل مما كبیرة صورة من التفاصیل وحتى الدّقة من كبیرة مجموعة تولید على                 قدرته
أن JPEG2000للـ یمكن مدى أي إلى أو كان إذا ما ضروریًا. یعد لم مختلفة دّقات تخزین ألن                   الصور
JPEG2000 باستخدام التوصیة حالیًا یمكن ال بعد. یتضح لم أمر هو رئیسیة كصیغة TIFF محّل                 یحّل

  ألغراض األرشفة ألن شعبیة ودعم البرمجیات هي معاییر أساسیة عند اختیار صیغة رئیسیة.
  

طفیف تلف أي ألن PNG أو JPEG مثل األخرى المضغوطة الصیغ استخدام تجّنب اإلمكان قدر                 یجب
في عیوب بسبب األضرار هذه تحدث قد بأكملها. الصورة یفسد أن یمكن الفردیة للبت تذبذٍب أو الملّف                   في
PNG و JPEG من كًال أن إلى الحدیثة االختبارات تشیر الملّفات. نسخ عملیة أثناء أو التخزین                 وسیط
لم العملیة، اإلرشادات من السابقة النسخة من النقیض وعلى السبب لهذا العیوب. من النوع لهذا                 معّرضان

 یعد PNG موصى به كصیغة أرشیف.
  

إال غالبًا عرضها الیمكن ألنه وخاّصة الرئیسیة الصور ألرشفة مناسبة غیر أیضًا المختلفة الخام الصیغ                 ُتعّد
أیة على تعتمد ال التي Adobe raw format DNG صیغة ُتستخدم لم مناسبة. خام برمجیات                 باستخدام

 منّصة معّینة أو كامیرا محّددة على نطاٍق واسٍع وبالتالي فهي صیغة غیر مناسبة لألرشفة.
  

ال حین في الكبیرة. لشعبیتهما نظرًا اإلنترنت شبكة على النشر مجال في PNG و JPEG باستخدام                  ُینصح
ألوانه للوحة نظرًا وذلك الرمادي التدّرج ذات أو الثنائیة للصور الممسوحة النسخ في إال GIF تطبیق                  یمكن
القیاسیة المتصّفحات من المدعومة الصیغ جمیع ألن مرغوبة صیغة أیة استخدام یمكن النهایة في                المحدودة.
للظروف االستجابة یمكن كما سیئ قراٍر تعدیل یمكن وبالتالي الرئیسیة النسخة من بسهولة توّلد أن                 یمكن

 المتغیرة بسرعة.
  

للبیانات بالنسبة والمستخدم. األرشیف صیغ بین التمییز یجب والمرئیة الصوتیة الوسائط إلى              بالنسبة
قیاسي كمعیار بآخر أو بشكل نفسها أثبتت قد Waveform (WAV)5الصوتي الملف صیغة فإن               الصوتیة
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یمكن ال شعبیة. األكثر المستخدم صیغة mp3 (MPEG-2 Audio Layer III)5صیغة تمّثل              بینما
التخزین أن حیث الضخم حجمها هي الفیدیو ملّفات مع المشكلة الفیدیو. صیغ یخص فیما توصیة أي                  إجراء

 غیر المضغوط في المشاریع الكبیرة نادر اإلمكان  [٨].
  

هذه تسمح األبعاد. ثالثیة لكائنات األبعاد ثالثیة كنماذج ٢ـ٣ـ٥) القسم (راجع المطاِبقة الرقمیة النسخ                ُتخّزن
بعین تؤخذ بیانات صیغة أیة بدّقة. األصلي للكائن المرئیة الماّدیة والخصائص ونسیج شكل بتمثیل                النماذج
التخزین مساحة تستخدم وأن البیانات بوسیط تلحق التي األضرار وجه في صلبة تكون أي یجي                 االعتبار
في تكون وأن للبیانات سریعة بمعالجة تسمح وأن منطقیة بیئة مع النموذج مخّطط ترسم وأن فّعال                  بشكٍل
مفتوح تبادل صیغة وهي [٩]Collada مثل االعتبار بعین صیٌغ تؤخذ قد كاٍف. بشكٍل واسع استخدام                 مجال
ثالثیة النماذج لعرض یصا خص ُصمِّمت التي [١٠]X3D أو XML أساس على األبعاد الثالثیة               للبیانات

  األبعاد باستخدام متصفح الویب.
  

 ٢ـ٣ المعاییر المتعّلقة بالمواد

 ٢ـ٣ـ١ األعمال النّصیة
مثل النادرة والوثائق المطبوعة األعمال إلى هدفنا وفق النصوص" على القائمة "األعمال مصطلح               یشیر

 المخطوطات والمواد األرشیفیة.
الرقمنة إهمال یجوز ال التاریخیة. الوثائق رقمنة لدى المفّضل الخیار هي الصوریة الرقمنة تكون أن                 یجب
كبیرة كمیة ألّن متوفرا آلیًا المقروء النص كان ولو حتى الرقمیة األصل طبق الصور عرض أو                  الصوریة

 من المعلومات ال یمكن نقلها إال بصریًا.
  

والكتابة المطبعي الحرف حجم على یعتمد وهذا الدّقة اختیار في الحاسم العامل النّص وضوح                یمّثل
وضوح على وأكثر العنصر أبعاد على أقّل تعتمد المطلوبة الضوئي المسح دّقة فإّن بالتالي                المستخدمین.
توصي أكبر أو مم ١,٠٠ هو فیها مهمٍّ محرٍف أصغر یكون التي النّصیة للوثائق بالنسبة الفردیة.                  األحرف
مم ١,٥ الحرف لحجم الدنى الحّد كان ٣٠٠dpiإذا دّقة باستخدام یوصى .dpi ٤٠٠ دّقة باستخدام FADGI                

 أو أكبر [١١].
  

 ُتخّزن صفحات العمل بالكامل داخل الملف وتحّدد حاّفة رقیقة محیطة.
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 ٢ـ٣ـ٢ التمثیالت الرسومیة

الرسومات. عمل تنفیذ في التفاصیل أدق حتى إلظهار كافیة وضوح دّقة الحدیثة الرقمي االلتقاط أنظمة                 توّفر
إلى الرجوع إلى الحاجة ودون بصري بشكل األصلي العمل عن معلومات على الحصول یمكن                بالتالي

  العمل األصلي نفسه.
  

رقمنة الختبار نتیجة وذلك ٣٠٠dpi هو به الموصى األدنى الدّقة حّد فإّن ٢ـ٢ـ١ـ١ تحت موّضح هو                  كما
 وفقًا لمخّطط اختبار قیاسي.

  
الستنساخ كافیة غیر األصلیة للصیغة بالنسبة ٣٠٠dpi دّقة تكون ما غالبًا الصغیرة األصلیة القطع حالة                 في
الفّنیة التقنیة تحدید الممكن من یكن لم إذا باستمرار. علیها التعّرف یمكن تفاصیل وإظهار األصل                 خصائص
المنقوشة النحاسیة الصفائح هذا على األمثلة تتضّمن قد أعلى. دّقة تحدید فیجب المثال سبیل على                 المستخدمة

 واألختام والمیدالیات التي تحمل صورًا شخصیة ورسوم المنمنمات.
  

النظر بغّض حساب نموذج یلي فیما المستخدمة. الرقمنة تقنیة على تحقیقها یمكن التي األعلى الدّقة                 تعتمد
.١:١ وبمقیاس مم ٢٤×٣٦ بصیغة بحّساس مزّودة رقمیة كامیرا بواسطة ختٍم نسخ یمكن العدسة: جودة                 عن

.dpi إذا كانت دّقة الكامیرا تبلغ ٣٨٠٠ بیكسل/سم فهذا یعطي دّقة صورة بقیمة ٤٠٢١ 
  

إذا األصلیة للصیغة بالنسبة الدّقة تقلیل یمكن أكبر) DINأو A0) الكبیرة األصلیة القطع حالة في                 وبالعكس،
ما غالبًا أنها حیث ذلك على مثاًال اإلعالنیة الملصقات تمّثل أبعد. مسافة من الكائنات مشاهدة هو الهدف                   كان
ألنه أدنى dpiكحٍد ١٥٠ إلى الدّقة تخفیض یمكن الحالة هذه في المدى. بعید تأثیرًا لها لیكون مصّممة                   تكون
القطع كانت إذا لكن الصورة. في النقطة حجم تمییز البشریة للعین یمكن ال المشاهدة مسافة زیادة                  مع
في فیجب النحاسیة اللوحات نقوش أو الكبیرة الطوبوغرافیة كالخرائط للغایة مفّصلة الحجم الكبیرة               األصلیة

 هذه الحالة استخدام دّقة ٣٠٠ dpi على األقل.
  

لتمثیالت المختارة االلتقاط لتقنیة الكاملة الدّقة استخدام یجب المضافة، المستخدم قیمة ألهمیة              نظرًا
  الرسومات إذا كان هذا قابًال للتطبیق من الناحیة االقتصادیة.

  
 ُتخّزن صفحات أعمال الرسومات بالكامل داخل الملف وتحّدد حاّفة رقیقة محیطة.
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  ٢ـ٣ـ٣ الصور الفوتوغرافیة
(الصور للعرض المخّصصة والوسائط الشرائح) أو السلبیة (الصور الشّفافة الوسائط بین التمییز              یجب
ورق على السلبیة للصور تكبیر أو تالمسیة نسٌخ عادًة هي واألخیرة مثًال) الورق على                اإلیجابیة،

 فوتوغرافي.
  

 الوسائط الشّفافة
  

ُتستخدم األصلي. المصدر بالتالي وتشّكل فوتوغرافیة صور التقاط نتیجة هي الشریحة أو السلبیة               الصورة
 السلبیات إلنتاج نسٍخ لتوزیع الصورة كصورة فوتوغرافیة إیجابیة أو مطبوعة.

  
إضاءة صندوق بمساعدة األصلیة الصورة مع الضوئي للمسح البصریة المقارنة إمكانیة الشرائح              تتیح
RGB/بت ٤٨ كـ متاحًا الصورة ملّف أن یجب األلوان ودرجات اللون قیم على تصحیحات إلجراء                قیاسي.
الملّف. على أخرى تعدیالت إلجراء نّیة أیة هناك یكن لم إذا RGB/بت ٢٤ كـ الرئیسیة النتیجة أرشفة تتّم .                   
البدیل فإن رئیسیة كنسخٍة الضوئي المسح إجراء عند األصل حالة توثیق هي الرئیسیة األولویة كانت                 إذا
األلوان) (تالشي التقادم عالمات كانت إذا وخصوصًا RGB/بت ٤٨ كـ الصورة تخزین هو به                الموصى

 ظاهرة على األصل، األمر الذي یتطّلب تصحیحًا واسعًا لمشتّقات الصورة العدیدة.
  

من إیجابي مشتّق إنشاء یجب الموضوع. لعرض مناسبة غیر ألنها مختلف نهج اتباع السلبیات                تتطّلب
للسلبیة الرقمیة الطباعة بمثابة هذا ویعتبر لالستخدام قابًال الموضوع لجعل الرقمیة الرئیسیة              النسخة
السلبیات حالة وفي للغایة باهتًا یكون ما عادًة للسلبیة اإلیجابي التمثیل لكن الصورة. محتوى                ویستنسخ
الطباعة في للموضوع الواضح االستنساخ یتطّلب اللوني. القناع بسبب صحیحة ألوانه تكون ال               الملّونة
المسح إجراء عند األصل حالة توثیق هي الرئیسیة األولویة كانت إذا للصورة. كبیٍر تصحیٍح إجراء                 الرقمیة
بت/تدّرج ١٦ أو RGB/بت ٤٨ كـ الصورة تخزین هو به الموصى البدیل فإن رئیسیة كنسخٍة                 الضوئي
تخزین إن واألسود. األبیض اللونین ذات الشّفافة الوسائط حالة في الرمادي بالتدّرج التخزین یكفي                رمادي.
عن مهّمة معلومات هناك كانت إذا فقط رة مبرٌّ واألسود األبیض اللونین ذات لألصول اللونیة                المعلومات

 األصل منقولة عبر األلوان، على سبیل المثال تهذیب (رتوش) السلبیة بواسطة طالء اللك األحمر.
  

أن یجب الصور وهذه العدسة فتحة ١٢ قیاس إلى یصل لوني بنطاق صورًا جیدًا المعّدة السلبیات                  تعطي
 تستنسخ أثناء الرقمنة.
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الصورة جودة تعتمد وبالتالي تقني. بشكل ُتنتج الفوتوغرافیة الصور فإن الرسومات تمثیل من العكس                على
التحمیض، المستحلب، دّقة الفیلم، نوع العدسة، الصورة، قیاس المختلفة: التقنیة العوامل من عدد               على

 التعّرض والتركیز وما إلى ذلك.
  

الموصوف لإلجراء التالي البدیل فإن مالءمة األكثر الضوئي المسح دّقة اختیار عند الجوانب هذه                لمراعاة
موّثقة أو معروفة تكون ال الصورة معلمات فإن الصورة قیاس عن النظر بغّض احتمال: هو ٢ـ٢ـ١ـ١                  في
السلبیات أن غیر المسّطح الفیلم في الشقوق مثل أدّلة من الفیلم مادة تحدید الممكن من یكون قد عام.                    بشكل

 الزجاجیة ال تملك هذه المیزة.
 

لتحدید بدایة كنقطة خط/مم ٨٠ دّقة اختیار یمكن مختلطة مجموعة ضمن المختلفة الصفات بین العدل                 لتحقیق
الصور من لكلٍّ الكاملة التفاصیل أن ویضمن الُحبیبات دقیقة الحدیثة األفالم مع یتوافق وهذا المسح                 حجم
الحاالت معظم في الحدیثة األفالم دّقة قیم توّثق رقمي. شكل في سُتستنسخ والحدیثة التاریخیة                الفوتوغرافیة

 في نشرات مواصفات الشركة المصّنعة.
  

خط/مم ٨٠ فإن بالتالي بخط/مم. رقمیًا الفیلم دّقة لتمثیل خّط كل في األقل على بیكسل وحدتي وجود                   یلزم
لدینا تنتج سم) ٢,٥٤ = بوصة ١) ٢,٥٤ بـ الرقم هذا بضرب بیكسل/سم. ١٦٠٠ أو بیكسل/مم ١٦٠                   تقابل
القابلة الدّقة فإن الفیلم بمادة یتعّلق فیما .dpi ٤٠٠٠ إلى تقریبها یمكن dpi ٤٠٦٤ بقیمة ضوئي مسح                   دّقة

 للتحقیق نظریًا ستكون ثابتة في كل القیاسات الُمنَتجة.
  

قدرة ألن dpiنظرًا ٤٠٠٠ ضوئي مسٍح دّقة استخدام بالتأكید یمكن الصغیرة القیاسات ذات للصور                بالنسبة
القیاس ذات العدسات لدى االستنساخ قدرة من أفضل تكون ما عادًة الصغیر القیاس عدسات لدى                 االستنساخ
الحّد یمّثل الكبیرة. الصور لقیاسات بالنسبة الضوئي المسح دّقة تقلیل یمكن بالتالي الكبیر. أو                المتوّسط
معّینة. لقیاسات بالنسبة مفیدًا را مؤش البشریة العین بواسطة مرئیًة تزال ال نقطة غشاوة دائرة لقطر                 األقصى
المسافة یقابل (ما بالمیلیمترات مقاسًا القیاس قطر ُیضِرب الفوتوغرافیة، للمصادر بالنسبة عامٍة              كقاعدٍة

 البؤریة العادیة) بقیمة ١/١٥٠٠ وهذا یعطي الحّد األقصى المسموح من دوائر الغشاوة للقیاسات المختلفة:
  

وهذا مم ٠,٢ سم: ١٨×٢٤ مم، ٠,١ سم: ٩×١٢ مم، ٠,٠٥ المتوّسط: القیاس مم، ٠,٠٣ الصغیر:                  القیاس
 بدوره القیم المستهدفة التالیة:

 : ٤٠٠٠ dpi× ٠,٠٣ ÷ ٠,٠٥ =٢٤٠٠ dpiالقیاس المتوّسط
٩×١٢dpi ٠,٠٣ ÷ ٠,١ = ١٢٠٠ ×dpi ٤٠٠٠ : 

١٨×٢٤dpi ٠,٠٣ ÷ ٠,٢ = ٦٠٠ ×dpi ٤٠٠٠ : 
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المختارة االلتقاط لتقنیة الكاملة الدّقة استخدام ینبغي العلمي لالستخدام بالنسبة المهّمة المضافة للقیمة               نظرًا
 لكل من الصور الشّفافة والمعروضة إذا كان هذا األمر قابًال للتطبیق من الناحیة االقتصادیة.

  
 ُتخّزن الصور الفوتوغرافیة دائمًا بالكامل داخل الملف وتحّدد حاّفة رقیقة محیطة.

 

 الوسائط المعدَّة للعرض
نقطة تكون أن بها یقصد وال نهائي منتٌج ـ السلبیة من العكس على ـ هي اإلیجابیة الفوتوغرافیة                   الصورة
بیانات توجد ال السلبیة األفالم بخالف و السلبیة جودة على الصورة جودة تعتمد التكبیر. أو لالستنساخ                  بدایٍة
الدّقة قدرة أن غیر بالمیلیمتر). خطین بوحدة (ُتقاس الفوتوغرافیة باألوراق الخاّصة الدّقة قدرة حول                موثوقة
بالعین مشاهدتها عند للصورة دقیٍق الستنساخ كافیة اإلیجابیة الصورة في الفوتوغرافي بالمستحلب              الخاّصة
الجودة استنساخ على قادرٌة المرقمنة للنسخ المختارة الدنیا المسح دّقة تكون أن یجب السبب لهذا                 المجّردة.

 الدقیقة للصورة األصلیة عند إخراجها للطباعة أو استنساخها على الورق الفوتوغرافي.
  

الختبار نتیجًة وذلك dpi ٣٠٠ هو للرقمنة به الموصى األدنى الدّقة حد فإن ٢ـ٢ـ١ـ١ تحت موّضح هو                   كما
 رقمنة على خارطة تحلیل بیانیة قیاسیة.

  
في األصل خصائص الستنساخ الحجم الصغیرة العناصر حالة في كافیة األغلب على تكون لن الدّقة                 لكن
فقط تالمسیٍة نسٍخ إنتاج العشرین القرن في علیه المتعارف من كان باستمرار. علیها العّرف یمكن                 تفاصیل
٤×٥ قیاس من الشّفافة غیر للصور بالنسبة FADGI توصي لذلك مم. ٦×٩ قیاس ذات السلبیات من                  حتى

[١٢].dpi باستخدام دّقة ٨٠٠ 

 
إذا األصل قیاس مع بالتناسب الدّقة تخفیض یمكن أكبر) أو DIN A0) الكبیرة العناصر حالة في                  وبالعكس،
ما غالبًا أنها حیث األمثلة أحد النطاق واسعة التكبیرات ُتعّد أكبر. مسافة من الكائنات مشاهدة هو الهدف                   كان
مرئیة تكون سوف الفیلم حبیبات فإن ا جد قریبٍة مسافٍة من للصورة ُنِظر إذا بعد. عن مشاَهدًة لتكون                   ُتصّمم
حجم یزداد المشاهدة مسافة زیادة مع ألنه فقط dpi ١٥٠ إلى الدّقة تخفیض یمكن الحالة هذه في                   بوضوح،

 النقطة لدرجة ال یمكن تمییزها بالعین البشریة بعد ذلك.
  

بالكامل العرض توثیق في الهدف یتمّثل حیث تاریخیة إیجابیة صور على تحتوي التي الَمحافظ حالة                 وفي
التسمیات وضوح على الحفاظ أجل من الدّقة تخفیض تجّنب یجب الصور، تركیب البطاقات ذلك في                 بما
من أكثر أو ٪٥٠ الغالب على التركیب بطاقة تستهلك الحجم كبیرة الَمحافظ حالة في والتفاصیل.                 التوضیحیة

 المساحة الكّلیة.
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هناك تكون أن حالة في إال واألسود األبیض اللونین ذات لألصول اللونیة المعلومات تخزین تبریر یمكن                  ال
 معلومات مهّمة متعّلقة بالعنصر منقولة عبر اللون كالمطبوعات الملّونة مثًال.

  
للصور بالنسبة المختارة االلتقاط لتقنیة الكاملة الدّقة استخدام یجب المهّمة، المضافة المستخِدم لقیمة               نظرًا

 الشّفافة والصور المخّصصة للعرض إذا كان هذا األمر قابًال للتطبیق من الناحیة االقتصادیة.
  

 ُتخّزن الصور الفوتوغرافیة دائمًا بالكامل داخل الملف وتحّدد حاّفة رقیقة محیطة .

 ٢ـ٣ـ٤ األشكال المصّغرة

أیضًا المصّغرة األشكال على الشّفافة الوسائط قسم في الواردة المعلومات تنطبق المعلمات ناحیة               من
والملّون). واألسود األبیض مم، ١٠٥×١٤٨ والسالب اإلیجابي والمیكروفیش مم و٣٥ ١٦             (المیكروفیلم
ألغراض األصول عن مستنسخٌة نسٌخ هي المصّغرة األشكال هذه أن نتذّكر أن یجب بالدّقة یتعّلق فیما                  لكننا
قدر یجب للتصویر. و١:٩٦ ١:٧,٥ بین یتراوح تصغیر عامل استخدام یمكن الحمایة. أو االحتیاطي                النسخ

 اإلمكان أن تستند دّقة الرقمنة على األصل ولیس على الفیلم.
  

دّقة تحقیق یمكن ال منخفضة. بتكلفٍة تحقیقها یمكن بالجملة رقمنة كوسیلة المیكروفیلم رقمنة ُتستخدم ما                 غالبًا
كافیة الفیلم دّقة كانت لو وحتى للغایة نادرة حاالت في إال األصلي للحجم بالنسبة بها الموصى dpi ٣٠٠                  
بشكل األفالم كامل رقمنة یمكنها والتي عمومًا المنتشرة الضوئیة الماسحات أنواع هو المحّدد العامل                نظریًا.
دقٍّة تحقیق یمكن واألسود األبیض المیكروفیلم ألفالم بالنسبة قصیرة. زمنیة فترة خالل أوتوماتیكي               نصف
المسح لعملیة التقنیة اإلمكانیات على الدّقة اختیار یستند أن یجب الواحد. للفیلم بالنسبة dpi ٦٠٠ إلى                  تصل
إال الدّقة وعالیة فردیة ممسوحة نسخ بإنتاج تسمح التي االستنساخ ت تقنیا استخدام ینبغي ال كبیرة.                  بأعداد

 في حاالت استثنائیة.
 

 ٢ـ٣ـ٥ الكائنات الثالثیة األبعاد

 تتضّمن الكائنات الثالثیة األبعاد قطٌع من المجموعات المتحفیة وعناصر معماریة مع توابعها.
  

تقنیات بعض أن حیث رسم لوحة أیضًا یكون (قد األبعاد ثالثي نادٍر لكائٍن الرقمي االلتقاط یشّكل أن                   یمكن
والحجم للكائن المادیة الخصائص مثل جوانٌب تلعب كبیرًا. تقنیًا یا تحد نافرة) نقوشًا أحیانًا تتضّمن                الرسم

ا بالطبع في جودة النتیجة. والتعقید الهندسي واإلضاءة ونقطة النظر دورًا مهم  
  

 في الكثیر من الحاالت ُتصّور هذه القطع من أجل التمثیل الرقمي وأحیانًا من زوایا مختلفة لتوثیقها.
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لذلك معّینة. وبإضاءٍة محّدد منظور من ما لكائن ثابت صورة عن عبارٌة هي الفوتوغرافیة الصورة أن                  غیر
ثالثي بشكل للكائنات الرقمي النسخ نحو األخیرة السنوات في متزایٍد بشكٍل الثقافي المؤّسسات               اتجهت

 األبعاد.
  

الكائن لهندسة مخّطط وضع إلى یسعى أن حیث الفوتوغرافي التصویر من أبعد خطوًة الرقمي النسخ                 ُیعتبر
  الكاملة ولنسیجه السطحي ولخصائص مادته البصریة إن أمكن ودمج ذلك كّله إلنتاج نموذج رقمي متكامل

 ثالثي األبعاد یصف الكائن بأكبر دقٍّة ممكنة.
 

لشكل واالستنساخ الدقیق التوثیق میزة الفوتوغرافیة الصورة مع بالمقارنة األبعاد الثالثي النموذج              یوّفر
هذه مشاهدة یمكن الكائن. من البعاد ثالثیة رقمیة نسخة بذلك وینشئ سطحه على الضوء وتفاعل                 الكائن

 النسخة الثالثیة األبعاد من أیة زاویة، مع اإلضاءة األصلیة أو بإضاءة مختلفة.
  

 تتوفر أیضًا میزات أخرى وهي:
  

قبل● من إلیها الوصول یمكن كما بسهولة الثقافیة للمواد األبعاد الثالثیة النسخ إتاحة               یمكن
  العدید من الباحثین في نفس الوقت (وبجودات مختلفة).

أو● المعرض تخطیط أجل من المتاحف قبل من األبعاد الثالثیة النماذج استخدام              یمكن
 التوثیق أو التخطیط للحیازة وما إلى ذلك.

جدیدة● عرض تقنیات مع (باالشتراك الجمهور أمام االفتراضي للعرض االستخدام            یمكن
 مثل المعروضات الهجینة) ولزیادة جذب الزّوار.

على● ملموسة مقلدة نسٍخ إلنشاء أو التالفة األصلیة القطع لترمیم كمرجع االستخدام              یمكن
 أساس النموذج الرقمي الثالثي األبعاد.

عدم● التأمین، تكالیف األضرار، حدوث (تجنب المعارة القطع عن كبدیل االستخدام             یمكن
 الوضوح القانوني فیما یخّص الملكیة).

  
 یتّم التمییز بین طرق الرقمنة التالیة:

  
الخصائص● لجمیع فوتوغرافي سجٍل عن عبارٌة هو األبعاد ثالثي لكائٍن الرقمي             التمثیل

 البصریة ذات الصلة بالكائن وعادًة من أكثر من زاویة واحدة.
الكائن● لشكل دقیقة بناء إعادة عملیة عن عبارٌة هي األبعاد ثالثي لكائن الرقمیة               النسخة

 ولتفاعل الضوء على سطحه.
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 التمثیل الرقمي

لذلك كافیة غیر المعماریة للقطع بالنسبة وبالتأكید المجموعات قطع إلى بالنسبة واحدة صورة تكون ما                 غالبًا
 تؤخذ سلسة من الصور. لكننا ال ننوي مناقشة تفاصیل التصویر الفوتوغرافي الوثائقي هنا.

  
٢ـ٣ـ٢) القسم (انظر الرسومات تمثیل في المعتمدة الدنیا الدّقة اتخاذ یمكن والمنسوجات اللوحات               الستنساخ
التفاصیل الستنساخ أعلى دّقة یتطّلب المعني العمل كان إذا ما الرقمنة قبل بالتحّقق نوصي ولكننا                 كدلیل.

 الكاملة.
  

خاّصة فوتوغرافیًة حلوًال تتطّلب للمجموعات الفوتوغرافي التصویر في المختلفة المهام أن أیضًا              الحظ
أساسیًا. أمرًا وللماّدة) (للقطعة المناسبة اإلضاءة ُتعّد المناسبة الكامیرا تقنیة إلى فباإلضافة األصلیة،               بالقطعة
یجب لذلك إعالني. ملصق الستنساخ الُمتطّلبة تلك عن مختلفًة إضاءًة یتطّلب المثال سبیل على نافٌر                 فنقٌش

 اختیار المصابیح ومعّدات اإلضاءة المناسبة.
  

بأنسب بالضوء بالتحّكم یسمح وهذا مشابهة ظروف في أو تصویر استودیو في عادة المتحفیة القطع                 تصّور
 طریقة لكل قطعة. یجب تجّنب الظالل السوداء واالنعكاسات على سطح القطعة.

  
للكائنات بالنسبة المختارة االلتقاط لتقنیة الكاملة الدّقة استخدام یجب المهّمة، المضافة المستخِدم لقیمة               نظرًا

 الثالثیة األبعاد إذا كان هذا األمر قابًال للتطبیق من الناحیة االقتصادیة.
  

من یكون ما غالبًا العلمي البحث أغراض ألغلب بالنسبة كاٍف بشكٍل موثوق توثیق على الحصول أجل                  من
كامل. بشكل وزخرفته وتزیینه ووظیفته شكله لتوثیق البعاد الثالثي للكائن صورة من أكثر التقاط                الضروري
لمجموعات بالنسبة ممكنًا. اإلجمالي العرض في التفاصیل تمییز یكن لم إذا أیضًا قرب عن لقطات ُتلتقط                  قد
أرقام توزیع إن أیضًا. كمجموعة حدة على قطعٍة كل تصویر یجب البعض بعضها إلى تنتمي التي                  القطع
حالة في فردي. بشكل القطع النتقاء مؤشرًا یوّفر المجموعة قطع على للغایة وفردي دقیق بشكل                 الجرد
قطعة تصویر عندئذ فیكفي تقریبًا متطابقة قطعها جمیع وكانت بأكملها للمجموعة واحد جرٍد رقم                وجود

 واحدة لتمثیل القطع األخرى.
  

یتسبّب أال یجب تصویرها. تّم التي القطعة تأثیر على وبالتالي الصورة تأثیر على ولونها الخلفیة اختیار                  یؤّثر
محایدة رمادیة خلفیة باستخدام نوصي والخلفیة. الصورة حواف بین غشاوة إحداث في الخلفیة ونصوع                لون

 ال تتنافس في معظم الحاالت مع القطعة المصّورة.
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 النسخة الرقمیة
على الضوء لتفاعل و الكائن لشكل دقیقة بناء إعادة عن عبارٌة هي األبعاد ثالثي لكائن الرقمیة                  النسخة

 سطحه كما أنها توّثق الخصائص الهندسیة والملمس والخصائص المادیة البصریة للكائن.
  

باإلضافة ذلك) إلى وما والشفافیة (االنعكاس والماّدة والملمس الحجم مثل للكائن المختلفة الخصائص               تؤّدي
ثنائیة حلٍّ مساحة خلِق إلى وقّوتها ضعفها نقاط كل مع االلتقاط ومعّدات االلتقاط تقنیات من العدید جانب                   إلى

 األبعاد الختیار تقنیة االلتقاط األفضل.
  

بها المرتبطة والمتطّلبات تحقیقها إلى الرقمي االلتقاط یهدف التي المتعّددة األغراض في النظر فإن                وأخیرًا
 ُینتج مساحة حلٍّ ثالثیة األبعاد.

  
إیجاد یجب لذلك أعاله. المذكورة الحلول مساحة أبعاد من أیًا كامل بشكل تغّطي حالیًا التقاط تقنیة توجد                   ال

 حٍل لكل مجموعة على حدة من األهداف والمواد.
  

اختیار یقّید الذي الكائن حجم هو الخصائص هذه أهم من وواحٌد الممیزة بخصائصه الكائن هو الواحد                  البعد
 الطرق الممكنة بسبب المتطّلبات المرتبطة به.

  
یبدو الكائن تجعل مواٍد على السطح یشتمل قد الكائن. منها یتكّون التي الماّدة هي األخرى الهامة                  الخاصیة
االنعكاسیة مثل یة خاصٍّ تسجیل یمكن البصریة. القیاس طرق استخدام یعّقد مما شّفاف حتى أو شّفاف                 نصف
نفس في اسات حسٍّ عّدة وباستخدام موثوٍق بشكٍل وذلك الطرق لهذه بالنسبة مشاكل تخلق ما غالبًا التي                  العالیة

 الوقت.
  

الكائنات أرشفة أو البسیط الحفظ هذا یكون قد ألجله. الرقمنة ُتجرى الذي بالغرض الثاني البعد ف                 ُیعرَّ
المشاریع عرض أو الثقافیة، الممتلكات توثیق أو بناء إعادة أو األبعاد، ثالثیة نماذج شكل في                 الماّدیة

 المعماریة باالقتران مع األجزاء الموجودة، أو األغراض البحثیة.
  

 البعد الثالث هو كّمیة المقاربات الموجودة الخاّصة بالرقمنة الثالثیة األبعاد.
  

الخطوط) وترمیز والتثلیث الطول (قیاس اللیزر على القائمة األسالیب هي شیوعًا الرقمنة عملیات أكثر                إن
المساحة أو السطحي الترمیز على تعتمد األبعاد ثالثیة بناء إعادة كطریقة المنتظم الضوئي المسح                أو

 التصویریة التي تقارن وتحّلل العدید من الصور الستخالص معلومات العمق عن البنیة السطحیة للكائن.
  

28 



 
 

القیاس تقنیات تعد لم الكبیرة المباني أو الضخمة التماثیل مثل معینا، ا حد حجمها یفوق التي للكائنات                  بالنسبة
 من نقطة ألخرى كالمسح اللیزري أو الترمیز السطحي فّعالة، هنا ُتظِهر التقنیات القائمة على الصور قّوتها.

  
كبر فكّلما والدّقة. الحّساس قیاس نطاق بین أصح: بشكٍل أو الصورة ودّقة الكائن حجم بین عاّمة عالقٌة                   توجُد
والملمس الهندسة تسجیل یتّم ما عادًة المسّجلة. التفاصیل دّقة انخفضت كّلما المسافة ازدادت أو الكائن                 حجم
نظام ونقاط القیاس نقاط بین مباشرة عالقة هناك ألن الهندسیة الخصائص التقاط عند الخطوة نفس                 في
الستخراج ـ الصور اللتقاط أساسي كمكّون ـ كامیرا حّساس االلتقاط أسالیب من العدید تستخدم                التصویر.
یمكن لذلك الكائن، من التقاطه یتّم قسم لكل نظر نقطة بأفضل عادًة الحّساس هذا یتمّتع العمق.                  معلومات

 استخدام نفس موضع الحّساس اللتقاط معلومات الملمس.
  

تعویض ینبغي ألنه مهمٌّ األبیض لّلون الصحیح التوازن إن ومنتشرة. كافیة إضاءة الملمس التقاط                یتطّلب
للملمس ألن الصدد هذا في مهّمة األلوان معایرة إن الكائن. سطح على المنتشرة غالبًا االصطناعیة                 اإلضاءة

 تأثیر كبیر على المظهر الواقعي.
  

نهجین أساسًا هناك االعتبارات. هذه من أّي عن كبیر حدٍّ إلى مستقّل الماّدي االلتقاط فإن أخرى ناحیة                   من
محّددة وبدّقة بأكمله الكائن لسطح البسیط الكامل االلتقاط هناك أوًال: الكائن. من الماّدة اللتقاط                استراتیجیین
التركیبة عن وتكشف بأكملها مادیًة طبقًة تمّثل السطح من أجزاء التقاط هناك ثانیًا: معّینة. لمعاییر                 وفقًا
أوًال المواد فئات إلى الكائن سطح تجزئة األخیرة الطریقة تتطّلب الكائن. في المجودة المواد لكل                 الخاّصة

 والتي یتم التقاطها كّل على حدة عند أیة نقطة داخل الجزء السطحي.
  

 ٢ـ٤ تولید النّص الكامل

النّص في البحث یمكن الجوانب. والمتعّددة العلمیة االستخدام إعادة بإمكانیة المرقمنة النصوص              تسمح
لمعاییر وفقًا أكبر بشكٍل المفهرسة النصوص من أكبر مجموعات في دمجه یمكن كما ومعالجته یا كم                 وتحلیله

 محّددة أو یمكن إعداده ألجهزة قراءٍة جدیدة.
  

إلى باإلضافة الهیكلیة الخصائص لتحدید التمییز بیانات الرئیسیة النسخة محارف الكامل النص              یتضّمن
 البیانات الوصفیة التي عادًة ما تكون جزءًا من نفس الملف.

  
الكتابة. نسخ أو OCR الحروف على الضوئي التعّرف خالل من بطریقتین: الكامل النص إنشاء                یمكن
الخطأ تسامح ومقدار الرئیسیة النسخة وحالة عمر منها العوامل من عدد على تختارها التي الطریق                 تعتمد
النص إنشاء سبب تحدید المشروع بدایة في المهّم من االعتبار. بعین المقصود الغرض أخذ مع                 المقبول
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ة وخاص وتكرارًا مرارًا إلیه ُیشار وأن الرقمنة عملیة طوال االعتبار في الهدف هذا یوضع أن یجب                  الكامل.
 عند تحدید ماهیة وكیفیة تسجیل سمات نٍص معّینة.

  
المعّدلة) غیر الممسوحة النسخة إلى (باإلضافة المرقمنة الصورة من نسخٍة عمل المفید من یكون ما                 غالبًا
الفعلي االلتقاط قبل وذلك مستقلٍّة تطبیقاٍت أو الضوئي المسح برمجیات باستخدام أكبر بشكل               ومعالجتها
التعّرف تحسین من یمّكن فهذا الحروف. على الضوئي التعّرف أو الكتابة نسخ طریق عن ذلك كان                  وسواًء
إلى وما الخطوط وتقویم التباین وضبط الصورة وضوح وزیادة التشّوهات تصحیح طریق عن النّص                على

 ذلك.
  

 ٢ـ٤ـ١ ترمیز المحارف

یشّكل بدوره والذي XML لـ الترمیز صیغة أیضًا یمّثل الذي Unicode تدعم الشائعة التشغیل أنظمة                 جمیع
أو UTF-8 Unicodeویفّضل في النصوص بحفظ یوصى لذلك الهیكلیة. البیانات تمییز أنظمة ألهّم               أساسًا

.UTF-16 
  

هذه لترمیز خیارات عّدة هناك .Unicode معیار من جزءًا لیست محارفًا تتضّمن ما كثیرًا الوثائق أن                  غیر
 المحارف (مستوى االستخدام الخاّص في Unicode، الكائنات، الرسومات).

  
االحتفاظ یتّم أن المعني الموضوع مجال إلى بالنسبة الضروري من كان إذا ما مراعاة یجب الترمیز                  عند
سبیل على العثمانیة أو الفارسیة الكتابات في المستخدمة األعجمیة األحرف (مثل الطباعیة التفاصیل               ببعض

 المثال).
  

أن ینبغي ولكنها التوصیات هذه نطاق خارج تقع التحریریة القرارات أو بالموضوع المتعّلقة المتطّلبات                هذه
.TEI تؤخذ بعین االعتبار عند إنشاء النص الكامل و أن توّثق بشكل مثالي ضمن عنواٍن في 

  

 ٢ـ٤ـ٢ ترمیز البیانات الهیكلیة لألعمال المطبوعة (انظر أیضًا ٢ـ٧ـ٢)

التقسیمات تحدید یجب مدى أي وإلى كیف أوًال یقّرر أن المرء على یجب الهیكلیة البیانات ترمیز                  عند
ذلك. إلى وما والمقاالت المرتبطة الكتب وأجزاء الفرعیة والفصول الفصول مثل النص بنوع               الخاّصة
األعمدة، فاصل األسطر [١٣]، فاصل السجل، المحتویات، جدول األخرى: المحتملة الهیكلیة البیانات             تتضّمن
تعلیق الصورة، وشبه الصورة عنصر الصفحة، رقم العمود، الرأس/التذییل/عنوان عنوان الصفحات،             فاصل
نمط تغییر الخط، حجم تغییر مثًال)، األجنبیة باللغات (لالقتباسات الخّط تغییر الهامشیة، المالحظة               الصورة،
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عالمة ،([CML]5 الكیمیاء أو [MathML] الریاضیات (مثل الصیغ إلخ)، عریض مائل، (عادي،              الخط
 االستمرار في أسفل الصفحة (لتوصیل األوراق) إلخ.

  
الكامل. النص برقمنة القیام عند االعتبار بعین أخذها ینبغي جوانب هي بل بمتطّلبات لیست األمثلة                 هذه

 وعلى أیة حال ینبغي توثیق الخیارات المختارة.
  

بهذه ترمیزها تّم التي الكاملة النصوص أن ولضمان معّین. مشروٍع على عام بشكٍل الترمیز خیار                 یعتمد
عنوان في المستخدمة XML وسمات عناصر توثیق بالتالي ینبغي استخدامها وإعادة تبادلها یمكن               الطریقة

.TEI 
  

 ٢ـ٤ـ٣ التصمیم

هذه توصي الطویل. المدى على الوثیقة تصمیم یحفظ أن الكامل النّص لعرض المهّم من الحاالت بعض                  في
عن االستقاللیة تضمن والتي (XSL:FO أو XSLT (مثل مناسبة XML ترمیز لغة باستخدام               اإلرشادات
باستخدام الصیغة هذه أرشفة تحظر المفعول ساریة أسباب هناك كانت إذا كبیر. حدٍّ إلى الخاّصة                 البرمجیات
ISO standard (PDF/A) معیار باستخدام النّصیة الوثائق أرشفة ذلك عند یمكن ،XML              تقنیات
توفیر استبدال أبدًا یمكنها ال PDF وثائق لكن .PDF من آمنة فرعیة مجموعة یحّدد والذي 19005-1                

 البیانات الهیكلیة بـصیغة XML ألن صیغة PDF ال تسمح بذلك.
  

 ٢ـ٤ـ٤ التقاط النصوص

OCR التعّرف الضوئي على الحروف 

أنتیكا خطوط مع تبدأ مقبولة نتائج عنه ینتج OCR الحروف على الضوئي التعّرف فإن التاریخ هذا                  حتى
التاسع القرن من الثاني النصف في القدیمة األلمانیة Fraktur وخطوط عشر التاسع القرن في Antiqua               
لهذه حالیًا یمكن ال الوقت طوال الجدیدة والمنتجات للموّردین دینامیكي سوق توّفر ظل في أنه غیر                  عشر.

 اإلرشادات العملیة تقدیم توصیات حول تطبیقات التعّرف الضوئي على الحروف وإمكانیة استخدامها.
  

تحویل هي األولى المرحلة بالتعاقب. تحدث مراحل عّدة من الحروف على الضوئي التعّرف عملیة                تتكّون
والتي هذه التحویل عملیة على حاسم تأثیر لها األصلیة الصورة جودة فإن لذلك الثنائیة. الصیغة إلى                  الصورة
الكافیة الجودة ذات الرقمیة الصور استخدام یجب السبب لهذا الحروف، على التعّرف جودة تحّدد                بدورها
العالمات مثل جوهریة لظواهر نتیجًة المشاكل تنشأ قد الحروف. على الضوئي التعّرف عملیة في                فقط
تأثیر لها یكون أن یمكن والتي الحواشي أو الیدوي التسطیر أو المعاكس الجانب على الظالل أو                  الردیئة
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تحدید البرمجیة تحاول حیث التجزئة هي التالیة المرحلة الحروف. على الضوئي التعّرف عملیة على                سلبي
التصویریة العناصر أو الرسومات عن الفعلي النّص لفصل اإلحداثیات بمساعدة الصورة في النص               مناطق
المطبوعة األعمال في الهامشیة المالحظات بسبب المرحلة هذه خالل معّینة مشاكل تحدث قد               األخرى.
التعّرف قبل من مدعومة تكون قد والتي األنماط مطابقة ذلك یتبع المعّقدة. الجرائد تصمیمات وبسبب                 القدیمة
الصیغة إلى التحویل تنفیذ یلزم ال النظریة الناحیة من عادًة. القوامیس وباستخدام ICR الحروف على                 الذكي
دمج یتّم ما عادًة العملیة الناحیة من ولكن البرمجیة. نفس بواسطة ICRو األنماط ومطابقة التجزئة                 الثنائیة،

 هذه الخطوات في برمجیة واحدة.
 

للمجموعات بالنسبة وخاّصة مناسب بشكل تدریبها تّم إذا لالستخدام قابلة نتائج OCR برمجیات تقّدم                قد
محارف بین التبدیل على قادر OCR تطبیق حالیًا یوجد ال موّحد. بشكل مطبوعًا ا نص تتضّمن التي                  الكبیرة
یدویًا. التبدیل إجراء فیمكن كتل ضمن المختلفة الخطوط مت ُقسِّ إذا نفسه. تلقاء من Antiqua و Fraktur                
بشكل مسبقًا المحّدد المحرف على التعّرف فسیتّم مستمر بشكل نّص ضمن تتناوب الخطوط كانت                إذا
OCR تطبیقات فإّن نّص إلى باإلضافة شابه وما صیغ على تحتوي الرئیسیة النسخة كانت إذا                 موثوق.

 الحالیة ال یمكنها دائمًا التعّرف على هذه العناصر.
  

تزال ال العربیة باللغة OCR دّقة فإن للغایة عالیة أصبحت قد اإلنكلیزیة باللغة OCR دّقة أن حین في                    لكن
المسح عملیات في جدًا عالیة دّقة الحاضر الوقت في التجاریة OCR برمجیة تحّقق لألسف. مرضیة                 غیر
المكتبات في العربي التراث مجموعات من كبیر جزء هناك ذلك ومع الحدیثة، العربیة للوثائق الجودة                 عالیة
ومطبوعات الكاتبة اآللة على مطبوعة وثائق من المثال سبیل على یتأّلف وهذا للبرمجیة تحدیًا یشّكل                 وهو
إال كبیر حدٍّ إلى التعّرف أداء تعّزز أن یمكن التي بالتقانة التقّدم من الرغم على تاریخیة. ومخطوطات                   مبّكرة

 أن معّدل األخطاء ال یزال عالیًا جدًا. [١٤]
  

الكامل النص ُیستخدم الحاالت هذه في .(dirty OCR) "قذر" إصدار استخدام یجب كان إذا الوضع                 یختلف
ال وبالتالي فقط اإلیجابیة النتائج اإلیجابي البحث ُیظهر موثوق. نّص كأساس لیس ولكن فقط اإلیجابي                 للبحث
أن یمكن نظریًا. المحتملة النتائج جمیع اإلیجابیة النتیجة تتضّمن وال نتائج، وجود عدم سلبیة نتیجة                 تضمن
قد المستخدمین أن هو المحتمل العائق أفضل. نصوص توّفر حتى انتقالي كحلٍّ ا جد مفیدة الطریقة هذه                  تكون
واضحة البحث شروط تكون أن یجب لذا ضعیفًا. التوثیق كانت إذا خاطئة استنتاجات إلى                یتوّصلون
المستخدمین لتمكین وذلك شّك موضع جودته كانت لو وحتى الكامل النّص عرض أیضًا المفید من                 ومحّددة.

 من تكوین انطباعهم الخاص عن جودة أساس أبحاثهم.
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double keying اإلدخال المزدوج /Manual input اإلدخال الیدوي  

المزدوج المفتاح وطریقة single-key المفرد المفتاح طریقة النصوص: لنسخ طریقتان            هناك
االختالفات ترشیح ویتم تلقائیًا النسختین ُتقارن ثم ومن مرتین النّص ُینسخ األخیرة في .double-key              
األخطاء من خالیة نصوص یعني ما أي ٪٩٩,٩٩٧ إلى تصل نسخ بدّقة یسمح وهذا وحذفها.                 بینهما
یزعمون الذین الخدمة مزّودي قبل من بتضلیلنا نسمح أن یجب الَنسخ من النوع هذا اختیار عند                  افتراضیًا.
فیما األساسیة الناحیة من لها قیمة ال ٪٩٩,٥ عن تقّل التي النسخ دّقة ذات النتائج ألن ظاهریًا، عالیًة                    نسبًا
خطأ مقداره ما أي حرف ١٠٠ بین من واحد خطأ وجود تعني ٪٩٩ (دّقة للنّص الیدوي اإلدخال                   یخّص

  واحد في السطر).
  

یجب المرغوبة. المناسبة الدّقة العقد یحّدد أن فیجب النسخ لخدمات خارجي بموّرد االستعانة را مقر كان                 إذا
الدّقة استیفاء یتّم لم إذا المرقمن. النّص ضمن موضعیة تدقیٍق عملیات بواسطة العقد بهذا االلتزام من                  التحّقق

 المطلوبة فیجب أن تكون هناك تداعیات تعاقدیة لهذا األمر مثل تخفیض السعر أو عدم السداد.
  

التناقض بفحص المتبوع المزدوج اإلدخال أن إال أیضًا للخطأ عرضٌة الیدوي اإلدخال أّن حین                في
  األوتوماتیكي یمكن أن یحّقق الجودة األفضل للنّص غیر أن هذا اإلجراء هو األعلى كلفًة حالیًا.

  
ترمیز بواسطة التقاطها یجب التي الرئیسیة النسخة خصائص أولى كخطوة الرقمنة مشروع یحّدد أن                یجب
مقّدم قبل من أوتوماتیكیًا البسیطة الُبنى على التعّرف یمكن فقط. بیانیًا الممّیزة السمات ترمیز یمكن                 هیكلي.
من معینا قدرًا یتطّلب هذا المتعاقد. إلى تسلیمها قبل الصور في التفاصیل من المزید تمییز یجب                  الخدمة.

 العمل الذي یجب أخذه بعین االعتبار عند التخطیط للمشروع.
  

لغة استخدام فیستحسن العالمات فیها بما المحارف عدد على تعتمد الخدمة مقّدمي فواتیر معظم ألن                 نظرًا
 ترمیز ذات محارف قلیلة لهذا الغرض.

  

 دّقة النّص

ما ُیقّرر أن المهّم فمن الیدوي النسخ أو الحروف على الضوئي التعّرف طریق عن ُأنشئ قد النّص كان                    سواء
من النص جودة متطّلبات تختلف هدف. لكل المناسبة التكالیف هي وما غرض ألي المطلوبة الجودة                 هي
الذي الشاملة الرقمنة مشروع على سیتعّین حین في المعاییر أعلى التحریر مشروع سیفرض آلخر.                مشروع
كافیًا یعتبر الذي المعیار هو ما نسبیًا. المكلفة الیدوي النسخ عملیة عن یستغني أن العناوین من اآلالف                   یشمل
على حالة كّل أساس على بعنایة تبریره یجب الذي هذا الجودة؟، من مستوى ألي المقبولة التكالیف هي                   وما
المنشأة النصوص جودة ُتعطى رقمنتها. تجري سوف التي المادة نوع على أیضًا القرارات هذه ستعتمد                 حدة.
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بشأن اآلراء في توافق یوجد ال مئویة. نسبة بشكل عادًة الحروف على الضوئي التعّرف عملیة                 بواسطة
بأكملها. الكلمات أو الفردیة الحروف صّحة إلى الدّقة تشیر قد تطبیقها. ینبغي التي والعملیات القیاس                 معاییر
كلمًة أن تعني الثانیة الحالة وفي صحیح غیر حرف ١٠٠ كل من واحدًا أن ٪٩٩ تعني األولى الحالة                    في
على صحیح بشكل التعّرف (تّم صحیحة غیر التصمیم معلومات كانت إذا ما كلمة. ١٠٠ كل من                  واحدًة
فهذه أخطاًء تعتبر الكلمات مقاطع فصل غیاب أن أو الخطأ) الموضع في ُوِضعت لكنها الهامشیة                 المالحظات

 أمور یعتمد كلٌّ منها على الحالة الخاّصة به.
  

الخاطئة الكلمات مقاطع تجزئة تجاهل یجب أنه أي الحرف دّقة على الدّقة تقییم یستند أن المستحسن                  من
ـ الترقیم عالمات ذلك في بما ـ المصدر نّص في الحروف عدد من التحّقق یجب لذلك التصمیم.                   وأخطاء
مرجعیٍة نصوٍص أساس على المثالیة الحالة في القیاسات إجراء ینبغي صحیح. بشكٍل علیها التعّرف تّم                 التي

 موثوقة، ولكن نظرًا لعدم توّفرها دائمًا قد یلزم أخذ العّینات العشوائیة للتحّقق.
  

ضوئیًا. حروفها على التعّرف أو نسخها تّم التي النصوص دّقة من للتحّقق إحصائیٍة أسالیب تطبیق                 یجب
على التعّرف معّدل على االعتماد یمكن كان إذا ما العشوائیة العینات أساس على التقییم هو ذلك من                   الهدف
مع اإلمكان قدر منخفضة الخطأ احتمالیة تبقى أن یجب الخدمة. مقّدم أو البرمجیة ِقبل من المّدعى                  الحروف
بتجربة یسّمى ما هي المطلوبة اإلحصائیة الطریقة إدارتها. یمكن التي العشوائیة العّینة حجم على                الحفاظ
عّینة ُتقترح النموذجیة. المواصفات تعكس ثابتٍة قیٍم استخدام هنا یتّم ما حدٍّ إلى معقٌّد الحساب أن بما                   برنولي.
األول: (الحرف الحروف مكان بتحدید یقوم عشوائي موّلد باستخدام هنا نوصي حرف. ٥٠٠ من                عشوائیة
بافتراض إلخ). ٣٢ الحرف ،٣ السطر ،٧٣ الصفحة الثاني: الحرف .٧ الحرف ،٢٤ السطر ،١٥                 الصفحة

 وجود هذا الشرط األساسي ینطبق الجدول التالي:
  

صحیح معّدل التعّرف الُمّدعى بشكٍل علیها المتعّرف الحروف لعدد األدنى         الحّد
 (حجم العّینة العشوائیة = ٥٠٠)

٪٤٨٥ ٩٥ 

٪٤٨٩ ٩٦ 

٪٤٩٣ ٩٧ 

٪٤٩٦ ٩٨ 

٪٤٩٩ ٩٩ 

 ٥٠٠ فوق ٩٩٪
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الحروف لعدد األدنى الحّد األیسر العمود یعرض حین في الُمّدعى التعّرف معّدل األیمن العمود                یعرض
حدوث احتمال صّحة من للتحّقق العشوائیة الّعینة في تظهر أن یجب والتي صحیح بشكٍل علیها                 المتعّرف
أنه أي ،٪٩٦ تبلغ النّص دّقة أّن یّدعي الخدمة مقّدم كان إذا بالتالي .٪٢,٥ المثال: سبیل على معّین،                    خطٍأ
حرف ٥٠٠ من المكّونة العشوائیة العّینة ضمن من صحیح بشكل األقل على حرفًا ٤٨٩ على التعّرف                  یجب
 وذلك لكي ُیقبل اّدعاء مقّدم الخدمة في حال كان احتمال الخطأ یبلغ ٢,٥٪. ال ینبغي قبول دقٍّة أقل من ٩٥٪.

  
عى یفوق ٩٩٪ فیجب زیادة حجم العّینة العشوائیة.   إذا كان معّدل التعّرف الُمدَّ

 
معّدل للنّص كان إذا العشوائیة العّینة لحجم تبعًا المحسوب التعّرف معّدل ارتفاع مدى أدناه الجدوالن                 یوّضح

 تعّرف ُمّدعى یبلغ: ٩٩,٥٪ أو ٩٩,٧٪
  

عاة: ٩٩,٥٪  الدّقة الُمدَّ

 الحّد األدنى لعدد الحروف المتعّرف علیها بشكٍل صحیح حجم العّینة العشوائیة

٥٠٠ ٥٠٠ 

٩٩٩ ١٠٠٠ 

١٩٩٦ ٢٠٠٠ 

٤٩٨٥ ٥٠٠٠ 

٩٩٦٠ ١٠٠٠٠ 

  
عاة: ٩٩,٧٪  الدّقة الُمدَّ

 الحّد األدنى لعدد الحروف المتعّرف علیها بشكٍل صحیح حجم العّینة العشوائیة

٥٠٠ ٥٠٠ 

١٠٠٠ ١٠٠٠ 

١٩٩٨ ٢٠٠٠ 

٤٩٩٥ ٥٠٠٠ 

٩٩٩٠ ١٠٠٠٠ 
  

35 



 
 

السلبیة البحث عملیات أن (أي البحث ألغراض إال موثوقًا للجودة تقریبي كدلیٍل النص اعتبار یمكن                 ال
٪٨٠ بین ما دقٍّة ذو نٌص یعتبر المنظور على باالعتماد أكثر. أو ٪٩٩,٩٥ تبلغ دّقة له كان إذا أیضًا)                     ممكنة
التحویل فائدة تبدو ممكنة). لیست السلبیة ولكن ممكنة اإلیجابیة البحث عملیات أن (أي ضعیفًا ٪٩٠                 حتى
والنص الجودة العالي النّص بین ما المسافة تحدید ولكن ،٪٨٠ من أقل الدّقة كانت إذا ما حدٍّ إلى بها                     مشكوك

 الضعیف یعتمد دائمًا على طبیعة المشروع والتكالیف المرتبطة به.
  

 ٢ـ٥ الحفظ الطویل األمد

الكائنات أنواع جمیع على یسري الرقمیة للمحتویات األمد طویل للحفظ عالمي حلٍّ أي حالیًا یوجد                 ال
التقنیة الناحیتین من آمٍن تخزیٍن نظاِم ضمن ثابتٍة صیٍغ في الملّفات ُتخّزن األمد طویل للحفظ                 والمواد.
التقنیة التدابیر من المزید مع ولكن مشابٍه تخزیٍن نظام في اإللكترونیة البیانات أرشفة تتّم                والتنظیمیة.
على للحفاظ المّتبعة االستراتیجیات أیضًا بل للبیانات الفیزیائیة الحیازة فقط تغّطي ال التي الشاملة                والتنظیمیة

 قابلیة تفسیر البیانات ومنع تغییرها.
والتي المؤّسسة استراتیجیة على الموّلد الرقمي للمحتوى األرشفة أو األمد الطویل الحفظ قرار اتخاذ                یعتمد

 یجب أن تكون مخّططة جیدًا. إن المعاییر الرئیسیة لألرشفة الناجحة طویلة األمد للوثائق الرقمیة هي:
 

 ١) إنشاء اإلطار التنظیمي والمالي الصحیح.
 ٢) تأسیس البنیة التقنیة الصحیحة جنبًا إلى جنب مع اختیار التقنیات واالستراتیجیات المناسبة.

  
 ینبغي استخدام نظام معلومات األرشیف المفتوح OAIS[١٥] كنموذٍج مرجعي ألرشفة البیانات اإللكترونیة.

  
والبیانات البیانات صیغ اختیار على أوًال الرقمنة مشاریع لنتائج األمد طویلة السالمة تعتمد ناحیة،                من
تظّل سوف الرقمیة البیانات أن من التأّكد یجب أخرى، ناحیة من سابقة. أقسام في هذا بحث تّم وقد                    الوصفیة
التي البیانات لحمایة سُتّتخذ التي المؤّسساتیة التدابیر المشروع تخطیط یتضّمن أن یجب فیزیائیًا.               متاحًة
في بما الطویل المدى على البیانات لحفظ خطٍة وضع یجب الطویل. المدى على المشروع إطار في                  ستنشأ

 ذلك تكالیف حفظ البیانات الخاّصة بالمشروع.
  

القسم یكون أن المفترض من بأكملها. المؤّسسة قبل من مساٍع أنها على الرقمنة مشاریع إلى النظر                  ینبغي
المؤّسسات تستفید قد بالمؤّسسة. الخاّصة المعلومات لتقانة التحتیة بالبنیة مدعومًا المشروع عن              المسؤول

 األصغر من خبرات وخدمات المؤّسسات الكبیرة.
  

أن وبما الرقمیة للوسائط األمد طویلة األرشفة حول المستمرة النقاشات من الكثیر هناك یزال ال أنه                  بما
ر مستمر فمن الضروري أن نتعّرف على آخر التطورات:  المفاهیم والتقانة المستخدمة في تطوٍّ
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 ُتستخدم في الوقت الحالي أربعة أنواٍع من الوسائط الناقلة في األرشفة الرقمیة:

DVD وأقراص CD (١) وسائط بصریة قابلة للنقل مثل األقراص المضغوطة  
 (٢) محركات الشرائط الممغنطة
 (٣) محركات األقراص الصلبة

 (٤) المیكروفیلم
  

الفیدیو وأقراص CD-Rs المضغوطة األقراص مثل للنقل قابلة بصریة وسائط على التخزین إن (١)              
األقراص فإن ذلك إلى باإلضافة النطاق. واسعة الرقمنة لمشاریع بالنسبة فّعال غیر DVDأمٌر               الرقمیة
السریع التقانة لتطّور نظرًا األمد طویل للحفظ مناسبة وسائط لیست الرقمیة الفیدیو وأقراص               المضغوطة
بدایة مرحلة في مازالوا الذین ألولئك بالنسبة للتطبیق قابًال التخزین من النوع هذا یكون قد المواد.                  وتناسق
حجم ِكبر مع ولكن العناصر. من فقط محدوٍد عدٍد رقمنة في یرغبون أو رقمي أرشیف إنشاء                  مشروع
CD٧٠٠ العادیة المضغوطة األقراص سعة تبلغ التخزین. قدرات حدود إلى بسرعٍة المرء یصل               البیانات
إن بایت. غیغا ٨ حوالي إلى تصل المزدوجة الطبقة تقنیة ومع بایت غیغا DVD٤,٧ وأقراص بایت                  میغا
بسعة DVD قرص ٢١٣ أو CD قرص ١٤٢٩ یتطّلب سوف كتابًا) ١٨٠ یعادل (ما بایت تیرا ١                   تخزین
أن لنا یبدو ما سرعان األرقام هذه إلى بالنظر بایت. غیغا ٨ بسعة DVD قرص ١٢٥ أو بایت غیغا ٤,٧                    
بالنسبة مرضیًا حال فعًال تقّدم DVDال أقراص حتى ولكن للغایة. بطيء أمر CD أقراص على                 األرشفة
تستغرق وقد األرشفة ثم ومن علیها التسمیات ووضع النسخ إلى األقراص تحتاج البیانات. من كبیرة                 لكمیة
اسُتخدم إذا إال بالموقع، ومرتبطًا معقدا أمرًا لألقراص المباشر الوصول ُیعّد ا. جد طویًال وقتًا المهام                 هذه
یوصى كما روتیني بشكٍل األقراص على الدوریة الفحوصات إجراء یجب .CD أقراص خوادم أو                الروبوت

 بشّدة بالتخزین المكّرر (الضعف على األقل).
  

تكالیف انخفاض (مثل الخاّصة میزاته وله الجماعیة لألرشفة مالءمًة أكثر طریقًة األشرطة تخزین یوّفر (٢)               
من كان إذا جیدًا حال تقّدم ال فهي نسبیًا، بطیئة األشرطة أّن هو عیبه لكن الكهربائیة). الطاقة                   استهالك
إلى باإلضافة أخرى وسیطة حلول استخدام یلزم قد الرقمیة. الرئیسیة للنسخ المتكّرر الوصول               الضروري
الشرائط أرشفة أنظمة تضمن التصاقها. لمنع بانتظام ذلك على عالوة األشرطة تشغیل یجب               األشرطة.
خراطیش وأّن شریط كل من نسخ عّدة إنشاء بایت التیرا من مئات لعّدة المصّممة (الروبوتات)                 الحدیثة
تشغیل یتّم بأن بشّدة شرائط أرشفة نظام باستخدام ترغب مؤّسسة أیة ُتنَصح الالزم. بالتواتر تعمل                 األشرطة

  النظام بواسطة مركز بیانات موجود في بلدك أو في الخارج.
  

على المتكّرر البیانات تخزین باستخدام البیانات بهجرة متعلقة نظر وجهة من خاّص بشكل یوصى (٣)               
أو NAS بالشبكة متصلة تخزین أنظمة شكل على وذلك (RAID 5 المثال سبیل (على الصلبة                 األقراص
متكّرر احتیاطي نسخ إجراء یجب بالسالمة، تتعّلق ألسباٍب البیانات. مراكز في SAN ملحقة تخزیٍن                شبكات
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النسخ حفظ عدم (یجب الصلبة األقراص من إضافیة نسخة على أو األشرطة على االحتیاطي النسخ                 مثل
وغیر السریع الوصول النموذج هذا یتیح المكان). نفس في الصلبة األقراص أو األشرطة على                االحتیاطیة
األقراص تخزین محّرك نموذج یفترض ضروریة. تصبح قد ترحیل عملیة أیة ویسّهل البیانات إلى                المعّقد
عملیات إجراء دون جانبًا منها أي ُیوّضع لن وأنه مستمر أساٍس على جاٍر بشكٍل یتّم البیانات حفظ أن                    الصلبة
یجر لم مختلفًا نهجًا النموذج هذا یّتخذ الصدد هذا في السالمة. لضمان البرمجیات ضمن أو األجهزة                  على

  اختباره حتى اآلن ألرشفة الوسائط الرقمیة على المدى الطویل.
  

من كجزٍء المیكروفیلم على طبعها وهي الطویل المدى على الرقمیة النسخ ألرشفة أخرى طریقة هناك (٤)                
عند تعمیرًا األكثر هي المصّغرة األشكال فإن التماثلیة المواد من غیرها مع بالمقارنة تحویل.                استراتیجیة
الحق وقت في رقمي شكل إلى األفالم هذه تحویل الرغبة عند یمكن المثلى. الظروف ضمن                 تخزینها
عالیة ملّونة رقمیة نسٍخ بطباعة تسمح اآلن متوّفرة حلول أیضًا هناك الضوئیة. األفالم ماسحات                بمساعدة

 الجودة للمیكروفیلم الملّون. ال یمكن تقییم هذه التقنیات المطّورة حدیثًا بشكل حاسم.
 

 ٢ـ٦ الرقمنة ضمن المؤّسسة أو عن طریق االستعانة بمصادر خارجیة؟

ینبغي األولى، الحالة في خدمة. مقّدم مع التعاقد طریق عن أو المؤّسسة) (ضمن داخلیًا الرقمنة إجراء                  یمكن
االعتبار. بعین بالمشروع المعنّیین الموّظفین ونفقات الالزمة المعّدات تكالیف أخذ للمشروع التخطیط              أثناء
قبل ومن الخاّصة المؤّسسة معّدات باستخدام المؤّسسة داخل الرقمنة إجراء األفضل من األحیان بعض                في
للمصاعب المثیرة والمواد الكبیرة للكمیات بالنسبة سیما ال عملیة وأكثر تكلفة أقل یكون قد هذا                 موّظفیها،
وأكثر أفضل أمرًا خارجي خدمة مقّدم مع التعاقد یكون قد أخرى حاالت في الحفظ. مسائل یخّص                  فیما

 اقتصادیة.
  

دائمًا متعلٌّق أمٌر هو خارجیة بمصادر االستعانة أو داخلي كمشروع الرقمنة إجراء قرار اتخاذ فإن                 وبالتالي
خالفًا وذلك األول، المقام في ثقٍة مسألة هو المباشرة بالرقمنة للقیام متعاقدین استخدام إن ذاته.                 بالمشروع
الموكلین الخدمة مقّدمي لدى یكون أن یجب للخطر. معّرضة األصلیة األصول تكون ال حیث األفالم                 لرقمنة
بالنسبة نفسها هي التوجیهیة واإلرشادات المعاییر أن بما مناسب. خدمٍة سجّل التاریخیة المواد مع                بالتعامل

 لألفالم فإّن المسألة ال تتطّلب المزید من المناقشة.
  

من یكون ال األفالم لرقمنة بالنسبة السهلة. بالمهّمة لیس المتعاقد یقّدمها التي الجودة من التحّقق یكون ما                   عادًة
لدى الكافیة غیر الضوئي المسح تقنیة عن أو الفیلم رداءة عن ناتٌج الرقمنة سوء كان إذا ما غالبًا                    الواضح
عند ومسطرة ألوان مخّطط تضمین من التأّكد یجب الخدمة لجودة المناسب التقییم لتسهیل الخدمة.                مقّدم

 الرقمنة من النسخ األصلیة. وذلك للسماح بتقییم موثوق لصّحة األلوان ودّقة الصورة.
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یجب هنا لكن معّینة، بمهامٍّ األمر یتعّلق حین والفّعال المكلف غیر الخیار هم شّك دون من المتعاقدین                   إن
(لضمان بالرقمنة درایٍة على لیكون مسؤولیته من (المؤّسسة) المتعاقد الجانب یعفي ال هذا أن                التشدید

 استمرار الخدمات الرقمیة الطویلة المدى والتعاون الفّعال مع الموّردین).
  

ضمن فرعیٍة مهامٍّ ألداء خارجیة بمصادر االستعانة أن من الرغم على أنه السابقة التجارب أظهرت                 لقد
أّن القول یمكن ة عامٍّ كقاعدٍة دائمًا. الحالة یمّثل ال أبدًا هذا أن إال للغایة فّعالة تكون أن یمكن للرقمنة                     مشروٍع
التزاماتها من والعشرین الحادي القرن في المحفوظات ودور المكتبات یعفي ال للمتعاقدین الشامل               االستخدام
التفاوض على القدرة هو ذلك من الغرض كان ولو وحتى الرقمنة مجال في الداخلیة الخبرة على                  بالحفاظ
الطویل المدى على سُتحفظ الرقمیة النسخ أن بالتذّكر الجدیر من األقل. على المتعاقدین مع ٍل مؤهَّ                 بشكٍل
لطاقم الكافي التمویل رقمنٍة لمشروع تخّطط سة مؤسٍّ لدى یتوّفر أن یجب لذلك للمؤّسسة. التحتیة البنیة                 داخل
ذلك على عالوًة للرقمنة. المواد وإعداد اختیار على القدرة إلى باإلضافة والُمسَتهلكات والمعّدات               الموّظفین
المحفوظات ودور المكتبات عاتق على دائمًا تقع مهامٌّ هي للمستخدمین المرقمنة المواد وإعداد فهرسة                فإّن

 والمؤّسسات األكادیمیة نفسها.
  

بمصادر االستعانة یمكن الظروف. هذه ظل في مفیدًا الخارجیین الخدمة مقّدمي مع التعاقد یكون ما                 غالبًا
المشاریع في المؤّسسة، مباني خارج إلى رقمنتها المراد المواد نقل الممكن من یكن لم ولو حتى                  خارجیة
یمكن الخاّصة. ومعداتهم موظفیهم معهم وسیجلبون المؤّسسة موقع في غالبًا الخدمة مقّدمو سیعمل               الكبیرة
وضع (مثل النهائیة اإلنتاج بمراحل القیام اقتصادیة وألسباب األحیان بعض في الخارجیین              للمتعاقدین
الطباعة خدمات تقدیم خارجه، أو اإلنترنت عبر وتسویقها المنتجات بیع اإلنترنت، على              البیانات

  المتخّصصة، هجرة البیانات إلى وسائط تخزین طویل األمد) بدًال من المكتبات والمؤّسسات األكادیمیة.
  

 ینبغي النظر في القضایا التالیة عند صیاغة االتفاقات مع الموّردین:
  

الخام البیانات صیغ ومعاییر متطّلبات سیما ال بدّقة، دة محدٌّ الوظیفة معلمات تكون أن یجب (١               
الجودة ضمان إجراءات إثبات على قادرین المتعاقدون الموّردون یكون أن یجب للتسلیم.              القابلة
قبل المسّلمة البیانات على بعنایة الجودة مراقبة یؤّدي أن الخارجي المتعاقد من ُیطلب               المعتمدة.

 تسویة الفواتیر بالكامل.
الخدمة مقّدم إلى دفعها وعدم الضمان ألغراض الفاتورة مبلغ من مناسبة بنسبة االحتفاظ یجب (٢               
كتابیًا یتعّهد أن الخدمة مقّدم من الطلب یجب ذلك إلى باإلضافة الجودة. اختبار إجراء یتّم                 حتى
جّراء ضروریًا ذلك كان إذا عیوٍب تصحیح أو بدیل أداء بتقدیم ـ مقابل وبال تأخیر بدون ـ                   بالقیام

  عدم التزامه باإلرشادات العملیة حول الرقمنة أو غیر ذلك من الشكاوى المتعّلقة بالجودة.
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الحصول یتّم وأن والنشر الطبع حقوق ألنظمة وفقًا الالحق واالستخدام الرقمنة تحدث أن یجب (٣               
ال المرقمنة األصلیة النسخ مالك أن من التأّكد یجب األمر. لزم إذا الملكیة حقوق أصحاب إذن                  على

 یتنازل عن أیة حقوٍق للمتعاقدین.
  

 ٢ـ٧ المیتاداتا

المرقمن والنّص الرقمیة للصور بالسیاق المقترِن والعرِض الكائنات موقِع تحدیِد لتمكیِن المیتاداتا تولید               ُیعّد
التماثلیة الكائنات فهرسة بالفعل تّمت قد یكون أن یجب بالرقمنة البدء قبل الرقمنة. جوانب من رئیسیًا                  جانبًا
عملیة من كجزٍء بالتفصیل فهرستها ستتّم و/أو بها المعترف الرقمیة الفهرسة أنظمة في للرقمنة                المختارة
ومنسجٍم البرمجیات عن مستقٍل شكٍل في الرقمنة مشروع من كجزء الُمنتجة المیتاداتا تتاح أن یجب                 الرقمنة.
المشروع عمل سیر في المهّمة هذه دمج یجب .XML ترمیز شكل على عادًة یكون حیث المعاییر                  مع
ترمیز إلى عادًة تتحّول البرمجیات عن مستقلٍة بصیغٍة المیتاداتا من كاملة مجموعة توفیر من تمّكن                 بطریقٍة
إذا إشكالیٌة المشروع خّطة ُتعتبر األسباب. من سبٍب ألي را مبك المشروع إنهاء تّم لو حتى وذلك XML                 
بعد ما إلى أو المشروع من ر متأخٍّ وقٍت حتى المصّنعة الشركات عن مستقّلة میتاداتا إنشاء تؤّخر                  كانت
الشركات عن مستقلٍّة صیغٍة في البیانات إخراج إمكانیة من المشروع بدایة في التأّكد یجب المشروع.                 انتهاء

 المصّنعة عند استخدام أنظمة البرمجیات التجاریة.
  

الكائنات وصف األرشیفیة، الفهرسة الببلیوغرافي، (الوصف الوصفیة المیتاداتا بین التمییز عام بشكٍل              یتّم
إدارة (مثل اإلداریة والمیتاداتا الوثیقة) أو النّص (بنیة الهیكلیة المیتاداتا وبین غالبًا) نّصیة (الغیر                النادرة
 الحقوق) والمیتاداتا التقنیة (مثل أنواع الملّفات). تنطبق االعتبارات التالیة على المیتاداتا الوصفیة والهیكلیة.

  
ترتبط أن یمكن حیث METS الحاویة صیغة توجد مختلفة. بطرٍق الرقمیة الصور إلى المیتاداتا صیغ                 تشیر
ومراجعها الهیكلیة والمیتاداتا (MODS، TEI) قیاسیة صیغة بأي المتوّفرة الوصفیة المیتاداتا             داخلها
كامل بشكٍل والمرقمنة النصوص على المرتكزة األعمال مع خاص بشكٍل هذا یتناسب الرقمیة.               بالصور
الداللیة العناصر إلى باإلضافة LIDO مثل أخرى صیٌغ تشمُل والهیكلیة. الوصفیة بالمیتاداتا              والمفهرسة
والفیدیو). السمعیة وللبیانات (للصور للكائن الرقمیة المصادر إلى لإلشارة دة محد عناصًر الكائن              لوصف
بربط أیضًا EAD تسمح بهم. خاّصة وصفیة عناصر وإعطاؤهم بكائٍن المصادر من عدد أي ربط                 یمكن
مجّرد أنها حیث المصادر إلى SAFTباإلشارة تسمح ال الرقمیة. المصادر من محدود غیر عدٍد مع                 كائٍن
الرقمیة المصادر إلى اإلشارة تتّم أن المهّم من األرشیفیة. البحث في المساعدة ألدوات تبادل                صیغة
معّرف باسم عمومًا المعروفة العالم مستوى على نوعها من فریدة دائمة بعناوین المیتاداتا ضمن                الموصوفة

 المصادر الموّحد URL (راجع العنونة المستمّرة في القسم ٣).
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أو اإللكترونیة النسخة فهرسة طریق عن إّما والمیتاداتا الرقمیة النسخ تسجیل یجب المكتبة لمحتویات                بالنسبة
عرض یجب الشبكة). نظام ،OPAC) الكتالوغ في دائٍم رابٍط أو الصور PURLلملّفات منح طریق                عن
اإلنترنت) على تكون أن (یفّضل تطبیقاٍت في المكتبات فهرسة أنظمة إلى إضافتها یمكن ال التي                 المواد

  مناسبٍة متعلٍّقة بموضوع أو متعّددة المواضیع.
  

 ٢ـ٧ـ١ وصف المجموعات والمقتنیات، التصنیف والفهرسة، المیتاداتا الوصفیة

 ٢ـ٧ـ١ـ١ وصف المجموعات والمقتنیات، معلومات عن المشروع

في التوثیق األحیان من كثیر في وتستحّق سیاقها في الفردیة الكائنات والمقتنیات المجموعات أوصاف                تضع
المناقشة ألغراض المجموعة. تحدید السهل من یكن لم لو حتى المحّدد، التاریخي سیاقها ضمن ذاتها                 حّد
المعّین التاریخي السیاق ذات الكائنات من تماثلیٍة مجموعٍة إلى لإلشارة "مجموعة" مصطلح ُیستخدم               التالیة
المجموعات أوصاف لعبت التقلیدیة، واألرشیف المكتبة لخدمات بالنسبة حتى أصیلة. رقمیٍة مجموعٍة              وإلى
أرشیف أو تاریخیٍة مكتبٍة وتكوین طبیعة عن عامٍة بنظرٍة المستخدمین تزوید في ا مهم دورًا                والمقتنیات
معاییر علمیة ولمعاییر المجموعة منشأ لمنطقة وفقًا طبیعي بشكٍل المتحفیة المجموعات ُتصّنف              تاریخي.

 متعلٌّقة بالعرض المتحفي.
  

الدولیة أو الوطنیة البوابات في المعلومات لهذه المستقبلي الدمج لتسهیل XML في الموّحد بالوصف                یوصى
DC) كور دبلن لمعیار وفقًا الوصف هذا إعداد یمكن الهادف. البحث من وستمّكن متاحًة ستكون                 والتي
ضمن أو ،[١٦] الخاّصة بعناصره ویثریها (CLD) المجموعة وصف صیغة من عناصر یعتمد والذي (CD               
TEI، EAD/SAFT عناوین ،METS، MODS الكائن: أوصاف فیه تتوّفر الذي المیتاداتا معیار              نفس
الدولیة الفهرسة معاییر إلى األرشیفات تتطّلع أن یوصى كما الضروریة. المیزات توّفر جمیعها ،LIDO                و
لمعیار الفرید والوصف التعریف أیضًا: انظر .[١٨]EAD المرّمز األرشیفي والوصف [١٧](ISAD (G            
ISIL على یستند الذي و ISCI الدولیة القیاسیة المجموعة معّرف ـ والتوثیق المعلومات ،ISO 27730              

 خاّص بمؤّسسة.
  

 ٢ـ٧ـ١ـ٢ التصنیف والفهرسة

المواد أو القدیمة المطبوعات من الرقمیة للنسخ األقل على (ببلیوغرافیة) وصفیة میتاداتا تخصیص               یجب
وصفیة أرشیفیة سجّالت أو ببلیوغرافیة وصفیة بیانات توّفر ال التي الرقمنة لمشاریع معنى ال                األرشیفیة.
النسخة فهرسة طریق عن إما المكتبة مقتنیات تسجیل یمكن واألرشیف. للمكتبات الحالیة للمعاییر               وفقًا
نظام ،OPAC) المحّلي الكتالوغ في الصور URLلملّفات معّرف إعطاء طریق عن أو              اإللكترونیة
واجهة بتوفیر بشّدة یوصى صلة. ذات إقلیمیة فوق بواباٍت خالل من الرقمیة النسخ تسجیل یجب                 الشبكة).
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قطف على الصلة ذات البوابات قدرة لضمان كور دبلن إلى باإلضافة METS / MODS تقّدم التي OAI                 
 البیانات.

  
) الـمـخطـوطـات بـیـانـات قـاعدة في الـوسـطى الـعصـور لـمخـطـوطـات الـرقـمـیـة الـنسـخ تسـجیـل            یجـب
بشكٍل ُأرِشفت أو الوسطى العصور لمخطوطات المیتاداتا لت ُسجِّ إذا .(Manuscripta Mediaevalia           

[١٩].TEI P5 منفصل فیجب استخدام صیغة المخطوطة وفقًا لـ 
  

 ٢ـ٧ـ١ـ٣ الفهرسة والمیتاداتا الوصفیة

هي الوصفي المیتاداتا للمادة. وفقًا مختلفة وظائف تحّقق وصفیة میتاداتا في مادي كائن و/أو نّص فهرسة                  إ ن
وصٌف وُیضاف التاریخي سیاقه ضمن ویوضع الكائن ُیصنَّف البحث. طریق عن ما محتوًى بإیجاد یسمح                 ما
والتخّصصات. االستعالمات لمختلف روابًط المثالیة الحالة في الوصفیة المیتاداتا توّفر الضرورة. عند              مادٌي

 یجب أن یتماشى تصنیف المیتاداتا مع معاییر المجتمع المعمول بها.
  

الفهرسة تضمین أیضًا بل فحسب الوصفیة المیتاداتا تضمین فقط لیس الرقمنة مشروع من الغرض كان                  إذا
فیجب األقل) على النادرة الكائنات على تنطبق ما عادًة (والتي المعلومات توفیر و/أو بالمشروع                الخاّصة
المنهجي المیتاداتا إعداد یعّد األساسي. المجال كتالوغ في وإدراجها بالمواد المتعّلقة االستفسارات أهّم               توّقع
هو كما المرقمنة المقتنیات من األدنى الحّد لتوفیر ضروریًا أمرًا األساسي المجال كتالوغ على                المرتكز

 موّضح في القسم ٤ـ٢.
  

إلى الفهرسة تستند أن یجب للمیتاداتا األمد والطویلة األمثل بالشكل الموّزعة االستخدام إمكانیة               لضمان
قدر المنشورة القیاسیة بالبیانات ُتربط وأن (CIDOC-CRMبـ (یوصى صلة ذات مرجعیة ونماذج              معاییر
القیاسي اإلسناد سجل باستخدام صراحًة نوصي الذاتیة بالسیرة تتعّلق شخصیٍة معلوماٍت لتسجیل              اإلمكان.
الخاّصة Iconclass27 مثل أخرى مقیٌّدة مصطلحاٌت تساعد األلمانیة. الوطنیة المكتبة تقّدمه الذي GND             

 بتصنیف الصور في تمكین الروابط الوطنیة والدولیة.
  

METS/MODS بالمواد: الخاّصة للمعاییر وفقًا اإلضافي لالستخدام متاحٌة المیتاداتا تكون أن            یجب
و األرشیفیة للمواد أو EAD للمخطوطات، METS/TEI النصوص، على المبنیة المطبوعة            لألعمال
لمخّطط صالحة المیتاداتا تكون أن یجب األبعاد. ثالثیة وللكائنات نادرة) (عادًة التصویریة للكائنات LIDO              

 XML ذي الصلة كما یجب أیضًا التحّقق من صحتها الداللیة.
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 ٢ـ٧ـ٢ المیتاداتا الهیكلیة الخاّصة برقمنة الصور

مثل للوثیقة الهیكلیة العناصر ترمیز أي الصور، فهرسة في الهیكلیة المیتاداتا استخدام في النظر                یجدر
التحلیلیة الببلیوغرافیات من مستوحى الجوانب هذه إدراج إن اإلیضاحات. أو الفصول المقّدمات،              اإلهداء،
البیانات إنتاج یكون الحاالت بعض في نّصه. وبنیة فصوله سطور على بناًء عمٍل محتویات تحّلل                 التي
جدول إنشاء أخرى حاالٍت في الضروري من أنه حین في ما، حدٍّ إلى أهمیٍة أقّل الهیكلیة                  الوصفیة
أال یجب المثال، سبیل على الرقمیة. الوثیقة داخل المالحة من المستخدم لتمكین هذا المصطنع                المحتویات
المناسب المكان على للعثور صفحة ٦٠٠ من مكّون رقمي قاموس عبر البحث في التوّرط إلى أحد                  یضطّر
لذلك البحث، ألغراض أیضًا أهمّیة ذات الهیكلیة المیتاداتا ُتعتبر االستفسارات لبعض بالنسبة األبجدیة.               في

 فإن القرار الخاّص بتولید المیتاداتا الهیكلیة یكون متعلقا بالمادة والكائنات.
  

المیتاداتا استخدام عند [٢٠]DFG Viewer موقع على المتاحة التسمیات قائمة إلى الرجوع              ُیستحسن
رقمنة لمشروع موّحدة مصطلحات على االتفاق ینبغي إضافیة تسمیات إلى حاجة وجود حالة في                الهیكلیة.
لآلخرین للسماح اإلنترنت على المشروع موقع على عادًة االختصاصیة المفردات هذه نشر وینبغي               محّدد

 بإعادة استخدامها.
  

تسلسل أو الرقمیة النسخة الوثیقة فهرسة تتبع أن ینبغي كان إذا ما حول سؤاٌل یثار هیكلیة میتاداتا تعیین                    عند
الرقمیة النسخة سترافق الطبعة أو النسخة كانت إذا الفصول. بنیة و/أو العمل نّص أو الفیزیائیة                 الصفحات
الصفحة وصف على للحصول [٢١].TEI هو به الموصى الترمیز معیار فإن مخطوطة أو قدیمة                لمطبوعة
ومعیار المیتاداتا ترمیز استخدام فیمكن المثال) سبیل على حواشي أو (إیضاحات المؤّهلة المیزات بعض                مع
الموّجه النموذج من لكل جیدٌة حجٌج هناك الكونغرس. مكتبة في مّتبع هو ما مثل [٢٢](METS)                 اإلرسال
منطق تتبع التي البنیة تمیل النهجین. دمج الممكن من یكون ما عادًة للوثیقة. الموّجه وللنموذج                 للصفحة
هو المیزة هذه ثمن أن غیر الوثیقة. وعرض الالحقة االستعالمات ناحیة من قوة أكثر تكون أن إلى                   النّص
تسلسل أساس على الترمیز حتى أنه إلى اإلشارة تجدر الوثائق. وعرض لمعالجة أكبر تقنیة                متطّلبات
بحیث [٢٣] ،TEI استخدام یستبعد ال المكتبات في شیوعًا أكثر یكون أن إلى یمیل والذي الفیزیائیة                 الصفحات

 أنه یكون من الممكن الجمع بین كال الجانبین بفّعالیة.
  

التي الهیكلیة للبیانات TEI ُیستخدم .TEI أو METS هي القدیمة للمطبوعات حالیًا بها الموصى                المعاییر
المعیارین كال ألن نظرًا كبیرة مشكلًة یمّثل لن التحویل هذا أن افتراض یمكن .METS إلى تحویلها                  یمكن

 یستندان إلى XML وألن المیزات الموّضحة متشابهة.
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 ٢ـ٨ تبادل وإتاحة المیتاداتا، النشر

تطویر یمكن أنه غیر والمیتاداتا. البیانات لتبادل عالمي معیار إنشاء للغایة المهم من مركزیة، ال رقمیة مكتبة تطویر أجل                     من
المصادر تكون قد حدة. على مجتمع كل داخل وإنشاءها الكالسیكیة الوصفیة الفهرسة مستوى دون                المعاییر
لذلك المیتاداتا. من متباعدة مجموعات لذلك وفقًا وتتطّلب تمامًا مختلفٍة باستفسارات صلٍة ذات               المتطابقة
بل المكتبة میتاداتا مع فقط لیس بمرونة التعامل على قادرًا المیتاداتا لتبادل المعّمم اإلجراء یكون أن                  یجب
بروتوكول باستخدام ذلك تحقیق یمكن مجتمع. بكل خاّصة مواصفاٍت ومع مختلفة میتاداتا صیغ مع                أیضًا
بالمطبوعات یتعّلق فیما تقني كبروتوكول خاصٍّ بشكٍل OAIمفیٌد إّن [٢٤].OAI المفتوح األرشیف              مبادرة
لوصف كاٍف غیر هذا أّن حین في أدنى. كحدٍّ كور دبلن بیانات توّفر OAI یتطّلب والمخطوطات.                  القدیمة
الموازي الدعم OAIبوضوح معیار یوّفر إضافیة. كمعلوماٍت مفیٌد أنه إال والمخطوطات القدیمة              المطبوعات
(ا XML إلى المستندة المیتاداتا صیغ من صیغة أیة مع OAI دمج یمكن بحیث اإلضافیة المیتاداتا                 لصیغ

 MABxml، EAD، METS / MODS، TEI P5 إلخ).
  

إلى باإلضافة بالمواد الخاّصة المیتاداتا بتوفیر یوصى كما .OAI عبر المیتاداتا توفیر یتّم أن بشّدة                 یوصى
لمخطوطات METS/TEI القدیمة، للمطبـوعات METS/MODS كالتـالي: وهي كور دبلن           معیار
األبعاد. وثالثیة التصویریة للمواد LIDOو األرشیف لمواد SAFT-XML أو EAD الوسطى،             العصور
سوف الذي METS داخل أخرى بمجاالت خاّصة معاییر ذات وثائق أو EAD TEIو توفیر أیضًا                 یجب
المیتاداتا على العثور لضمان المناسبة التدابیر اتخاذ یجب ذلك إلى باإلضافة كمغّلف. الحالة هذه في                 یعمل

 بواسطة محّركات البحث (استخدام بروتوكول خریطة الم  وقع على سبیل المثال [٢٥]).
  

 ٣ اقتباس المطبوعات والمخطوطات المرقمنة، العنونة المستمّرة

هذا ولكن مهدها. في الرقمنة كانت عندما الرقمیة المصادر اقتباس قابلیة قضیة أهمّیة من التقلیل تّم ما                   كثیرًا
للتطبیق قابلة اإلنترنت على المستندة المرقمنة المصادر تجعل التي االقتباس قابلیة إنها بالضبط: اآلن                هو
اإلنترنت فإن الورقیة المطبوعات أو المیكروفیلم مثل السابقة الثانویة للصیغ خالفًا األكادیمیة. الكتابة               ضمن
كائن هو بل األصل، مثل مقتبسة تكون وبالتالي معالجتها یمكن األصل عن نسخٍة مجّرد لیس                 كمصدر
قواعد الرقمیة النسخ تتطّلب التقلیدیة الفوتوغرافیة النسخ بخالف متكامل. دینامیكي بحٍث فضاء في               مستقّل
األقراص على الرقمیة اإلصدارات مع التعامل یمكن اإلنترنت. على موجودة كانت إذا خاّصة               اقتباس
مثل تمامًا واقتباسها معها التعامل ویمكن بالشبكة المرتبطة غیر األخرى التخزین وسائط أو               المضغوطة
الوثائق یمّكن فرید عنوان إلى تحتاج فإنها اإلنترنت على النسخة تكون عندما ولكن األفالم، أو الورقیة                  النسخ
ویجب یمكن والتي علیها المتعارف االقتباس صیغة إلى باإلضافة بها. االرتباط من البیانات وقواعد                األخرى
إن العنونة. لتقنیات اإلنترنت عبر والتوثیق المواصفات یتطّلب وهذا المالحة برمجیة عبر تقّدم تظّل                أن
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أن هو للصور الفیزیائي التسلسل یتبع ما عادّة والذي الشبكة إلى المستند االقتباس لصیغة اإلیجابي                 التأثیر
القدیمة المطبوعات عن عادًة قوله یمكن ال أمر وهذا فیها، لبس ال واضحة أصبحت قد المرجعیة                  اإلشارة
ترقیم إلى تفتقر والتي المثال سبیل على incunabula كوثیقة تحتویها التي األخطاء من العدید                بسبب
باقتباس مرتبطًة المحتوى إلى المستندة االقتباس صیغة تكون أن یجب لذلك األوراق. ترقیم أو                الصفحات
المجموعة من جزءًا تشّكل ال التي الصور باقتباس أیضًا یسمح هذا الصور. تسلسل إلى یستند                 سابق
التوضیحیة الرسوم من جزئیة نسخ مرقمنة، إضافیة مائیة عالمات األخیرة، الورقة (غالف،              الصحیحة

 إلخ).
 

تصاعدي رقمي أبجدي تسلسل في فیه لبس ال بشكل وضعها یمكن المحّددة الصورة أن هو الوحید                  الشرط
الصورة ُأدرجت المثال هذا في إلخ، a00002، 00003 ،00002 ،00001 المثال: سبیل              (على

 a00002). الصورة هنا هي الهدف المرجعي.
  

تقنیات و XPath) اآلن حتى لها محّددة آلیات تقدیم یمكن ال والتي الكامل النص على مختلفٌة آلیاٌت                   تنطبق
 مشابهة هي أمثلة عن الخیارات التي تسمح باإلشارة الواضحة إلى المراجع).

  
اإلنترنت عبر للعرض مهّمتان وظیفتان هناك الدّقة. من ممكن حّد بأكبر للعمل السعي یجب عامة                 كقاعدة
قد العمل. ضمن مزدوجة أو فردیة لصفحات العنونة وقابلیة ككل للعمل العنونة قابلیة الخصوص: وجه                 على

 تبدو بنیة المرجع هكذا (مثال وهمي):
http://digitalebibliothek.ubique.de?titelid=234&image=0002 

  
 أو بدًال عن ذلك:

http://digitalebibliothek.ubique.de/titel234/image0002 
  

صفحات تكون أن یجب المستقبل، في لالقتباس. وقابلیته العمل إلى الوصول إمكانیة ضمان األقل على                 یجب
) المناسبة اآللیات تنفیذ المؤّسسات على یجب لالقتباس. وقابلة بسهولة متاحة الفیزیائیة الفردیة              العمل
یوّفر مما المصادر، بین الربط وإمكانیة االستمراریة لضمان ،PURLإلخ) URN، DOI، Handle            

 مصادر موثوقة للبحث العلمي.
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 ٤ توفیر المطبوعات والمخطوطات المرقمنة للعموم

 ٤ـ١ الحصول على تراخیص الحقوق والوصول المفتوح
  

تصمیم ینبغي لذلك العالم. أنحاء جمیع في للباحثین إتاحتها إلى العلمیة المواد رقمنة تهدف أن                 ینبغي
رقمیة نسٍخ توفیر ذلك سیتطّلب الطویل. المدى وعلى بسرعة للباحثین متاحٌة نتائجها تكون بحیث                المشاریع

 على اإلنترنت في جمیع الحاالت تقریبًا.
  

األذون وأخذ بالمواد المتعّلقة بالحقوق الخاّصة القانونیة المسائل تسویة المشروع بتخطیط البدء قبل               یجب
أن یجب الفرعیة الحقوق أو الشخصیة والحقوق ونشر طبع حقوق أیة الخصوص وجه وعلى لذلك.                 الالزمة
ینبغي لذلك المتوقع. من أطول وقتًا تستغرق أنها القانونیة التسویة مسائل تثبت ما غالبًا االعتبار. بعین                  تؤخذ
بالحصول نوصي فنحن صعبة الحقوق تسویة أن ثبت إذا المهمة. لهذه والموّظفین الكافي الوقت                تخصیص
للمشاریع بالنسبة مهّم األمر هذا المؤّسسة. في القانوني القسم من المثال سبیل على اختصاصي، دعم                 على

 التي تتضّمن أكثر من مجّرد مواد عامة.
  

العالم. أنحاء جمیع في للباحثین انا مج متاحًة الرقمنة مشاریع نتائج تكون أن یجب المفتوح: الوصول                 بروح
األكبر للجزء كافیة وبجودٍة تكلفة أیة دون اإلنترنت على متاحة الرقمیة النسخ تكون أن المتوّقع من                  وبالتالي
سیاقات في العلمي باالستخدام یسمح شكل في الرقمي المصدر تأمین یجب النموذجیة. البحوث أغراض                من
الرسوم استیفاء یمنع ال هذا مالحي). سیاق بدون صورة تقدیم خالل من المثال: سبیل (على األخرى                  البحث
إلخ). الطباعة المضغوطة، (األقراص الوسائط من أخرى أنواع أو والمشتّقات العالیة الجودة ذات               للنسخ

 یجب دائمًا تحدید أصل النسخ الرقمیة بشكل واضح وكذلك في بیئات االستخدام النهائي.
  

الصور حالة في مصدرها. إلى واضحًة إشارًة اإلنترنت على المتاحة البیانات تتضّمن أن یجب ذلك،                 مع
في المثال سبیل (على المنشورة المستخدم نسخة إلى إقرار إضافة طریق عن عادًة ذلك یتّم                 المرقمنة
تضمین یتّم قد النّصي، الملّف ترویسة إلى مناسبة مالحظة إضافة یمكن الكاملة للنصوص بالنسبة .(JPEG               
ضمن بالمصدر االعتراف إدراج یجب الحاالت جمیع في ولكن الصور. ترویسات في أیضًا               اإلقرارات

 المیتاداتا المرافقة أو في نظام توفیر البیانات.
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 ٤ـ٢ الحّد األدنى للمتطّلبات الالزمة لتوفیر ُنظم المكتبات الرقمیة
المتطّلبات تنطبق الرقمي. المحتوى توّفر التي المشاریع من نوٍع أي على أعاله المذكورة المبادئ                تنطبق
بعض تغّطي وهي الرقمیة. الوثائق أو الكتب طابع لها التي الرقمیة الملّفات توفیر على تحدیًدا التالیة                  الدنیا

 المعاییر األساسیة وكتالوج من الوظائف الضروریة بالحد األدنى.
  

 ٤ـ٢ـ١ المتطّلبات األساسیة وهندسة النظام

من المستخدمین لتمكین وثیقة بنیة في الكامل النص ملّفات أو المرقمنة الصور بین التوفیر نظام                 یجمع
الفصول (مثل منها أجزاء أو الرقمیة الوثائق بین اتصاالت ینشئ فإنه ذلك على وعالوة الوثیقة. في                  التصّفح
الوثیقة من معّینة أجزاء إلى أو الفردیة الوثیقة إلى بالوصول للمستخدمین للسماح والمیتاداتا الصفحات)                أو
وفقًا رقمیة مقتنیات أو مجموعات في الرقمیة الوثائق ینّظم فإنه وأخیرًا المیتاداتا. بحث على                استنادًا
مكتبٍة في كانوا لو كما والمجموعات الوثائق بین بالتنّقل للمستخدمین للسماح وذلك األصل أو                للموضوع
والمجموعات المیتاداتا واستعادة إلى والوصول والتنّقل للبحث واجهات النظام یوّفر الموضوع. حسب              مرتٍّبة
أنظمة تسمح أن یجب المعاییر. مع المتوافقة الخام البیانات واستیراد اآللي التصدیر یدعم وهو                والمقتنیات
والمقتنیات المجموعات بین التنّقل في سواًء المؤّسسات إلى بالوصول الفردیة واألرشیفات المكتبات              توفیر
أنظمة مع التوفیر أنظمة بین الواضح الربط ُیفّضل ذلك، إلى باإلضافة الفهارس. في البحث في أو                  الرقمیة

 الفهرسة المحّلیة وقواعد البیانات على الشبكة.
  

 یمكن استخدام هندسات النظام المختلفة إلنجاز هذه المهام. البدائل األساسیة التالیة قابلة للتطبیق:
  

بینما مكتبة) شبكة كتالوغ أو المحّلي OPAC (مثل كتالوغ نظام في مركزیًا المیتاداتا ُتخّزن (١)               
نظام في والفهرس) اإللكتروني المحتویات جدول ذلك في (بما الرقمیة الوثائق ملّفات توفیر               یتّم
المجموعة بنیة عكس یمكن اإلنترنت. عبر للوصول مستقّل مستندات خادم على هرمًیا منّظم               ملفات

 المرقمنة، أو البنیة الداخلیة للوثائق المرقمنة، من خالل التسلسل الهرمي لنظام الملفات.
.CMS أو نظام إدارة المحتوى DMS (٢) ُیستخدم نظام إدارة وثائق 

  

 ٤ـ٢ـ٢ متطّلبات األداء الوظیفي

 بغّض النظر عن هندسة النظام المختارة یجب توفیر الوظائف التالیة بشكٍل مثالي:
  یمكن الوصول إلى المجموعات والمقتنیات بطرٍق متنوعٍة:

 عبر الموقع اإللكتروني للمؤّسسة●
●OAI عبر واجهة 
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المحلي● االستشارة نظام / اإلقلیمي أو المحّلي المكتبة كتالوغ في بحث استعالم خالل               من
 على اإلنترنت

 عبر محّركات البحث على اإلنترنت●
  

یجب فیالمیتاداتا، البحث طریق عن مستهدفٍة بطریقٍة محّددة وثائق إلى الوصول على القدرة إلى                باإلضافة
أو المجموعات أقسام أو مسبقًا دة محدٍّ فیمجموعاٍت المنّظم التصّفح خیار أیًضا للمستخدمین یتوّفر               أن
تمیل Google نمط على البسیطة البحث أدوات أن إلى اإلشارة تجدر البحث، بمحّرك فیمایتعّلق                المقتنیات.
البیانات لبنیة جیدًا فهمًا تتطّلب التي المجاالت متعّددة البحث أقنعة من أكبر مستخدم مجتمع خدمة                 إلى

 لمجموعٍة أو مخزوٍن معّین.
  

وثیقٍة داخل التنّقل خاللها من للمستخدمین یمكن التي الراحة هي الوظیفیة للجودة األساسي المعیار                إّن
 موجودة. تعتبر وظائف التنّقل التالیة هي المعیار األساسي:

 الذهاب إلى أي صورة مطلوبة●
 الصفحة الرئیسیة: االنتقال إلى بدایة المستند●
 النهایة: االنتقال إلى نهایة المستند●
 إلى األمام: تقّدم صفحة واحدة إلى األمام●
 العودة: العودة صفحة واحدة●
 البحث عن النّص الكامل (الكتب من عام ١٨٥٠ فصاعدًا)●
●DMS معلومات المیتاداتا: عرض معلومات الوثیقة الحالیة في حقول الوصف المخّزنة في 
المكتبة● في والبحث للتنّقل بأمثلة ال مفص وصفًا المساعدة قائمة توّفر أن یجب              مساعدة:

 الرقمیة.
  

في المساعدة إن للبحث. قابلًة وجعلها وظیفیًا یعادلها وما الشجریة والبنیة المحتویات جداول إدراج                یجب
الرقمیة الوثیقة داخل الحالي الموقع إلى تشیر الترویسة في رسومات المثال: سبیل على مرغوبة،                التنّقل
مفاهیمیة وحدات عادة المستخدمون یعتبرها مواد على یحتوي الخادم كان للمستخدم.إذا             كمساعدة

 (أعمالمتعّددة األجزاء) فیجب أن تكون هذه الوحدات مرئیة على هذا النحو.
  

 باإلضافة إلى ذلك یجب تنفیذ الوظائف التالیة:
 تنزیل الملّف●
●PDF طباعة 
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 ٤ـ٢ـ٣ الحّد األدنى للمتطّلبات التقنیة

 یجب إعداد الخوادم بقدر اإلمكان حتى تكون قادرة على:
  

على یستلزم هذا النموذجیة. المعّدات على المریح باالستخدام تسمح بجودٍة المواد جمیع توفیر (١)              
 سبیل المثال توفیر حجم الكتابة الذي تسهل قراءته.

 (٢) توفیر جمیع المواد بجودٍة تتیح المعالجة عبر DSL بدون تأخیرات معیقة.
المطبوعة األعمال (مثل واحد كملّف كاملة وحدة ألي البحث ألغراض المجاني التنزیل تمكین (٣)              

 الفردیة)
 (٤) دعم جمیع المتصّفحات الشعبیة إلى أقصى حّد قابل للتطبیق.

  

 ٥ قائمة التدقیق

حتى الرقمنة، مشاریع تخطیط عند اتخاذها یجب التي الخیارات من العدید هناك السابقة، األقسام توّضح                 كما
التي المواد توفیر إلى تهدف التي للمشاریع بالنسبة أكثر هذا التقلیدیة.یصّح المكتبة مخزون رقمنة مجال                 في
إلخعالوة األرضیة، والكرات للمباني األبعاد ثالثیة المحاكاة مثل معها، التعامل في قلیلة خبرة العاملین                لدى

 على ذلك فإن التكنولوجیا في حالة تغّیر مستمر.
تطّورها ویعرقل مبّرر بال المشاریع یقّید أن شأنه من صارم بشكل محّددة معاییر وضع فإن ثم،                  ومن
المخاطر هي واضحًاما یكون أن ویجب جیدًا، معروفة المحتملة التوتر نقاط إن المستمر.               الدینامیكي
أدناه- التدقیق قائمة فهم بالتالي یجب المجاالت. أي وفي وتنفیذها المشاریع بتخطیط یتعلق فیما                الموجودة
عن النظر وبغّض مایلي مراعاة مع - الكتب رقمنة غیر أخرى مجاالت من توصیات أیضًا تتضّمن                  والتي

 االعتبارات المرتبطة بمواضیع معّینة:
  

 یجب تنفیذ المشروع بشكل عام وفقًا للمعاییر المدرجة أدناه.●
 یجب تبریر أي انحراف عن هذه المعاییر.●
 إذا خّطط مشروع الرقمنة لتجاوز المعاییر المحّددة فینبغي تفسیر الحاجة إلى القیام بذلك.●
للمتطّلبات● شامل تقییم بإجراء للسماح یكفي بما شامًال للمشروع التقني اإلعداد یكون أن               یجب

إنه إال المبتكرة التقانة اختبار تشمل قد األولیة المشروع مرحلة من الرغم على التقنیة.                واإلجراءات
النسخ درجة أو المثال سبیل على الرقمنة حملة ستستغرقها التي المّدة لتحدید استخدامها یمكن                ال
التجریبیة الدراسات إجراء یجب العام. العمل سیر تصمیم كیفیة أو إنتاجها ینبغي التي               الرقمیة

 الضروریة لحّل مثل هذه القضایا قبل بدایة المشروع.
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االفتراض● اآلمن فمن لذلك عام. بشكل جیدة تقنیة إجراءات الثقافي التراث مواد رقمنة مشاریع                تتخذ
 أن تكالیفها سوف تنخفض باستمرار.

األولیة)● (الرقمنة الضوئي للمسح الفعلیة) (أو المقّدرة التكالیف االعتبار في المشاریع تأخذ أن               ینبغي
 لكل صورة.

  

 ٥ـ١ اإلجراءات التقنیة العاّمة والمصادر

 فیما یتعّلق بسیر العمل یجب مراعاة ما یلي:
مراعاة یجب السؤال هذا على اإلجابة في للمساعدة وضروریة؟ كافیة التوظیف متطّلبات هل (١)              
لكل العمل) سیر في المستخدمة للحواسب التخزین سعة العمل، (ساعات المتاحة الموارد              متوّسط

 وحدة قیاس أساسیة.
من المكتسبة الخبرات خالل من ذلك من التحّقق یجب واقعیة؟ المتوّقعة المعالجة أوقات هل (٢)               

 المشاریع السابقة المنجزة أو من خالل نتائج االختبارات التمهیدیة المجراة ذاتیًا.
  

 ٥ـ٢ جودة وصیغ البیانات

 الهدف من الرقمنة هو استنساخ المادة األصلیة بأكبر قدٍر من األمانة وفقًا للمتطّلبات العلمیة:
المقترحة الجودة تسمح أن یجب ما مشروع إطار في رقمنتها تتّم التي المواد لجمیع بالنسبة (١)                

  بالمعالجة الجماعیة دون تدّخل بشري إلنتاج نسٍخ صالحة للنشر الفوري.
 (٢) للحفظ طویل األمد (نسخ األرشیف) ینبغي اتباع اإلرشادات التوجیهیة التالیة:

  

 الصور
أحادیة للملّفات بالنسبة .PNG أو TIFF مضغوطة غیر أساسیة كملّفات الرئیسیة النسخ تخزین یجب                

 اللون یوصى باستخدام TIFFGroup 4 Compression (قارن ٢ـ٢ـ٢).
  

بوضوح مرئیة لتكون الصلة ذات التفاصیل بأصغر األرشیف نسخ فیه تسمح مقدارًا الدّقة تبلغ أن                 یجب
للصور dpi ٣٠٠ دّقة أن ُیفترض المواد لمعظم بالنسبة األصلي. حجمها ربع إلى الصورة ُتقّلص                 عندما

  الملّونة وذات التدّرج الرمادي و٦٠٠ dpi للصور أحادیة اللون ستضمن ذلك.
  

ظالل أو صورة أي تحتوي ال الوثیقة أن واضحًا یكون عندما اللون أحادیة الصور رقمنة اختیار                  یجب
و٢ ٢ـ٢ـ١ـ١ (قارن بت ٨ كـ الرمادي التدّرج وصور بت ٢٤ كـصور الملّونة الصور تخزین یجب                 رمادیة.

 ـ٢ـ١ـ٢).
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المسح اختبارات من سلسلة بإجراء تقوم أن اإلرشادیة القیم هذه تبلغ ال أو تتجاوز التي المشاریع على                   یجب

 الضوئي التي تظهر إمكانیة أو ضرورة االنحراف عن المعیار.
 

 الصوت
 صیغة الملّف الصوتي WAVE مع تدّفق البت الخّطي PCM(أساسي: غیر مضغوط) أو

.PCM مع تدّفق البت الخّطي AIFF صیغة الملف الصوتي 
  

 ال یمكن تقدیم توصیات عن الجودة في الوقت الحالي نظرًا لمحدودیة الخبرة في هذا المجال.
  

 الصور المتحّركة (الفیدیو)
من كان إذا .4:2:2 أو Simple، Main التالیة: التعریفیة الملّفات أحد مع MPEG-2 أو MPEG-1               
Motion باستخدام ففّكر الطویل المدى على الفیدیو لتتابعات الدقیقة بالتعدیالت االحتفاظ             الضروري

.JPEG 
  

 ال یمكن تقدیم توصیات عن الجودة في الوقت الحالي نظرًا لمحدودیة الخبرة في هذا المجال.
  

 البیانات ثالثیة األبعاد

الخیاران هما COLLADA و X3D فإن المتاحة واألدوات القیاسي التوحید لجهود الحالیة للحالة               وفقًا
بسبب VRML استخدام على ع ُیشجَّ ال الطویل. المدى على اآلمنة األبعاد ثالثیة للنماذج بهما                الموصى

 التنّوعات العدیدة واختالف تصمیم العوارض وأدوات المعالجة.
  

 محتوى قاعدة البیانات
الواردة المتطّلبات تلبیة فیجب المیتاداتا إلى للوصول كأدوات البیانات قواعد یشمل الرقمنة مشروع كان                إذا

  أعاله. إذا كان یشمل قواعد البیانات تتضّمن أكثر من میتاداتا فیجب مالحظة التالي:
  

متاحًا یظّل البیانات قاعدة لمحتوى البرمجیات عن مستقل إصدار إنشاء یتّم بحیث العمل سیر تصمیم                 یجب
ُتعّد معّین. بیانات قاعدة نظام في البیانات تخزین إلى باإلضافة وذلك فجأًة المشروع إنهاء تّم لو                  حتى
لقواعد بالنسـبة الغرض. لـهذا دائمًا مناسـبًة DTDالموّثقة أساس على XML البیانات قاعدة              مقتطفات
تجّنب (یجب البیانات قاعدة إلنشاء SQL DDL عبارات اسـتخدام یمكن SQL إمكـانیة مع               البیانات

 لهجات SQL قدر اإلمكان).

51 



 
 

  

 النص

بحفظ یوصى النسخ. OCRأو الحروف على الضوئي التعّرف بواسطة بطریقتین: الكامل النّص تولید               یمكن
.UTF-16 أوUTF-8 وُیفّضلUnicode النصوص في  

  
هذه توصي الطویل. المدى على الوثیقة تصمیم حفظ الحاالت بعض في المهم من كامٍل نٍص تقدیم                  عند
إلى االستقاللیة لضمان (XSLT، XSL:FO (مثل XMLمناسبة ترمیز لغة باستخدام العملیة             اإلرشادات

 حدٍّ كبیر عن البرمجیات الخاّصة.
  

 یجب شرح وتبریر القرار المّتخذ حول اختیار أنواع البیانات الهیكلیة المهّمة التي یجب تسجیلها.
  

 یجب تبریر اختیار طریقة التقاط النّص وفق جودة النّص المطلوبة (قارن ٢ـ٢ـ٤)
  

 ٥ـ٣ الحفظ الطویل األمد

أرشفة یجب المؤّسسة. في األمد الطویل الحفظ یخّص فیما معقولة استراتیجیة المشروع یتضّمن أن                یجب
 النسخ الرقمیة بشكل مكّرر (قارن ٢ـ٥)

 

 ٥ـ٤ العمل مع المتعاقدین

على القدرة المشروع تدیر التي المؤّسسة لدى یكون أن یجب المتعاقدین مع بالعمل األمر یتعلق                 عندما
حجز یجب تقدیمها. سیتّم التي الخدمات جمیع بدّقة العقود تحّدد أن یجب بفعالیة. المشروع على                 اإلشراف
أن یجب الجودة. فحص إجراء حتى دفعها وعدم الضمان ألغراض الفاتورة مبلغ من مناسبٍة مئویٍة                 نسبٍة

 تضمن مشاریع الرقمنة عدم انتهاك حقوق النشر أو حقوق الملكیة األخرى (قارن ٤ـ١).
 

  ٥ـ٥ المیتاداتا
واألرشیفات المكتبات لمعاییر وفقًا ـ األقل على العنوان مستوى على ـ رقمي استنساخ كل تصنیف یجب                  
الموضوعات مكتبة المركزیة، البّوابة المكتبات، (شبكة مركزي مرجعي نظام في والمدرجة بها              المعمول
المكتبات شبكة خارج البیانات ُسّجلت إذا األرشیفات. على مماثلة قواعد تنطبق كما إلخ).               االفتراضیة،
(قارن XML شكل في المؤّقتة النتائج أرشفة تتّم أن المتوّقع فمن المركزیة البّوابات أو                الموجودة

 ٢ـ٧ـ١ـ١).
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صیغة باستخدام یوصى للكتب المشابهة للوثائق الهیكلیة والعناصر والصفحات النّص وصف على              للحصول
الوسطى. العصور لمخطوطات TEI-P5 و األرشیفیة للمواد EAD استخدام یجب منتظمة. هیكلیة              بیانات

 من المقبول االنحراف عن هذه التوصیات في الحاالت المبّررة (قارن ٢ـ٧ـ١ـ٢).
 

  ٥ـ٦ التبادل واإلتاحة
واجهة بتوفیر بشّدة یوصى المركزیة. البّوابات طریق عن للفهرسة قابلة المرقمنة النسخ تكون أن                یجب
یمكنها الصلة ذات البّوابات أن لضمان كور دبلن معیار إلى باإلضافة METS / MODS تقّدم التي OAI                 

 جمع البیانات (قارن ٢ـ٨) كما یوصى أن تدعم مشاریع الرقمنة METS / MODS (قارن ٢ـ٧).
 

 ٥ـ٧ االقتباس والعنونة المستمّرة

الفردیة الصفحات تكون أن یجب لالقتباس. وقابلیته العمل إلى الوصول إمكانیة ضمان األقل على                یجب
المناسبة اآللیات تنفیذ المؤّسسات على یجب أیضًا. لالقتباس وقابلة الوصول سهلة المستقبل في للعمل                المادیة
وبالتالي المصادر مع الربط وقابلیة استمراریة لضمان وذلك إلخ) PURL، URN، DOI، Handle)             

  توفیر مصادر موثوقة للبحث العلمي (قارن ٣).
 

 ٥ـ٨ توفیر النسخ الرقمیة وواجهات ُمتاحة للعموم

 كقاعدة عاّمة یجب الوصول إلى المواد الرقمیة من خالل مجموعة متنّوعة من المسارات:
 (١) عبر الموقع اإللكتروني للمكتبة أو األرشیف المقّدم للمعلومات

OAI (٢) عبر واجهة 
 (٣) عبر طریق البحث ضمن كتالوغ المكتبة المحلیة واإلقلیمیة أو نظام األرشفة على اإلنترنت

 (٤) عبر البوابة المشتركة لمكتبات المواضیع االفتراضیة
 (٥) عبر محركات البحث على اإلنترنت

  
بدیهیة تنقٍّل ومزّودةبمّیزات والبحثیة األكادیمیة لألغراض كافیٍة جودٍة ذات المواد جمیع تكون أن               یجب
جمیع دعم النموذجیة.یجب الجامعة وعلىمعّدات المستهدف المجتمع ِقبل من السهل االستخدام             لتسهیل

 المتصّفحات الشائعة حالیًا إلى الحّد الذي یجعل هذا البرنامج قابًال للتطبیق بشكل موضوعي.
  

تقّدم أن المتوّقع هذا،فمن الخدمة طیف من جزءًا ضمنًا تستبعد ال الرقمیة النسخ طبیعة أّن                 كقاعدةوبافتراض
 مشاریع الرقمنة خططًا للواجهات التالیة التي یمكن الوصول إلیها بشكل عام:
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 (١) خادٌم مستقٌل یوّفر المواد الرقمیة باإلضافة إلى األدوات الالزمة الستخدامها.

دّقة أفضل مع لالقتباس وقابلة مستمرة URL عناوین توّلد بطریقٍة الرقمیة النسخ جمیع نشر یجب (٢)                
 ممكنة. یجب اإلشارة بوضوح إلى صیغة االقتباس المناسبة (قارن ٣).

واجهة خاص وبشكل المتوّلدة، المیتاداتا جمیع إلى بالوصول معّینة لبّوابات تسمح التقني بالمعنى واجهٌة (٣)               
DC METS / MODS      التي      توّفر      میتاداتا      باإلضافة      إلى      OAI 

 (METS / TEI-P5, METS / EAD) للحّصادات المناسبة (قارن ٢ـ٧).
 (٤) التدابیر المناسبة التي تمّكن محركات البحث من العثور على المیتاداتا (قارن ٢ـ٧).
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العلوم مجال في البحوث بدعم تعنى مؤّسسة وهي Deutsche Forschungsgemeinschaft األلماني لالسم اختصار هو DFG [١]                
على المؤّسسة عنوان التحتیة. البنیة تمویل خالل ومن والجوائز المنح برامج من ومتنوعة كبیرة مجموعة خالل من اإلنسانیة والعلوم                     والهندسة
التالي: الرابط على واإلنكلیزیة األلمانیة باللغتین األصلي التقریر قراءة www.dfg.de.یمكن هو:             اإلنترنت

./http://www.dfg.de/foerderung/formulare_merkblaetter 
  

المثال سبیل على مینیرفا لمشروع الجیدة الممارسة دلیل انظر االختیار معاییر من للمزید [٢]             
http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/goodpract/document/bestpracticehandbook1_2.pd

.f 
 

البطانة، طلیة / األلوان طبقة لها تتعّرض قد التي الخطورة الحبر، لها یتعّرض قد التي الخطورة التالیة: المعاییر الحفظ مراجعة تتضّمن أن یجب [٣]                        
متشّققة الغالف مادة (جزئیًا)، متشّقق التجلید مرنة، غیر / جدًا صلبة التغلیف أو التجلید مادة الُمحكمة، غیر الكتاب خیوط األلوان، / الحبر                        تآكل
الكتاب، صلب على دقیقة جلدیة ُحبیبات والعیوب، والتمزقات الشقوق الكتاب، صلب تجلید تلف جدًا، قاسیة الكتاب صلب حشوة المفصل، عند                      (جزئیًا)
مفّكك غالف (جزئیًا)، الغالف تشّقق أجوف، كتاب صلب وجود مع الكتاب لورق جدًا سمیٌك حجٌم الكتاب، صلب تذهیب لها یتعّرض قد التي                        الخطورة
تجعل التي التقنیة المشكالت بعض أیضًا هناك مصّغرة. نسخة توّفر جرثومي، ضرر جزئیًا، متشّققة / جدًا صلبة اإلغالق أشرطة خلفي)، أو                       (أمامي
مفّر ال نّص خسارة جدًا، صلبة الكتاب صفحات / ملزمات متمّوجة، الكتاب كتلة جدًا، ضیق داخلي هامش مستحیلة: حتى بل صعبة الرقمنة                        عملیة

  منها، ال یمكن وضع األصل بشكل مسّطح، شكل األصل متجاوز للحّد.
 

الشاشة ألوان دّقة بفحص األداة هذه تقوم حیث ماّصة كأس بواسطة بالشاشة قیاٍس أداة توصیل یتّم خاّصة: معایرة أدوات باستخدام عادًة ذلك یتّم [٤]                        
  باستخدام مقیاس لون محّدد مسبقًا ومن ثم تقوم برمجیة مضّمنة بإنشاء ملف یسمح بتصحیح مستویات األلوان المتفاوتة.

 
http://www.eci.org :[٥] مبادرة األلوان األوربیة 

  
http://www.colormanagement.org/de/workingspaces.html [٦]  

  
http://www.ugra.ch/english&lang=en.phtml [٧] 

  
MJPEG2000، اآلن: حتى كامل بشكل مرضیة حلوٍل وجود عدم مالحظة مع األمد طویلة لألرشفة التالیة الصیغ باستخدام یوصى [٨]                   

.MPEG-4، MXF/AAF 
 

http://www.khronos.org :[٩] انظر 
  

http://www.web3d.org  : [١٠] انظر 
  

الثقافي: التراث مواد لرقمنة التقنیة التوجیهیة اإلرشادات :(FADGI) االتحادیة الوكاالت بمبادرة الخاّصة للرقمنة التوجیهیة اإلرشادات انظر [١١]                 
  إنشاء ملّفات الصور الرئیسیة النقطیة، آب ٢٠١٠:

http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI_Still_Image- Tech_Guidelines_2010-08-24.pdf, p.   
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الثقافي: التراث مواد لرقمنة التقنیة التوجیهیة اإلرشادات :(FADGI) االتحادیة الوكاالت بمبادرة الخاّصة للرقمنة التوجیهیة اإلرشادات انظر [١٢]                 

 إنشاء ملّفات الصور الرئیسیة النقطیة، آب ٢٠١٠:
http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI_Still_Image- Tech_Guidelines_2010-08-24.pdf, p.   

.62  
  

العكس على الكلمة. على تعثر لن البحث محّركات معظم فإن فصل واصلة على الحفاظ تّم إذا الالتینیة: باألبجدیة الخاّصة التالیة المشكلة الحظ [١٣]                       
  من ذلك، إذا حذفت واصالت الفصل فإن النّص الرقمي لیس مطابقًا تمامًا للنّص األصلي.

 
 [١٤] انظر:
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F Stahlberg, S Vogel (2016), QATIP--An Optical Character Recognition System for Arabic Heritage             
Collections in Libraries, 12th IAPR Workshop on Document Analysis Systems (DAS), 168-173. 
http://xilef-software.e8u.de/sites/default/files/store/papers/das-2016/DAS2016-qatip.pdf 
Y. A. Batawi, O. A. Abulnaja (2012), Accuracy Evaluation of Arabic Optical Character Recognition Voting               
Technique: Experimental Study,International Journal of Electrical & Computer Sciences IJECS-IJENS          
Vol: 12, No: 01, 29-33.  
 

:ISO 14721 كمعیار OAIS [١٥]  تّمت الموافقة على النموذج المرجعي 
http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0m2.pdf 

  
/http://www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/schema :[١٦] انظر 

  
https://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition :[١٧] انظر 

  
/https://www.loc.gov/ead :[١٨] انظر 

  
 [١٩] هناك نسخة معدلة من إرشادات DFG لفهرسة المخطوطات متاحة في مكتبة Duke August Library Wolfenbüttel، انظر:

http://www.manuscripta-mediaevalia.de/hs/kataloge/HSKRICH.htm 
 فیما یتعّلق بمستجدات المخطوطات وEAD  انظر أیضًا:

/http://www.loc.gov/ead 
  

http://www.dfg-viewer.de :[٢٠] انظر  
 

http://www.tei-c.org :[٢١] انظر 
 

http://www.loc.gov/standards/mets :[٢٢] انظر 
 

http://www.tei-c.org/Sample_Manuals/bestpractice.htm :[٢٣] انظر 
  

/http://www.openarchives.org :[٢٤] انظر 
 

/http://www.sitemaps.org :[٢٥] انظر 
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