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 مقّدمة١
للتربیة المتحّدة األمم منّظمة بین المبرمة الموَدعة األموال إدارة اتفاقیة إطار في الوثیقة هذه َرت                ُطوِّ
التقني الدعم وتقدیم القدرات "بناء بـ والخاّصة األلماني اآلثار ومعهد (الیونسكو) والثقافة              والعلم
نظام المرجعي النموذج إلى مدخًال الوثیقة هذه تمّثل السوري". الثقافي التراث حمایة أجل من                واإلعالمي

.(OAIS) معلومات األرشیف المفتوح 
 

كما الرقمیة األصول ونشر لحفظ مشَتَركة واصطالحیة مفاهیمیًا إطارًا المرجعي (OAIS) نموذج              یؤّمن
نموذج فإن بالتالي األمد. الطویل بالحفظ الصلة ذات والوظائف والعملیات األدوار من مجموعًة               ُیحّدد
نفس وفي الرقمیة. المعلومات كائنات تحفظ عندما المحفوظات به تقوم لما مشَتَركًا فهمًا لنا یقّدم OAIS                
بما الرقمي الحفظ مجال في للمعاییر أكبر توحیٍد باتجاه للتحّرك هاّمة دفعات النموذج هذا أعطى                 الوقت

 في ذلك وضع المعاییر وإجراءات تحلیل وتقییم ممارسة حفظ ونشر المحفوظات.
 

رسمیة معاییر لتطویر أوسع جهٍد من كجزٍء أساسًا OAIS المفتوح األرشیف معلومات نظام تطویر                تّم
ذلك منذ النظام هذا شّكل وقد الفضائیة، البعثات عمل عن الناتجة الرقمیة للبیانات األمد الطویل                 للتخزین
ومتطّلبات الُنظم تصمیم على بذلك مؤثرا والبروتوكوالت والمعاییر البنى من للعدید أساسًا              الحین

 المیتاداتا والتوثیق وقضایا أخرى مركزیة بالنسبة للحفظ الرقمي.
 

ألّن نظرًا مفاهیمي. كإطار OAIS المفتوح األرشیف معلومات نظاَم البیانات محفوظات من العدید               تتبع
من مختلفٍة أنواٍع قبل من استخدامه فیمكن لتنفیذه مباشر توجیه أّي تقّدم وال عامٌّة النموذج                 بنیة
الالزمة لإلجراءات واسٍع فهٍم توفیُر هو للنموذج األساسي الهدف البیانات. محفوظات أو              المستودعات

 لحفظ البیانات وإمكانیة ولوجها على المدى الطویل.
 

لمناقشة محتمًال سیاقًا یقّدم وهذا المرجعي OAIS لنموذج مقّدمة توفیر هو الوثیقة هذه غرض                إن
ومیزاته المرجعي OAIS نموذج وتأثیر تاریخ الوثیقة هذه تتتّبع الثقافي. التراث بیانات              مستودعات
كمصدٍر أو المرجعي للنموذج بالنسبة الجدد ألولئك OAIS إلى لطیٍف كمدخٍل مناسبٌة وهي               البارزة،
الوثیقة ُتختتم الالحقة. والتطورات النموذج أساسیات على دا مجد التعّرف في الراغبین للممارسین              بالنسبة
االستخدام من عقٍد من ألكثر النموذج تراث من مستمّدة الرئیسیة، OAIS وقیود لمنافع موجزة                بمناقشة

 في مجتمع الحفظ الرقمي.
 

  منطقیة وتطّور نموذج OAIS المرجعي٢
والحكومة الصناعة إلى لیصل امتّد حیث ملحوظ، بشكٍل عالمیًا الرقمیة المعلومات تأثیر كان               لقد
العمل مكان في وللفرد اإلنسانیة العلوم وباحثي والمهندسین والعلماء األعمال ورجال             والجامعات
أو صوتیة ملّفات أو صور أو كنصوٍص رقمي شكٍل في المعلومات من هائلٍة یات كمٍّ إنتاج یتّم                  والمنزل.
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في واستخدامها تبادلها یتّم كما البیانات، قواعد أو الحاسوب برامج أو اإلنترنت صفحات أو                بصریة
على الرقمیة للتقانة المتنّوعة التطبیقات هذه ترتكز ُتحصى. ال ألغراٍض اإلعدادات من عة متنوٍّ               مجموعٍة
الشبكة وتوصیل القویة واالسترجاع البحث قدرات ذلك في بما الُمَتقاَسمة للمنافع مشَتَرك              أساس

 واالستنساخ المثالي وقابلیة التشغیل البیني.
 

مع التطّورات هذه تترافق كما مّطرد بشكٍل واستهالكها الرقمیة المعلومات إنتاج على القدرة تقّدمت                لقد
تمّثل الطویل. المدى على المعلومات لهذه المناسبة الرعایة لضمان كافیٍة سعٍة تطویر إلى               الحاجة
التخزین لبیئات المحتمل التقادم أو الرقمیة التخزین وسائط لبعض النسبیة كالهشاشة التقنیة              التحّدیات
القضایا أّن غیر الرقمیة، للمواد األمد الطویلي والولوج الحفظ أهداف تحقیق أمام واضحة عقبات                والتقدیم
القضایا هذه تشمل مماثلة، بأهّمیة تتمّتع األمد الطویلة الرقمیة بالرعایة المتعّلقة واالقتصادیة              التنظیمیة
فوائد تتجاوز وكما التكالیف. وتوزیع الحوافز على والحفاظ بها وااللتزام الحفظ مسؤولیات              تحدید

 المعلومات الرقمیة الناس والُنُظم والمجاالت، كذلك تفعل التحّدیات المترافقة معها.
 

المنّظمات الرقمیة المواد من المتنامیة المجموعة واجهت مشتركة. حلوًال المشتركة التحّدیات             تستدعي
ـ ذلك إلى وما الحكومیة الوكاالت التجاریة، الشركات الثقافي، التراث مؤّسسات ـ أنواعها               بمختلف
كّل أّن من الرغم على الطویل. المدى على حیازتها في المواد هذه بقاء لضمان خطوات اتخاذ                  بضرورة
مشَترَكًة أرضیًة یخلق الرقمي الحفظ قضیة وجود أّن إال الخاّصة وظروفه میزاته یعرض سیاق أو                 مجال
تؤّدي ما غالبًا ذلك، على عالوًة الرقمي. الحفظ تحّدیات مواجهة في وللتعاون للمجاالت العابر                للحوار
مجموعٍة على مضاعٍف تأثیٍر حدوث إلى واحد مجتمٍع في الرقمي الحفظ حلول لتطویر المبذولة                الجهود
بیانات مجتمع بدأ عندما األمر كان هكذا المجتمع. بهذا عالقة ظاهریًا لها لیس التي المجتمعات                 من
معلومات لنظام المرجعي النموذج تطویر كان به: الخاّصة الرقمي الحفظ مشكلة في بالتفكیر               الفضاء
أحد بعد فیما ویبقى یصبح أن یمكن قد لما السلف هو الالحق وإصداره OAIS المفتوح                 األرشیف

 المعاییر األساسیة في مجتمع الحفظ الرقمي األوسع.
 

منتدى ١٩٨٢هي عام في ُأنِشَئت التي (CCSDS) الفضاء بیانات ألنظمة االستشاریة اللجنة              إّن
في الفضاء. ألبحاث دعمًا البیانات معالجة لمعاییر التعاوني بالتطویر المهتّمة الوطنیة الفضاء              لوكاالت
فیه تخضع (ISO) القیاسي للتوحید الدولیة المنّظمة مع تعاونیًا نظامًا CCSDS أطلقت ١٩٩٠               عام
ـ أعضائها قبل من المتقاَسمة البیانات مع التعامل لمشاكل بها الموصى الحلول أي ـ CCSDS                 توصیات

  إلى إجراءات المراجعة والتصویت العادیة من قبل ISO في سیاق عملیة اعتمادها كمعاییر رسمیة.
 

األمد طویل للتخزین رسمیة معاییر وضع إلى الرامي العمَل CCSDS استهّلت ISO طلب على                بناًء
إطارًا CCSDS تجد لم األمر لهذا تحضیرها عند الفضائیة. البعثات عمل عن الناتجة الرقمیة                للبیانات
قد كان شيء أي تجد لم المعاییر: بناء ألنشطة كأساٍس استخدامه یمكن واسٍع نطاٍق على مقبوًال                  واحدًا
نظام تشّك التي األساسیة الوظائف حّدد أو الرقمي بالحفظ مرتبطة مشتركة ومصطلحات مفاهیم               وضع
لم إلیها. الحفظ جهود توجیه سیتّم التي الرقمیة المعلومات لكائنات الهاّمة السمات حّدد أو الرقمیة                 األرشفة
الرقمیة المعلومات على للحفاظ والمتطّلبات االحتیاجات حول اآلراء في توافق أي باختصار هناك               یكن
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تشجیع ناحیة من للغایة قیما أمرًا سیكون الثغرة هذه سدُّ یمكنه د موحَّ إطار وجود إن الطویل. المدى                   على
المرّجح من التي المجاالت تحدید إلى باإلضافة المعاییر بناء أنشطة في المشاركین بین والتعاون                الحوار

  أن تستفید من تطویر المعاییر.
 

مقترٌح م ُقدِّ ١٩٩٥ عام في واحدًا. تنشئ أن األولى خطوتها هدف CCSDS حّددت إطاٍر غیاب ظلِّ                  في
"إطاٌر هو المرجعي النموذج فإن للویكیبیدیا وفقًا مفتوح". أرشیف معلومات "نظام لـ مرجعي               لنموذٍج
بوضوح المحّددة المفاهیم من مترابطٍة مجموعٍة من ن مكوٌّ وهو معیٍّن بمجاٍل خاٌص توصیٌف أو د                مجرٌّ
النموذج سیحّدد التعریف لهذا تمشیا الواضح". التواصل لتشجیع الخبراء من هیئٌة أو خبیٌر یضعها                والتي
الرقمیة المعلومات لحفظ ص مخصٍّ لنظاٍم الرئیسیة الوظیفیة المكّونات CCSDS بـ الخاّص             المرجعي
المعلومات كائنات ولتوصیف والخارجیة الداخلیة الرئیسیة النظام واجهات ولتفصیل الطویل المدى             على
المفاهیم من جیدًا دة محدٍّ مجموعٍة بشكل األوصاف هذه عن التعبیر سیتّم النظام. یدیرها               التي
أو المفاهیم لهذه یمكن الوقت نفس في ولكن معّین، بمجاٍل الخاّصة للمفردات المتجاوزة               والمصطلحات
المتطّلبات من مجموعًة المرجعي النموذج سیحّدد كما المجاالت. هذه أحد في التخّصص              المصطلحات
ومتسقا شامًال إطارًا اكتماله عند المرجعي النموذج سیمّثل بها. أرشیٍف نظام یفي أن المتوّقع من                 التي
بمثابة سیكون كما مستقبًال المعاییر بناء لنشاط سلیمة قاعدة وسیوّفر الرقمي الحفظ قضایا وتحلیل                لوصف

 نقطٍة مرجعیٍة للبائعین المهتّمین ببناء ُمنَتجات وخدمات الحفظ الرقمي.
 

األمد الطویل الحفظ على المرجعي النموذج تطبیق للكلمة الحرفي بالمعنى یمكن أنه إلى اإلشارة                وتجدر
حول افتراضات المرجعي النموذج یقّدم ال المادیة. الیدویة المصنوعات ذلك في بما شكلها كان أیًا                 للمواد
نفسه) المرجعي النموذج یشیر (كما المعلومات تكون أن یمكن وبالتالي المحفوظة المعلومات              طبیعة
وضمن وقبول ظهوٍر أوسع الرقمي المجال في اكتسب قد OAIS نموذج فإن ذلك ومع قمریة.                 صخرًة

 هذا السیاق ستتّم مناقشته في هذه الوثیقة.
 

مجاالت إلى امتّدت قد صالحیتها أّن المرجعي النموذج لتطویر األولى المراحل منذ CCSDS               أدركت
المواد بحفظ المتعّلقة األساسیة األسئلة المرجعي النموذج سیعالج الفضائیة. البیانات مجتمع من              أوسع
بجعل القرار اتُِّخذ لذلك ونتیجة معّین بمجاٍل الخاّصة التطبیقات مع تتقاطع والتي األمد الطویل                الرقمیة
الشامل النهج هذا بتبّني منّظمة. أو فردًا كان سواء مهتٍم ألي مفتوحة النموذج صیاغة                عملیة
المنّظمات من متنّوعة مجموعة لتجذب الفضائیة البیانات مجتمع CCSDS تجاوزت            لالختصاصات
احتیاجات فهم لتوحید فرصًة المرجعي النموذج تطویر شّكل واألكادیمیة. الصناعیة والخاّصة،             الحكومیة
مشترك توصیٍف في المعزولة الرقمي الحفظ أنشطة خیوط جمع خالل من الرقمي الحفظ               ومتطّلبات

  لحدود الُمشِكَلة.
 

َمت ُقدِّ كما والمراجعة واالستعراض للصیاغة وتفاعلیٍة مفتوحٍة عملیٍة خالل من المرجعي النموذج ر              ُطوِّ
على مكتوبة وكردود العمل ورشات ضمن لوجه وجٍه مناقشات خالل من المجتمع وآراء               مالحظات
وأیار ١٩٩٧ أیار في للمراجعة المرجعي النموذج نسخ مسوّدات إصدار تّم للتعلیق. رسمیة               طلبات
المراجعة من نهائیة فترة بعد .٢٠٠٠ حزیران في ISO معیار كمشروع ونشره اعتماده وتّم ١٩٩٩               
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رقم الدولي ISO كمعیار ٢٠٠٢ الثاني كانون في المرجعي النموذج على الموافقة تّمت               والتنقیح
 ١٤٧٢١ وتّم نشره رسمیًا في عام ٢٠٠٣.

 

1 نظرة عاّمة على نموذج OAIS المرجعي٣

 نظام معلومات األرشیف المفتوح٣ـ١
و ISO لسیاسات وفقًا وذلك ٢٠٠٦ عام في بدأت مراجعة لعملیة OAIS المرجعي النموذج               خضع
الضعف نقاط حول المجتمع من تعلیقاٍت على للحصول طلبًا العملیة هذه تضّمنت وقد CCSDS              
العملیة هذه أسفرت تقادمت. ربما التي النموذج أجزاء أو المطلوبة اإلیضاحات أو للنموذج               المتصّورة
.٢٠١٢ عام في النهائیة النسخة نشر أعقبها ٢٠٠٩ عام في المرجعي للنموذج منّقحة مسوّدة تعمیم                 عن
والمعتمد المرجعي OAIS لنموذج الحالي اإلصدار الوثیقة) هذه كتابة وقت (في النسخة هذه               تمّثل
األخیرة التنقیحات تكن لم .١٤٧٢١:٢٠١٢ ISO وكمعیار CCSDS قبل من بها موصى              كممارسة

 كبیرة الحجم ما عدا بعض االستثناءات الصغیرة.
 

"أرشیف" لمصطلح المرجعي النموذج استخدام بین التمییز في كثیرًا التعریف هذا یفید ال               ظاهریًا،
أن ُیَتوّقع التي اإللزامیة المسؤولیات من بقائمٍة مزّود التعریف هذا أن إال أخرى. سیاقات في                 واستخداماته

:  OAIS به. على وجه الخصوص یجب على OAIS 2 یفي أرشیف من نوع

  ١ـ أن یتفاوض على المعلومات المناسبة مع منتجي المعلومات ویقبلها.
 ٢ـ أن یحصل على السیطرة الكافیة على المعلومات من أجل تحقیق أهداف الحفظ الطویل األمد.

 ٣ـ أن یحّدد نطاق المجتمع الُمسَتخدم لألرشیف.
أّن أي المستخدمین، مجتمع ِقبل من مستقل بشكٍل مفهومة المحفوظة المعلومات أن یتأّكد أن                ٤ـ

  المستخدمین یمكنهم فهم المعلومات دون الحاجة إلى االستعانة بمنتجي هذه المعلومات.
وأن المعقولة الطارئة الحاالت في حتى المعلومات حفظ لضمان موّثقة وإجراءات سیاسات تّتبع أن                ٥ـ

  تتأّكد من عدم وجود أي حذٍف ارتجالي للمعلومات.
من موثٍّقة نسٍخ نشر من ن ُتَمكِّ وأن المستخدم للمجتمع متاحة المحفوظة المعلومات تجعل أن                ٦ـ

 المعلومات األصلیة في شكلها األصلي أو في شكٍل یمكن تتّبعه إلى األصل.
 

المناسبة المواد لتحدید واضحة معاییر وضع في OAIS نوع من ألرشیٍف األولى المسؤولیة               تتمّثل
أو المنشأ أو الموضوع مثل عوامل على المعاییر هذه تستند وقد المحفوظات. مخزن في                لإلدراج
أصحاب أو منتجي لتشجیع المناسبة الخطوات اتخاذ یجب المحفوظات مجموعة تحدید یتّم حالما               الصیغة.

 المواد المستهدفة على نقلها سویًة مع المیتاداتا المصاحبة إلى عهدة OAIS لحفظها.
 

   تستند النظرة العامة لنموذج OAIS المرجعي إلىCCSDS 650.0-M-2 (Magenta Book)5 الصادر في حزیران ٢٠١٢.1
َلت لتجّنب استخدام مصطلحات لم یتّم تقدیمها في المناقشة الحالیة بعد. یمكن2    ُأعیدت صیاغة المسؤولیات المذكورة هنا بغرض اإلیجاز كما ُعدِّ

.(OAIS, 2012, 3-1) العثور على المسؤولیات في شكلها األصلي في وثائق النموذج المرجعي 
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حصول ضرورة على الثانیة المسؤولیة تشّدد المواد. رعایة على الحصول ببساطة یكفي ال               ولكن
الالزمة اإلجراءات ترخیص أجل من المواد رعایة جانب إلى الكافیة الفكریة الملكیة حقوق على OAIS               
المؤرَشف العنصر من جدید إصدار إنشاء OAIS على كان إذا المثال سبیل فعلى الحفظ. أهداف                 لتحقیق
یمّیز بذلك. القیام یخّوله الذي الصریح بالحق یتمّتع أن فیجب الحالیة التقنیات بواسطة عرضه                یمكن
المستویات على للحصول معوقات فیها توجد قد الخصوص وجه على مناطق ثالث المرجعي               النموذج
تعدیل سلطة (٢ األخرى. القانونیة والقیود النشر حقوق (١ المؤرَشفة: المواد في للتحّكم               المطلوبة

 المعلومات المؤرَشفة. ٣) االتفاقیات مع المنّظمات األخرى لتقاسم واستغالل أنشطة الحفظ الخاّصة بها.
 

المستخدمین مجتمع نطاق تحدید في OAIS نوع من ألرشیٍف األخرى المسؤولیات إحدى تتمّثل               كما
أن هي األساسیة النقطة لكن التالي، القسم في التفصیل من بمزیٍد ذلك مناقشة ستتّم به. الخاّص                  األساسیین
أخرى بمسؤولیٍة لالضطالع مسبٌق شرٌط هو األساسیین المؤرَشفة المعلومات لمستخدمي الدقیق             التحدید
قبل من مستقل بشكٍل فهمها یمكن صیغٍة في محفوظة المعلومات أّن من التأّكد :OAIS مسؤولیات                 من
السیاق هذا فهم یكون ما وغالبًا معّین سیاٍق في دائمًا المعلومات إنتاج یحدث المستخدمین.                هؤالء
بحفظ یقوم أن OAIS على فقط یجب ال ذلك ضوء في كامل. بشكل ذاتها المعلومات لفهم                  ضروري
المعلومات بقاء لضمان المعلومات هذه سیاق من كافیًا جزءًا یحفظ أن یجب بل فحسب،                المعلومات
التي السیاقیة المعلومات تتضّمن األمر. نهایة في المستقبلیة األجیال قبل من استخدامها وإمكانیة               مفهومًة
فیها المعلومات ن ُتَخزَّ التي الصیغة أو للهیكلیة وصفًا الحصر ال المثال سبیل على حفظها                یمكن
مجتمع نطاق تحدید ُیعّد حتى. المناسب وتفسیرها بل المعلومات إنشاء وكیفیة لسبب              وشروحات
له بدوره وهذا نفسها. المعلومات مع السیاق حفظ مدى لتحدید ضروریًا أمرًا األساسیین               المستخدمین

 تأثیرات هاّمة على متطّلبا المیتاداتا الالزمة لدعم المعلومات المؤرشفة.
یتخّطى ما وغالبًا الزمن مرور مع یّتسع أن یمكن المستخدمین مجتمع نطاق أن المرجعي النموذج                 یالحظ
مجتمعات لیشمل المؤرَشفة بالمواد والخبیرة العمیقة المعرفة ذوي االختصاصیین من الضیقة             المجموعات
التي المؤرَشفة المواد فهم قابلیة لدعم الالزم السیاق أیضًا یتوّسع الحالة هذه في عمومیة. أكثر                 مستخدمین
عرض طریقة مراجعة الوقت بمرور یجب وبالتالي فقط. بها سطحیة معرفة المستخدمین لدى یكون                قد

 أرشیٍف من نوع OAIS لمجتمعات مستخدمیها مع السیاق الضروري لدعمها وربما تعدیلها.
 

مجتمع أمام المؤرَشفة المعلومات إتاحة وآلیات الحفظ بعملیة األخیرتان OAIS مسؤولیتا             تتعّلق
واضحة وإجراءات سیاسات وتوثیق بوضع یقوم أن OAIS على یجب سبق بما یتعّلق فیما                المستخدمین.
قبل من للفهم وقابلة متاحة تكون أن یجب المعلومات وهذه عهدته، في الموجودة المعلومات بحفظ                 للقیام
بوضوح. المحّددة الحفظ أهداف من مجموعة مع متوافقة تكون وأن OAIS في المصلحة               أصحاب
لوضع OAIS نوع من أرشیفًا التشغیل إجراءات من اإلطار هذا إلى باإلضافة المرجعي النموذج                یتطّلب
على قادرًا األرشیف یعد لم حال في األرشیف عهدة في الموجودة بالمواد التصرف تغّطي واضحة                 خّطة

 تحقیق أهداف الحفظ.
 

من وذلك المقصود مستخدمیه مجتمع أمام أرشیفه مخزن محتویات بإتاحة OAIS یلتزم أن یجب                وأخیرًا
قد ممكن. حدٍّ أقصى إلى المستخدمین ومتطّلبات الحتیاجات الداعمة والخدمات الولوج آلیات تنفیذ               خالل
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معّینة) ملّفات صیغ أو الطلب عند (الطباعة مفّضلة وسائط المثال سبیل على المتطّلبات هذه                تتضّمن
الملحقة الولوج قیود توثیق یجب المادیة). الوسائط نقل أو اإلنترنت عبر الولوج (مثل ولوج                وقنوات

 ببعض أو بكامل محتویات األرشیف بوضوح.
 

یعني "OAIS سیاق ضمن "أرشیف له المعادل المصطلح أو OAIS مصطلح استخدام فإن               باختصار،
وكذلك الطویل المدى على وإتاحتها الرقمي المعلومات لحفظ مخّصص أرشیفي نظام وجود              ضمنًا

 االضطالع ـ بشكٍل ما ـ بالمسؤولیات الست الموصوفة أعاله.
 

مفهوم على منها كلٌّ ویرّكز صلة على ولكنها منفصلة أجزاء ثالثة من المرجعي OAIS نموذج                 یتكّون
:OAIS أرشیٍف من نوع  

 ١ـ البیئة الخارجیة الذي یعمل OAIS في داخلها.
بـ الخاّصة الحفظ بمسؤولیات جماعي بشكٍل ُتفي التي الداخلیة اآللیات أو الوظیفیة المكّونات               ٢ـ

.OAIS 
.OAIS ٣ـ كائنات المعلومات التي یتّم استیعابها وإدارتها وتوزیعها من ِقبل 

 
 تناقش األقسام الثالثة التالیة كّل جزٍء من هذه األجزاء على حدة.

OAIS ٣ـ٢ بیئة 
بیئٍة في والولوج الحفظ مجالي في بمسؤولیاته یضطلع فهو الفراغ في OAIS نوع من أرشیف یعمل                  ال
ویصف یحّدد معهم. التعاون علیه یجب والذي الرئیسیین الخارجیین المصلحة أصحاب قبل من               مسكونٍة
الكیانات هذه بین البینیة السطوح یمّیز كما OAIS لیسئة المشّكلة الخارجیة الكیانات المرجعي               النموذج
تعتبر منها ثالثة ممّیزة مكّونات أربعة من تتكّون وهي OAIS بیئة ١ رقم الشكل یوّضح .OAIS                  والـ

 خارجیة بشكل واضح بالنسبة لـ OAIS: اإلشراف والمنِتج والمستهلك.

 
OAIS الشكل رقم ١: بیئة 
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 ٣ـ٢ـ١ اإلشراف
الرفیع العامة السیاسة إطار فرض الظروف بعض وفي وتنقیح صیاغة اإلشراف مسؤولیات              تشمل
التخطیط اإلشراف بها یقوم التي الوظائف على األمثلة تشمل .OAIS ألنشطة الناظم              المستوى
بالعناصر المرتبط الحفظ ضمان وتوضیح المؤرَشفة OAIS مجموعة نطاق وتحدید            االستراتیجي
من كثیر في وتخدم OAIS لـ تمویٍل مصدر أیضًا اإلشراف یمّثل أن یمكن األرشیف. إلى                 الموكلة

.OAIS األحیان كهیئة مشرفة تقوم بصفة دوریة بمراجعة سیاسات وأداء ومخاطر 
 

هذه مع التعامل یتّم .OAIS لـ الیومیة العملیات إدارة عن مسؤولة لیس اإلشراف أن إلى اإلشارة                  تجدر
 المسؤولیة بواسطة مكّون وظیفي داخل األرشیف نفسه (انظر القسم ٣ـ٣).

 ٣ـ٢ـ٢ المنتجون
الطویل الحفظ أجل من OAIS إلى المعلومات تنقل التي الُنُظم أو المنّظمات أو األفراد هم                 المنتجون
ذلك بعد تقدیمها ویتّم المنِتج سیقّدمها التي المقترنة والمیتاداتا المحتوى OAIS مع التفاوض ُیحّدد                األمد.

 إلى OAIS عبر عملیة استیعاٍب تقبل البیانات المقّدمة وتحّضرها لإلدخال إلى مخزن األرشیف.
تقدیم اتفاقیة بواسطة وتوجیهه والمنتجین OAIS بین التفاعل على الرسمي الطابع إضفاء یتّم ما                غالبًا
المنِتج قبل من تقدیمها المتَوقَّع والمیتاداتا المقّدمة المعلومات نوع مثل للتفاعل دة المحدِّ التفاصیل               تضع
بالمواد مرفقٌة الولوج على قیود وأي األرشیف إلى المنِتج من للمواد الفعلي للنقل اللوجستیة                والخدمات
التفاعل لوصف محاولة هي ٤ـ٥ القسم في مناقشتها تتّم التي PAIS و PAIMAS معاییر إّن                 المقّدمة.

 بین المنتجین وأرشیفات OAIS بشكل رسمي.

  ٣ـ٢ـ٣ المستهلكون والمجتمع الُمعیَّن
المعلومات تستخدم أو تستهلك التي الُنُظم أو المنّظمات أو األفراد هم المستهلكون االسم، یوحي                كما
طلبات منها متنّوعة بطرٍق OAIS نوع من أرشیف مع المستهلكون یتفاعل .OAIS لدى               المحفوظة

 المساعدة وعملیات البحث وطلبات الولوج إلى كائنات المعلومات المؤرَشفة.
 

من فرعیة مجموعة وهي الُمعیَّن: المجتمع باسم ُتعرف المستهلكین من معینة فئًة المرجعي النموذج د                ُیحدِّ
ُحِفظت الذي الشكل ضمن المؤرَشفة المعلومات مستقل بشكٍل یفهموا أن منهم ُیَتوّقع الذین               المستهلكین
المسؤولیات إحدى السابق: القسم في بإیجاٍز النقطة هذه إلى التطّرق تّم .OAIS قبل من فیه                 وُأتیحت
لمستخدمیها بالنسبة مستقٍل بشكل مفهومًة تجعلها بطریقٍة المعلومات حفظ هي OAIS لـ              اإللزامیة

.OAIS األساسیین. هؤالء المستخدمون األساسیون هم المجتمع الُمعیَّن لـ 
 

یتأّلف فسوف معّین باختصاص خاّصة بیانات ومجموعات بحثیة أوراق على یحتوي OAIS كان               إذا
والذین االختصاص هذا في الخبرة من معّین مستوى یمتلكون الذین األفراد جمیع من البحثي                المجتمع
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المحتوى كان إذا وبالمثل تطبیقي. او أساسي بحٍث وتحفیز إلعالم المؤرَشفة المعلومات یستخدمون               سوف
المالیة السجّالت من وغیرها ضریبیة وإقرارات عمومیة میزانیات من ن مكوَّ OAIS في              المؤرَشف
من غیرهم أو محاسبین أو تنظیمیة حكومیة هیئات الُمعیَّن المجتمع یكون فقد التجاریة للشركات                العائدة
تكون قد المثالین هذین في معلومات. هكذا وتفسیر بتجمیع المختّصین المالیة االختصاصات              ذوي
OAIS مستهلكو سیكون الحالة هذه في شخص. أي قبل من المّجاني لالستخدام متاحًة OAIS                محتویات
استخدام على القادرون هم كافیة اختصاصیة معارف یمتلكون الذین األفراد فقط لكن العموم.               من

.OAIS المعلومات المؤرَشفة دون مساعدة الخبراء الذین یشّكلون المجتمع الُمعیَّن الخاّص بـ 
 

من بدًال األرشیف، محتویات لطبیعة وفقًا الحقًا تحدیده یتم الُمعیَّن المجتمع نطاق أن االستنتاج ینبغي                 ال
فیها ُتحفظ التي والصیغ OAIS محتویات من كل یحّدد الذي هو المحّدد المجتمع نطاق فإن                 ذلك

 المحتویات بحیث تظّل متاحة ومفهومة بشكل مستقل من قبل المجتمع الُمعیَّن.
 

توّضح كما .OAIS نوع من ألرشیف الحفظ عملیة في حاسمًا جانبًا الُمعیَّن المجتمع نطاق تحدید                 یعّد
لحفظ الالزمة المیتاداتا متطّلبات زادت كلما الُمعیَّن المجتمع نطاق اّتسع كلما ٣ـ٤، القسم في                المناقشة
مع یتطابق وهذا الجمهور بحجم الُمعیَّن المجتمع نطاق حجم یرتبط الطویل. المدى على الرقمیة                المواد
لكن المؤرَشفة. المعلومات مستخدمي جانب من اختصاصیة معرفة أو معّینة خبرة وجود عدم               افتراض
هناك صعوبة. أكثر مستقل" بشكل للفهم "قابلة صیغٍة في المعلومات حفظ مهّمة تصبح الحالة هذه                 في
یمنع شيء یوجد ال بالضرورة: ثابتًا لیس الُمعیَّن المجتمع نطاق أن وهي مالحظتها یجب إضافیة                 نقطة
توّقعات عن فضًال مداه المعّین للمجتمع الدینامیكیة السمات تشمل الوقت. بمرور التغّیر من               المجتمع

 أعضائه فیما یتعّلق بالوصول إلى محتویات OAIS واستخدامها.

OAIS ٣ـ٢ـ٤ المزید عن نموذج بیئة  
نوع من ألرشیٍف الخارجیة البیئة أن إلى اإلشارة تجدر أنه إال الشكل في بوضوح تصّور لم أنها                   رغم
OAIS لـ یمكن المثال سبیل فعلى أخرى. OAIS محفوظات مع التفاعل أیضًا تشمل أن یمكن OAIS                
الـ من المعلومات كائنات بعض رعایة ینقل اتفاق خالل من وذلك آخر OAIS بیئة في كمنِتٍج یعمل                   أن
OAIS بنظام یتعّلق فیما المستهلك دور یلعب أن OAIS لـ یمكن وبالمثل، الثاني. إلى األول OAIS                
ویعمل المعّین للمجتمع بالنسبة المهّمة المواد بعض ألرشفة اآلخر OAIS الـ على یعتمد كان إذا                 آخر،

 كوسیط للطلبات على هذه المواد.
 

OAIS بـ الخاص المفهوم إلى باإلضافة المعّین والمجتمع والمستهلكین والمنتجین اإلشراف مفاهیم              تمّثل
أو واحدة تنظیمیٍة بنیٍة في األدوار هذه كل تضمین یمكن وبالتالي تنظیمیة. كونها من أكثر وظیفیة                  أدوارًا
الفصل بل وآخر دوٍر بین المادي الفصل لیست األساسیة النقطة إن متعّددة. منّظمات عبر                توزیعها

 المنطقي بین أدوار صنع القرار ومصالح أصحاب المصلحة المرتبطة بمعظم أنشطة الحفظ الرقمیة.
 

الجامعات بین المشترك االتحاد هو العملیة الممارسة في OAIS بیئة تطبیق لفهم المفیدة األمثلة                أحد
القیادة "توّفر مؤّسسة ٧٠٠ من أكثر تضّم دولیة منّظمة وهذه (ICPSR) واالجتماعیة السیاسیة               للبحوث
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العلوم أبحاث لمجتمع التحلیل وطرق علیها واإلشراف البیانات إلى الولوج مجاالت في              والتدریب
تقوم التي ICPSR بـ الخاّصة البیانات أرشیف خدمة هي OAIS فإن السیاق هذا في                االجتماعیة".
دور أن بید االجتماعیة. العلوم في البحثیة البیانات مجموعات وإتاحة وحفظ على واإلشراف               بجمع
المنّظمة. وسیاسات أهداف یحّدد منتخب مجلس یحكمه الذي نفسه ICPSR اتحاد في یكمن               اإلشراف
البیانات أرشیف خدمة لدى البیانات مجموعات بإیداع یقومون الذین والمنّظمات األفراد هم              المنتجون
من یتأّلف ICPSR لـ المعّین المجتمع أن یبدو المرافقة. التوثیق ووسائط المیتاداتا جانب إلى ICPSR               
استخدام إلى یحتاجون والذین ICPSR في األعضاء المؤّسسات وطالب وكادر التدریس هیئة              أعضاء
تعریف في تستمّر ICPSR أّن غیر التعلیمیة. واألنشطة للبحث االجتماعیة بالعلوم المتعّلقة              البیانات
الجامعات وطالب وكادر التدریس هیئة أعضاء (١ لتشمل: أوسع نطاٍق على مستهلكیها              مجموعة
الخدمات ومقّدمي السیاسات وصّناع اآلخرین الباحثین و٢) ICPSR في األعضاء غیر             والكّلیات
كامل "تتضّمن بیانات تقدیم إلى البیانات إیداع متطّلبات تدعو أعضاء. غیر سات مؤسٍّ من               والصحفیین
جمیع تضمین أخرى، بعبارٍة مستقل". بشكٍل البیانات مجموعة وتفسیر لقراءة الالزمة والتوثیق              البیانات
الواقع، في المعّین. المجتمع قبل من مستقل" بشكٍل "مفهومة البیانات لجعل الالزمة اإلضافیة               المعلومات
فهو األمام: إلى أخرى خطوًة المستقل" الفهم "قابلیة قضیة اإلنترنت شبكة على ICPSR موقع                یخطو

نا یقوم بتقدیم محتویات الموقع بثمانین لغة مختلفة یمكن للزائر االختیار بینها! یقّدم مترجمًا مضم 
 
 

 ٣ـ٣ نموذج OAIS الوظیفي
نوع من أرشیٌف بواسطتها یحّقق التي لآللیات األساسیة المجموعة ویصف المرجعي النموذج              یحّدد
یلّخص المعّین. المجتمع أمام وإتاحتها األمد الطویل المعلومات حفظ في المتمّثلة األساسیة مهّمته OAIS              
كیانات أو المستوى رفیعة خدمات ست من مكّونة مجموعة اآللیات: هذه OAIS لـ الوظیفي                النموذج
یمكن عهدته. في الموجودة المعلومات وإتاحة حفظ في OAIS لـ المزدوج الدور سویًة تلّبي التي                 وظیفیة
لكن الخاّصة، األرشیف وتقانات لظروف مناسبة طریقة بأیة وإعدادها الوظیفیة OAIS كیانات              تنفیذ
یوّضح األرشیف. أنظمة من بآخر أو بشكل للتجرید" "قابلة تكون أن یجب تمّثلها التي العاّمة                 العملیات

 الشكل رقم ٢ المكّونات الست لنموذج OAIS الوظیفي.
 

11 



 

 
  الشكل رقم ٢: نموذج OAIS الوظیفي.

 ٣ـ٣ـ١ االستیعاب
وإعدادها المنتجین من المقّدمة قبول عن المسؤولة العملیات من مجموعة عن عبارة هو               االستیعاب
المعلومات استالم االستیعاب بها یقوم التي المحّددة الوظائف تشمل األرشیف. مخزن ضمن              للتضمین
وتحویل وكاملة، تالفة غیر الواردة المعلومات أن من والتحّقق المنتج، من OAIS إلى               المنقولة
إنشاء أو واستخراج المحفوظات، نظام داخل واإلدارة للتخزین مناسبة صیغة إلى المقّدمة              المعلومات
نقل إلى باإلضافة ،OAIS بـ الخاّصة البحث وُمعینات واالسترداد البحث أدوات لدعم وصفیة               میتاداتا
باختصار االستیعاب وظیفة تعمل األرشیف. مخزن إلى بها المرتبطة والمیتاداتا المقّدمة             المعلومات
وإعدادها المقّدمة المعلومات رعایة قبول عملیة كامل وُتدیر المنتجین مع OAIS لـ خارجي بیني                كسطح

 لالحتفاظ األرشیفي.

 ٣ـ٣ـ٢ التخزین األرشیفي
الرقمیة المواد وصیانة األمد الطویل التخزین ُیدیر الذي األرشفة نظام جزء هو األرشیفي               التخزین
ضمان عن المسؤولة هي األرشیفي التخزین وظیفة فإن تحدیدًا أكثر بشكل .OAIS عهدة في                الموجودة
أو مّتصل مباشر تخزین المثال: سبیل على ـ مناسبة تخزین أشكال ضمن المؤرَشف المحتوى                وجود
كاملة تظّل المحفوظة للمعلومات الحاملة الِبّتات تدّفقات وأّن ـ مّتصل غیر تخزین أو خّطي شبه                 تخزین
باتخاذ دوري بشكٍل األرشیفي التخزین یقوم المسؤولیة هذه لتلبیة الطویل. المدى على العرض               وممكنة
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آلیات بتطبیق أیضًا األرشیفي التخزین وظیفة تقوم الصیغ. ترحیل أو الوسائط تحدیث مثل               إجراءاٍت
سیاسات إلى باإلضافة الحفظ عملیات مخرجات لتقییم األخطاء من التحّقق إجراءات مثل متنّوعة               حمایٍة
باسترداد األرشیفي التخزین یقوم وأخیرًا الكارثیة. األحداث آثار لتخفیف الكوارث بعد البیانات              استرجاع
التخزین وظیفة أّن الحظ المستهلكین. قبل من الوصول لطلبات كدعٍم OAIS تخزین أنظمة من                عناصر
على األرشیفي التخزین مع التفاعل یقتصر حیث مباشرة خارجیة واجهة على تحتوي ال               األرشیفي

.OAIS الخدمات الداخلیة عالیة المستوى في 

 ٣ـ٣ـ٣ إدارة البیانات
المعلومات وتصف تعّرف التي الوصفیة المیتاداتا بیانات قواعد على البیانات إدارة وظیفة              تحافظ
عملیات تدعم التي اإلداریة البیانات ُتدیر أّنها كما ،OAIS بـ الخاّصة البحث لُمعینات دعمًا                المؤرَشفة
إلدارة األساسیة المهام تشمل الولوج. وإحصائیات النظام أداء بیانات مثل OAIS لـ الداخلي               النظام
وإنشاء هذه البیانات قواعد عن استعالمات وإجراء عنها، المسؤولة البیانات قواعد على الحفاظ               البیانات
تحدیثات وإجراء ،OAIS داخل األخرى الوظیفیة الكیانات من المقّدمة الطلبات على كجواٍب              تقاریر
خالل من موجودة. معلومات حذف أو تعدیل عند أو جدیدة معلوماٍت وصول عند البیانات قواعد                 على
على المحفوظ للمحتوى واالسترداد البحث عملیتي البیانات إدارة وظیفة تدعم هذه، البیانات قواعد               إدارة

 OAIS وإدارة عملیات OAIS الداخلیة.

 ٣ـ٣ـ٤ تخطیط الحفظ
مالئمٍة تنقیحاٍت توصیة إلى باإلضافة للحفظ OAIS استراتیجیة وضع عن مسؤوًال الحفظ تخطیط               ُیعّد
البیئة الحفظ تخطیط خدمة ترصد .OAIS بیئة في المتطّورة للظروف استجابًة االستراتیجیة              لهذه
الولوج وحمایة الحفظ على OAIS قدرة على تؤّثر أن یمكن مخاطر أو تغّیرات حصول لمنع                 الخارجیة
نطاق في التحّوالت أو والولوج التخزین تقنیات في االبتكارات مثل حیازته في الموجودة المعلومات                إلى
وإجراءات سیاسات لتحدیث توصیات بوضع الحفظ تخطیط یقوم ذلك عند المعّین. المجتمع توّقعات               أو
مستخدٍم بیئة من OAIS للـ حمایًة الحفظ تخطیط وظیفة تمّثل التغّیرات. هذه استیعاب بهدف OAIS               
OAIS قدرة على تؤّثر التي المخاطر أو التغّیرات عن تكشف أنها كما باستمرار، متطّورة                وتقنیة
االستراتیجیات هذه تطبیق في وتساعد لها للتصّدي استراتیجیات بتصمیم وتقوم بمسؤولیاته             لالضطالع

 داخل نظام المحفوظات.

 ٣ـ٣ـ٥ الولوج
ویستلمها ویطلبها یحّددها التي والخدمات العملیات بإدارة الولوج وظیفة تقوم اسمها، یوحي              كما
تشمل األرشیفي. OAIS مخزن في االستالم یحصل حیث ـ المعّین المجتمع وباألخّص ـ               المستهلكون
OAIS بمقتنیات الخاّصة المعالجة استعالمات للمستهلك دعمًا الولوج یقّدمها التي النموذجیة             الخدمات
المستهلك، إلى مثًال) نتائج (مجموعة االستجابة وتقدیم البیانات إدارة إلى الطلب إحالة التحدید وجه                وعلى
التخزین إلى الطلب إحالة خالل من وتسلیمه المطلوب المحتوى استرجاع تنسیق إلى              باإلضافة
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العنصر صیغة تغییر (مثل ضروریة تحویالت أیة وإجراء المطلوبة، العناصر واستالم             األرشیفي،
التسلیم قبل تحدث أن یجب ضروریة) غیر میتاداتا أیة إزالة أو للنشر، أكثر مالئمة صیغة إلى                  المؤرَشف
بالمحتوى مرتبطٍة الولوج أو باألمان م تحكٍّ آلیات أیة تنفیذ عن مسؤوًال الولوج ُیعّد المستهلك.                إلى
اآللیة النحو هذا على فهي المعیَّن): (والمجتمع المستهلكین مع OAIS واجهة الولوج یمّثل               المؤرَشف.
 األساسیة التي یفي OAIS من خاللها بمسؤولیته في إتاحة معلوماته المؤرَشفة إلى مجتمع المستخدمین.

 ٣ـ٣ـ٦ اإلدارة
كیانات أنشطة تنسیق عن فضًال OAIS في الیومیة العملیات إدارة عن المسؤولة هي اإلدارة                وظیفة
سبیل (على المنتجین مع التفاعل األخرى المسؤولیات تشمل المستوى. العالیة الخمسة الوظیفیة OAIS             
العمالء)، دعم خدمة تقدیم المثال سبیل (على والمستهلكین البیانات)، تقدیم اتفاقیات على التفاوض               المثال
عن أیضًا مسؤولة اإلدارة وظیفة األرشیف). ومعاییر سیاسات وصیانة تنفیذ المثال سبیل (على               واإلدارة
حسب للنظام التحدیثات وتنسیق المراقبة، نظام وأداء والولوج، األرشفة أنظمة تشغیل على              اإلشراف
مباشرة تتصل فهي والخارجیة الداخلیة OAIS لتفاعالت أساسي كمحوٍر اإلدارة تعمل             االقتضاء.
الحفظ وتخطیط البیانات وإدارة األرشیفي والتخزین االستیعاب المستوى: العالیة الخمس OAIS             بخدمات

 والولوج باإلضافة إلى الجهات الخارجیة المشاركة في OAIS: المنتجون والمستهلكون اإلشراف.

 ٣ـ٣ـ٧ المزید عن نموذج OAIS الوظیفي
وظیفیًا كیانًا یحّدد المرجعي OAIS نموذج أّن إال ٢ رقم الشكل في موّضح غیر ذلك أن من الرغم                    على
أخرى) أمور بین (من وتشمل األرشیف أنحاء جمیع في الخدمات هذه تنتشر المشتركة. الخدمات                سابعًا:
وخدمات الملّفات) إدارة وأدوات األساسیة الحوسبة موارد المثال سبیل (على التشغیل نظام              خدمات
المثال سبیل (على األمنیة والخدمات البیانات) اتصال آلیات المثال سبیل (على             الشبكة
من أرشیف ألي الشبكي والربط للحوسبة الفقري العمود هي المشتركة الخدمات             المصادقة/الترخیص).

.OAIS نوع 
 

مع سویًة تشّكل المستوى رفیعة وظیفیة كیانات ستة یجّسد أن OAIS من المتوّقع من فإنه                 باختصار،
ویتیحها الطویل المدى على المعلومات خاللها من OAIS یحفظ التي اآللیات المشتركة              الخدمات
في بآخر أو بشكٍل الوظیفیة الكیانات هذه كل بتنفیذ OAIS نوع من أرشیف سیقوم المعّین.                 لمجتمعه

 سیاق بناء نظام أرشیفي كامل.
 

(OCLC) المباشر الخط على المتاحة الحاسوب مكتبات مراكز باتحاد الرقمي األرشیف خدمة              تقّدم
على الخدمة هذه بنیة تعتمد . عملي بشكٍل المستوى العالیة الستة OAIS خدمات تنفیذ لكیفیة 3               توضیحًا

من الوظیفي OAIS نموذج مكّونات من مكّون كّل استرجاع یمكن لذلك المرجعي: OAIS               نموذج
یعتمد التحدید، وجه على الرقمي. األرشیف تدعم التي التنظیمیة OCLC لوحدات الواسعة              المصفوفة

3https://www.oclc.org/en/contentdm.html   
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العالمیة األنظمة (استیعاب)، OCLC الرقمیة المجموعة خدمات على OCLC لـ الرقمي             األرشیف
،OCLC أبحاث البیانات)، (إدارة البیانات قواعد دعم أنظمة األرشیفي)، (التخزین المعلومات             وتقانة
أمن (الولوج)، الرقمیة المجموعة خدمات النهائي، المستخدم خدمات الحفظ)، (تخطیط األنظمة             تخطیط
مجموعة الرقمي OCLC أرشیف یمّثل (اإلدارة). األنظمة دعم الشبكة، دعم القانوني، الدعم              الشركات،
الستة الوظیفیة OAIS مكّونات إلنتاج دمجها یجب التي والخبرات والخدمات العملیات من              متنّوعة
نموذج لتنفیذ الممكنة االستراتیجیات من واحٌد إال هو ما OCLC نهج فإن ذلك مع المستوى.                 العالیة

  OAIS الوظیفي.

OAIS ٣ـ٤ نموذج معلومات 
وصفًا أیضًا المرجعي النموذج یوّفر ،OAIS نوع من ألرشیف الوظیفیة المكّونات وصف إلى               باإلضافة
مبدأ على OAIS معلومات نموذج یعتمد األرشیف. یدیرها التي المعلومات لكائنات المستوى              عالي
األرشیفي. النظام وخارج وخالل داخل إلى انتقالها أثناء المعلومات بنیة لمفهوم ر تصوٍّ المعلومات:               حزمة
الحفظ لدعم الضروریة المیتاداتا جانب إلى الحفظ علیه یرّكز الذي الكائن من المعلومات حزمة                تتأّلف
مهّمة مختلفة أشكال ثالثة هناك واحدة. منطقیة بحزمة المرتبطین الفهم وقابلیة والولوج األمد               الطویل

 لمفهوم حزمة المعلومات: حزمة معلومات التقدیم، حزمة المعلومات األرشیفیة وحزمة معلومات النشر.

 ٣ـ٤ـ١ ُحَزم المعلومات
عند OAIS إلى المنِتج من نقلها یتّم التي المعلومات حزمة إصدار هي SIP أو التقدیم معلومات                  حزمة
بین علیه التفاوض تّم التفاق نتیجًة SIP لـ الدقیق الشكل یكون قد األرشیف. في المعلومات                 استیعاب
الرقمي الكائن المثال سبیل على معّین: أساٍس على إنشاؤه تّم قد یكون أن یمكن أو OAIS والـ                   المنِتج
SIP مفهوم یشّدد توفیرها. على قادرًا أو ا مستعد المنِتج یكون أن یمكن التي القصوى المیتاداتا                 وكمیة
المثال سبیل على المنِتج. قبل من تقدیمه یتّم الذي القیق بالشكل حفظها یتّم ال قد المعلومات أن حقیقة                    على
المعلومات المنِتج یقّدم قد أو SIP حزم عّدة من المقّدم للمحتوى تجمیع هو المحفوظ الكائن یكون                  قد
مخزن في التضمین قبل أخرى صیغٍة إلى الترحیل یستلزم مما OAIS من مدعومة لیست                بصیغة
یستدعي مما كافیة غیر أو كاملة غیر المنِتج من المقّدمة المیتاداتا تكون أن أیضُا یحدث قد                  األرشیف.

 زیادتها أثناء عملیة االستیعاب.
 

قبل من وحفظها تخزینها یتّم التي المعلومات حزمة من نسخٌة هي AIP أو األرشیفیة المعلومات                 حزمة
المیتاداتا من كاملة بمجموعة مصحوبًة الحفظ علیها یرّكز التي المعلومات من AIP تتكّون .OAIS              
بها المرتبطة والمیتاداتا المؤرَشفة المعلومات تمّثل والولوج. الحفظ في OAIS خدمات لدعم              الكافیة
شكٍل بأي االحتفاظ یتّم أن إلى حاجٍة أیة ذلك مع یوجد ال األرشیفي: النظام ضمن واحدًة منطقیًة                   حزمًة
بعد المدمج الكائن وتخزین نفسه المعلومات كائن داخل المیتاداتا تضمین مثل الماّدي االرتباط أشكال                من
إلى بها الخاّصة والمیتاداتا المؤرشفة البیانات معلومات تخزین ترتیبات أمور ُتركت واحد. ِبت كدفق                ذلك
بیانات قواعد في التخزین إلى الكامل الماّدي التكامل من الممكنة الحلول تتراوح قد ،OAIS                منّفذي

 منفصلة ولكن مرتبطة منطقیًا.
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أرشیفیة معلومات ومجموعة AIU أرشیفیة معلوماٍت وحدة :AIP َصي" "تخصُّ المرجعي النموذج             یحّدد
إلكتروني كتاب أو واحد رقمي فیلم (مثل "ُمجّزأ" واحٍد لعنصٍر والمیتاداتا المحتوى AIU تخّزن .AIC               
األحادیة الطبیعة أن الحظ ممّیزة. مجموعة في سویًة مجّمعة AIU عّدة من AIC تتأّلف حین في                  واحد)
كأجزاٍء العملیة الحالة في الكائن یوجد قد مفاهیمي: أمٌر هي AIU بوحدة المرتبط للكائن الذریة                 أو
منفصل). كملفٍّ إلكتروني كتاٍب من فصل كّل تخزین یمكن المثال سبیل (على متعّددة رقمیة أو                 فیزیائیة
المرتبطة المیتاداتا نفسه AIC إلى باإلضافة AIU مكّونات من مكّون لكّل سیكون AIC حالة                في
AIC یكون أن یمكن ذلك إلى وباإلضافة AIC عّدة من جزءًا تكون أن AIU لوحدة یمكن به.                   الخاّصة
أو مشترك موضوع إلى استنادًا AIU عّدة بتجمیع AIC عّدة تقوم قد أوسع. آخر AIC من جزءًا                   نفسه
یشیر فیه. یقیمون الذي OAIS لغرض المناسبة المعاییر من أٍي أو مشترك أصٍل أو مشترك                 محتوى
األرشیف محتویات في البحث عملیات تبّسط قد AIC عّدة أن إلى المثال سبیل على المرجعي                 النموذج
قد (OAIS, 2012, 4-45) مفیدة. هرمیة تسلسالت ضمن فردیة AIU وحدات عّدة تنظیم خالل                من
بتجمیع واحد AIC یقوم قد المثال سبیل على الیومیة: عملیاته في لألرشیف مفیدة أیضًا AIC                 تكون
مفاهیمیة طبقة شكل على تنظیمي جهاز هو AIC فإن باختصار معّینة. حفٍظ تقنیة تتطّلب التي                 الكائنات

.OAIS فردیة ضمن أرشیٍف من نوع AIU تتموضع فوق (AIC أي میتاداتا تصف) 
 

المستهلك إلى تسلیمها یتّم التي المعلومات حزمة إصدار هي DIP أو النشر معلومات حزمة فإن                 وأخیرًا
إلى OAIS ینشرها التي المعلومات حزمة أن حقیقة على DIP مفهوم یشّدد الولوج. طلب على                 كجواب
نقاط تتضّمن قد األرشیف. مخزن في الموجودة تلك عن المحتوى أو الشكل في تختلف قد                 المستهلك
صورة ملّف تحویل یتّم (قد المحتوى صیغة الحصر: ال المثال سبیل على AIPو DIP بین                 االختالف
واحد AIP مع واحد DIP یتوافق أن الممكن (من المحتوى وكّمیة النشر) قبل JPEG إلى TIFF                  من
المحتمل (من المحتوى جانب إلى المقّدمة المیتاداتا ومقدار (AIP من جزء مع حتى أو AIP عدة مع                   أو
الكثیر أن حیث مؤرَشف رقمي بكائن المرتبطة المیتاداتا من كاملة مجموعة على DIP یحتوي ال                 أن

 منها ال یهتم بالمستهلك).
 

من أرشیٍف قبل من ونشرها وإدارتها إیداعها یتّم التي المعلومات كائنات DIPو AIPو SIP                تمّثل
المعلومات حزمة فهي األرشیفیة): المعلومات (حزمة AIP هو الحفظ عملیة محور أّن إال .OAIS                نوع
OAIS مسؤولیات إلى بالنسبة AIP أهمیة إلى نظرًا الطویل. المدى على بترسیخها OAIS یلتزم                التي
 في الحفظ والولوج فمن المفید إلقاء نظرة فاحصة على حزمة المعلومات هذه وفحص مكّوناتها الرئیسیة.

 ٣ـ٤ـ٢ داخل حزمة المعلومات األرشیفیة
به. المرتبطة المیتاداتا إلى باإلضافة حفظه المطلوب المحتوى على تحتوي معلومات حزمة أن               تذّكر
كاملة مجموعة على یشتمل أن یجب أنه حیث من المفهوم، لهذا صرامة أكثر تفسیرًا AIP حزمة                  تجّسد
المرجعي النموذج یمّیز المعّین. المجتمع أمام واإلتاحة األمد الطویل الحفظ لدعم الالزمة المیتاداتا               من
المعلومات مكّونات ٣ رقم الشكل یوّضح المؤرَشفة. المعلومات مع تضمینها یجب التي المیتاداتا               أنواع

.AIP في 
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 الشكل رقم ٣: حزمة المعلومات األرشیفیة.

 كائن بیانات المحتوى
بیانات لكائن یمكن الحفظ. عملیة محور في المعلومات وهو المحتوى بیانات بكائن AIP إنشاء                یبدأ
حتى بل حاسوب، برامج بیانات قواعد فیدیو، صور، نص، المواد: من فئٍة أي شكل یأخذ أن                  المحتوى
مستقٍل واحد كائٍن من المحتوى بیانات كائن یتأّلف أن یمكن األحافیر. أو التربة عّینات مثل الماّدیة                  المواد
ویب موقع مصل متعّددة كائناٍت على أیضًا یشتمل وقد (PDF بصیغة مستنٌد المثال سبیل (على                 بذاته
أن هي األساسیة النقطة .(JPEG أو GIF (ملّفأت ثابتة وصور (HTML (ملّفات نّص من                یتأّلف
ٍمفهوٍم نموذج شكل على إتاحته وعن المحتوى بیانات لكائن األمد الطویل الحفظ عن مسؤول OAIS               

 بشكٍل مستقٍل من قبل المجتمع المعّین.

 معلومات التمثیل
قبل من مستقل بشكٍل للفهم قابل نموذٍج في المحتوى بیانات كائن (إتاحة الثانیة بالمسؤولیة                لالضطالع
وهي التمثیل: معلومات من مناسبة بكمّیة مصحوبًا المحتوى بیانات كائن یكون أن یجب المعّین)                المجتمع
معلومات تتضّمن قد المحتوى. بیانات كائن تشّكل التي الِبتات تسلسالت وفهم لعرض الالزمة               المعلومات
محتویاته إلى الولوج أو المحتوى بیانات كائن لعرض الالزمة والبرمجیات األجهزة لبیئة وصفًا               التمثیل
بیانات كائن كان إذا المثال سبیل على المحتوى. بیانات لكائن المناسب التفسیر أیضًا تلّخص                وقد
معّدل مع تتطابق األرقام أن إلى التمثیل معلومات تشیر فقد ASCII أرقام ملّف عن عبارًة                 المحتوى

 قراءات درجات الحرارة الیومیة لبیروت المقاسة بالدرجات المئویة لفترة ١٩٧٢ـ٢٠٠٠.
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المعلومات فهم یتّم الداللیة. والمعلومات الهیكلیة المعلومات نوعین: إلى التمثیل معلومات تقسیم              یمكن
والمفاهیم الرقمیة الِبتات بین التعیینات إلى تشیر وهي الرقمیة الكائنات سیاق ضمن بسهولة               الهیكلیة
أو نص أو صورة أي واضحة: معلومات شكل على البیانات تعرض التي البیانات وهیاكل                المختلفة
فإن أخرى ناحیٍة من الرقمي. الكائن صیغة الهیكلیة المعلومات تصف عام بشكٍل تفاعلي.               برنامج
كّل یعّد المحتوى. بیانات لكائن المناسب التفسیر أو المعنى توّضح التي المعلومات هي الداللیة                المعلومات
على أمثلة البرمجیة بتطبیق الخاّصة المستخدم وتوثیقات البیانات وقاموس المصطلحات قاموس             من
به. الخاّصة التمثیل معلومات من كجزٍء المحتوى بیانات كائن مع ربطها یتّم قد التي الداللیة                 المعلومات
معلومات أیة تتضّمن وهي األخرى التمثیل بمعلومات ُتدعى جامعة فئًة المرجعي النموذج یحّدد               كما
إلى المرجعي النموذج یشیر المثال سبیل على داللیة. أو هیكلیة أنها على بسهولة تعریفها یمكن ال                  تمثیلیة

 أن المعلومات التي توّضح ارتباط المعلومات الهیكلیة والداللیة ببعضها البعض ستقع ضمن هذه الفئة.
 

من معّینة مجموعة تتطّلب قد للغایة. معقدة التمثیل معلومات هیكلیة تكون أن یمكن العملیة الناحیة                 من
المعّین. المجتمع قبل من فهمها أو وتفسیرها تقدیمها یتم لكي للتمثیل إضافیة معلومات التمثیل                معلومات
أن یمكن التمثیل. معلومات من أخرى مجموعًة نفسها التمثیل معلومات من الثانیة المجموعة تتطّلب                قد
شكل في رقمیًا كائنًا مثًال اعتبارك في ضع الخطوات. من عشوائي لعدد ااالرتدادیة العملیة هذه                 تستمّر
نوع من أرشیف یحتاج METS وثیقة فهم لضمان المیتاداتا)، ونقل ترمیز (معیار METS               مستند
عن التعبیر أن غیر الكائن، تمثیل معلومات من كجزٍء METS مخّطط من نسخة تأمین إلى OAIS                
ـ (وبالتالي METS مخّطط لفهم لذلك الموّسعة)، الترمیز (لغة XML بصیغة یتّم METS               مخّطط
XML. مواصفات إلى للولوج المستخدمون یحتاج قد األصلیة) METS وثیقة لفهم ـ مباشر غیر                بشكل
ISO Standard العاّمة) القیاسیة الترمیز (لغة SGML لـ تعریفي ملٌف هو نفسه XML             
من كجزٍء SGML معیار من لنسخة حاجٌة هناك تكون قد بالكامل XML لفهم لذلك ،8879:1986               
ومعیار XML ومواصفات METS (مخّطط المواد هذه كل األصلي. بالكائن الخاّصة التمثیل              معلومات
عبارة التمثیل شبكات إّن .(METS (وثیقة المحتوى بیانات بكائن مرتبطة تمثیل شبكة تشّكل (SGML              
المحتوى بیانات كائن یفهم لكي المعّین للمجتمع كافیًا سیاقًا تشّكل التي المعلومات من متداخلة سالسل                 عن
ال سلسلة تشّكل أن التمثیل لشبكات یمكن النظریة الناحیة من بها. المرتبطة التمثیلیة المعلومات عن                 فضًال
متاٌح SGML معیار أن القول یمكن METS بـ الخاّص مثالنا بمواصلة غریبة: نتائج إلى تؤدي                 نهائیة
عادة ُتنشر ASCII مواصفات ،ASCII مواصفات من نسخٍة إلى حاجٌة هناك ولفهمه ASCII               كنّص
هلم و ASCII مواصفات لفهم اإلنكلیزیة اللغة وقواعد قاموس إلى حاجة هناك لذلك اإلنكلیزیة                باللغة
على بناًء مناسبة نقطة عند التمثیل شبكة باقتطاع OAIS أرشیف سیقوم العملیة الناحیة من                جرًا.
المثال: سبیل على المعّین، المجتمع یملكها التي المفترضة أو المسبقة المعرفة حول معقولة               افتراضات
المعرفة هذه إلى المرجعي OAIS نموذج یشیر اإلنكلیزیة. اللغة یفهم المعّین المجتمع أن               افتراض

 المفترضة باسم قاعدة معرفة المجتمع المعّین.
 

وهذا الحفظ عملیة لدعم المطلوبة المیتاداتا مقدار على یؤّثر المعّین المجتمع نطاق أن سابق وقت في                  ُذِكر
المعرفة قّلت كّلما المعّین المجتمع نطاق توّسع كّلما عام بشكٍل التمثیل. معلومات على أیضًا ینطبق                 األمر
یمتلك المعّین مجتمعه أن االفتراض یستطیع OAIS أن أي المجتمع، بهذا المرتبطة              التخّصصیة
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كّلما صا تخص أقّل المعرفة قاعدة كانت كّلما المؤرَشفة. المعلومات وفهم بتفسیر صلة ذات أقل                معلومات
قبل من والفهم للعرض قابلة المحفوظة المعلومات بقاء لضمان التمثیل معلومات إلى الحاجة               زادت
بالنسبة للخطر هامًا مصدرًا التمثیل معلومات تمّثل المعنى بهذا الطویل. المدى على المعّین               المجتمع
یضمن أن فیجب الزمن مرور مع یتوّسع وبما یتطّور المعّین المجتمع أن بما :OAIS نوع من                  ألرشیف
صعبًا تحدیًا ذلك یمثل قد لذلك. وفقًا أیضًا تتطّور بها ویحتفظ یلتقطها التي التمثیل معلومات أن                  األرشیف
بأثٍر استكمال إلجراء األرشیف إلى العودة تتّم فقد الزمن مع تتوّسع التمثیل معلومات متطّلبات                ألن
طویلة. زمنیة لفترة األرشیف في المحفوظة المحتوى بیانات لكائنات العائدة التمثیل لمعلومات              رجعي
زالت ما إذا أو هذه التمثیل معلومات على الحصول السهل من كان إذا فیما مفتوحًا سؤاًال األمر هذا                    یظل

 متاحة في الواقع على اإلطالق.
 

معلومات باسم جماعي بشكل به المرتبطة الشبكة) (أو التمثیل ومعلومات المحتوى بیانات كائن               ُیعرف
لضمان الكافیة المیتاداتا جانب إلى الحفظ عملیة في علیها التركیز یتّم التي المعلومات وهي                المحتوى.
مّر على هذه التمثیل معلومات OAIS یدیم أن یجب المعّین. للمجتمع بالنسبة ومفهومة مقروءة                بقاءها

 الزمن.

 معلومات وصف الحفظ
للحفظ. OAIS عملیات وتوثیق لدعم إضافیة میتاداتا المحتوى بمعلومات األمد الطویل االحتفاظ              یتطّلب
بشكل ترّكز PDI فإن المرجعي للنموذج وفقًا .PDI أو الحفظ وصف بمعلومات المیتاداتا هذه                تدعى
بشـكٍل للتحدید قابلة أنها تضمن وبذلك المحتوى لمعلومات والحـالیة السـابقة الحاالت وصف على               خاص

.(OAIS, 2012, 4-29) فرید وأنـه لم یتّم تغییرها بـدون علـم 
 

 تتأّلف PDI من خمسة مكّونات:
 

باإلضافة١ـ الداخلیة OAIS أنظمة داخل المحتوى معلومات فرید بشكٍل تحّدد المرجعیة             المعلومات
إنشاؤه تّم داخلي معّرف األمثلة تتضّمن .OAIS لـ بالنسبة الخارجیة واألنظمة الكیانات              إلى

.ISBN بواسطة النظام ورقم  
على٢ـ األخرى: المحتوى معلومات بكائنات المحتوى معلومات عالقات تصف السیاق            معلومات

أو الموضوع) على قائمة مجموعة من (كجزٍء موضوعي بشكٍل معها المرتبطة تلك المثال               سبیل
 تلك التي تمّثل إصداراٍت من نفس المحتوى في صیٍغ بدیلة.

محتواه٣ـ على تعدیالت وأي إنشائه ذلك في بما المحتوى معلومات تاریخ توّثق المصدر               معلومات
المحتوى معلومات لحفظ اُتِخذت إجراءات وأي حفظه أماكن وتسلسل الزمن مر على              وصیغته

 (مثل التطبیع أو ترحیل الصیغة) باإلضافة إلى نتائج هذه النشاطات.
خالل٤ـ من وذلك موّثقة غیر بطریقة تغییرها یتّم لم المحتوى معلومات أن تضمن الثبات                معلومات

العالمات أو الرقمیة التوقیعات أو المبالغ من التحّقق مثل والسالمة األصالة من التحّقق               آلیات
  المائیة الرقمیة.

19 



 

بالحفظ٥ـ المتعلقة المحتوى بمعلومات مرتبطة قیود أو شروط أي توّثق الولوج حقوق              معلومات
الترخیص شروط المثال: سبیل على الحقوق. إنفاذ آللیات وصفًا أیضًا تتضّمن وقد              والولوج.
الحفظ وشروط محّدد) IP عنوان نطاق (مثل المرّخصة الولوج أذونات لدیها التي تلك               وتحدید

 والشروط التي تّم التفاوض علیها بین أرشیف OAIS ومنتج معلومات المحتوى.
 

المیتاداتا مع المؤرَشف الرقمي المحتوى مجتمعًة الحفظ وصف ومعلومات المحتوى معلومات             تمّثل
 الالزمة لعرضه وفهمه والمیتاداتا الالزمة لدعم حفظها وصّحتها ونشرها.

 
مع التمثیل) ومعلومات المحتوى بیانات (كائن المحتوى معلومات لربط التغلیف معلومات             ُتستخدم
منطقیة حزمة في الولوج) حقوق معلومات الثبات، المصدر، السیاق، (المرجع، الحفظ وصف              معلومات
في (منطقیًا) هذه المعلومات مكّونات جمیع ضّم على التغلیف معلومات تعمل تحدیدًا أكثر بشكل                واحدة.
تأخذ قد األرشیف. نظام داخل واحدة منطقیة كوحدة موقعها وتحدید بتحدیدها یسمح مما AIP                حزمة
أكثر تغلیف مخّطط أو الملّفات وأسماء الدلیل مسارات مثل األساسیة المعلومات شكل التغلیف               معلومات

.METS تفصیًال مثل 
 

مستهلكي قبل من المحتوى معلومات واسترجاع اكتشاف تدعم معلومات هي الوصفیة المعلومات              أخیرًا،
وفق میتاداتا سجل شكل الوصفیة المعلومات تتخذ قد المثال سبیل على البحث. ُمعینات عبر OAIS               
بها یحتفظ والتي بها المرتبطة الحفظ وصف ومعلومات المحتوى معلومات من مستمدٍّ كور دبلن                معیار

 OAIS لتسهیل االكتشاف بالنسبة لقسٍم منمستخدمي األرشیف.

 ربط القطع سویًة
معلومات أعاله: الموّضحة المعلومات مكّونات من OAIS نوع من ألرشیف المعلومات نموذج              یتأّلف
السیاق، (المرجع، الحفظ وصف معلومات التمثیل)، ومعلومات المحتوى بیانات (كائن            المحتوى
تحدیدًا، أكثر بشكٍل الوصفیة. والمعلومات التغلیف معلومات الولوج)، حقوق معلومات الثبات،             المصدر،
تغلیف یسمح كما أرشیفیة، معلوماٍت حزمَة الحفظ وصف ومعلومات المحتوى معلومات             تشّكل
اكتشاف الوصفیة المعلومات تدعم بینما منطقیة كوحدٍة AIP مكان وتحدید على بالتعّرف              المعلومات
في المذكور الوظیفي النموذج لتنفیذ خاٍص نهٍج أي المرجعي OAIS نموذج یصف ال وكما .AIP                 ونشر

  القسم ٣ـ٣ فإنه وبنفس الطریق یتجّنب أیة توصیة محّددة لتنفیذ مختلف مكّونات نموذج المعلومات.
.OAIS نوع من أرشیٌف یدیرها التي المعلومات لكائنات مفاهیمي نموذج توفیر هو ذلك عن بدًال                 الهدف
أرشیفي إعداد في المستخَدمة المحّددة والمخّططات والنظم البنى على المفاهیم هذه تطبیق یعتمد               سوف

 معّین.

 ٣ـ٥ قابلیة التشغیل البیني لألرشیف
نظرًا .OAIS نوع من األرشیفات عبر البیني التشغیل قابلیة مناقشة المرجعي OAIS نموذج               یتضّمن
شبكة تتوّسع ان المحتمل فمن الرقمیة المستودعات في والعلمیة البحثیة السجّالت من متزاید كّم                لوجود
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أي ـ الممّیزة OAIS لمحفوظات یمكن تعقیدًا. أكثر وتصبح المستودعات هذه فوق المتراكبة               العالقات
مجتمعات تزوید مثل متنّوعة بطرق التعاون من تستفید أن ـ المنفصلة اإلدارات ذات OAIS                أرشیفات
الذین للمنتجین البیانات تقدیم وتسهیل األرشیفات، عبر ومتكاملة أكثر موّحدة ولوٍج ببیئة              المستهلكین
خالل من التشغیل تكالیف لخفض الفرص من واالستفادة متعّددة، أرشیفات في المواد بإیداع               یقومون
بین ممكنة ارتباطات أربعة یصف تصنیفًا المرجعي النموذج یوّفر المشتركة. والخدمات التحتیة              البنیة

 األرشیفات.
 

المحفوظات مع تفاعالت أي دون مستقل بشكٍل تعمل OAIS نوع من أرشیفاٌت هي المستقّلة                األرشیفات
داخل القرار صنع یستند كما واحد معیٍّن مجتمٍع على المستقّلة األرشیفات أنشطة تترّكز               األخرى.

 األرشیف إلى احتیاجات هذا المجتمع أو المتطّلبات الداخلیة لألرشیف.
 

أو التقدیم توافق أشكال من شكٍل على یحافظان أكثر أو أرشیفین عن عبارة هي المتعاونة                 األرشیفات
الطلبات لتلبیة تستخدم DIP أو SIP من واحدًة صیغًة األرشیفات تدعم تحدیدًا، أكثر بشكل بینهما.                 النشر
DIP و SIP صیغ على المتعاونة األرشیفات تتفق قد المثال سبیل على آخر. إلى أرشیف من                  المقّدمة
تتضّمن قد آخر. أرشیف في SIP كحزمة ما أرشیٍف من DIP حزمة استیعاب بسهولة یمكن                 بحیث
الموجودة بالمواد (المهتّمین المشتركة المستهلكین مجتمعات التعاوني التوافق من المستوى لهذا             الدوافع
األرشیفات جمیع إلى المواد یقّدمون (الذین المشتركین المنتجین و/أو المتعاونة) األرشیفات جمیع              في
نقل عند الخالف تقلیل على والمنتجین المستهلكین بین المتبادل المشترك المستودع یشّجع              المتعاونة).

 المواد من أرشیٍف آلخر.
 

(ُیعّرف "محلیا" معینا مجتمعًا فقط تخدم ال OAIS نوع من أرشیفات عن عبارٌة هي المتحدة                 األرشیفات
في المواد تخدمه عالمیًا" "مجتمعًا أیضًا بل أجله) من األرشیف إعداد تّم الذي األصلي المجتمع أّنه                  على
خالل من المتحدة لألرشیفات الجماعیة المقتنیات إلى الولوج العالمي المجتمع یستطیع متعّددة.              أرشیفاٍت
مركزٍي فهرٍس شكل اآللیات هذه تأخذ قد المشتركة. واإلنجاز االكتشاف آلیات من أكثر أو                واحدٍة
كوظیفة معّینة، مواد إلى للولوج المناسب األرشیف إلى المستهلكین یوّجه لالتحاد الجماعیة              للمحتویات
یقوم أرشیف وكّل االتحاد في األرشیفات جمیع على المستهلك بحث استعالمات توّزع عالمیٍة               بحٍث
المواد أمكنة تحّدد تمامًا مندمجٍة عالمیة وولوٍج بحٍث كخدمة أو المحلي، فهرسه تجاه االستعالم                بمعالجة

 المطلوبة وتسترّدها من األرشیف المناسب من خالل عملیٍة شّفافة للمستهلك.
 

كیان یوافق الحالة هذه في المشتركة. الوظیفیة المجاالت عبر بتوافٍق تعمل أن لألرشیفات یمكن                أخیرًا،
دعم في المستخَدمة إلخ) الخدمات، األنظمة، التحتیة، (البنیة الموارد تقاسم على أرشیف كل في                اإلشراف
التخزین (االستیعاب، المرجعي OAIS نموذج في المحّددة الستة الوظیفیة المجاالت من أكثر أو               واحٍد
من مجموعة المثال سبیل على تتقاسم قد الولوج). الحفظ، تخطیط البیانات، إدارة اإلدارة،               األرشیفي،
الخاّصة التقنیة للمیتاداتا PRONOM ِسِجّل (مثل التمثیل لمعلومات مشتركًا سجًال            األرشیفات
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الطویل الحفظ نفقات من یقّلل أن یمكن المواد من النوع هذا تقاسم إن الرقمیة). والصیغ 4                بالبرمجیات

َرة غیر الضروریة.  األمد من خالل االستفادة من وفورات الحجم والتقلیل إلى أدنى حّد من القدرة الُمَكرِّ
 

لألرشیفات العابرة التكامالت أو لالرتباطات المختلفة لألشكال المرجعي OAIS نموذج نقاش یؤّكد              
لمعظم الخارجیة البیئة من مهمٌّ جانٌب هو OAIS نوع من أخرى أرشیفات وجود أن نقطة                 على
كاملة باستقاللیة سیعمل OAIS نوع من األرشیفات من القلیل فإن بالتالي .OAIS نوع من                األرشیفات
مع التكامل من متفاوتٍة درجات ذات ارتباطاًت ذلك عن بدًال ستشّكل ولكنها مستقّلة) كأرشیفات                (أي
المرجعي النموذج في عنها المعّبر المفاهیم في النظر ینبغي الظروف هذه ظّل في األخرى.                األرشیفات
سیاق في ولیس األرشیفات متعّدد إعداٍد سیاق في الوظیفیة) والنماذج المعلومات نماذج ،OAIS               (بیئة
بالمصادر OAIS نوع من أرشیف تصمیم عند بعنایة التفكیر ینبغي عزلة. في یعمل واحٍد                أرشیٍف
عبر التداخل المرجعي: النموذج عناصر عبر للتكامل أو لألرشیفات العابر القیاسي للتوحید              المختلفة
OAIS كیانات داخل والخدمات التحتیة البنیة تقاسم فرص األرشیفات، مستهلكي أو منتجي              مجتمعات

  الوظیفیة الداخلیة، واعتماد معاییر وصیٍغ مشتركة لتسهیل نقل حزم المعلومات بین األرشیفات.

 أثر نموذج OAIS المرجعي٤
أو التخزین تقنیات أو النظام بنى عن معلومات أیة المعیار یعطي ال تنفیذًا. ولیس نموذجًا OAIS                  یمّثل
في المستخدمة الكثیرة التقنیة التفاصیل من أٍي أو الحوسبة منّصات أو البیانات قواعد تصمیم أو                 المعالجة
أي ـ بناء ككتلة المبادرات من عدد استخدمته فقد OAIS نشر ومنذ ذلك مع فّعال. أرشیفي نظاٍم                   إعداد
األنشطة من عددًا بإیجاز القسم هذا یصف فّعالة. أرشفة نظم لبناء دعمًا ـ انطالق ونقطة مفاهیمي                  كأساٍس
األنشطة قائمة تهدف جدًا. عملیة بطریقة ومفاهیمه المرجعي النموذج إلى تستند والتي OAIS بـ                المتعلقة

 الُمناَقشة في هذا القسم إلى أن تكون توضیحیة ولیست شاملة.

OAIS ٤ـ١ ُبنى المستودع المتوافق مع 
أنه كما .OAIS معلومات نموذج یدعم OAIS مع متوافقًا أرشیفًا أن على المرجعي النموذج                ینّص
.(OAIS, 2012, 1-3– 1.4) المرجعي النموذج في المذكورة اإللزامیة بالمسؤولیات بالوفاء             ملتزم
OAIS نموذج مع تتوافق أنها تّدعي التي والوثائق المعاییر أن إلى المرجعي النموذج یشیر                وأخیرًا
والسیاق للتفسیر وفقًا والمطّبقة الصلة ذات OAIS ومفاهیم مصطلحات تتضّمن أن یجب              المرجعي
ال OAIS مع التوافق أن على للتشدید جاهدًا المرجعي النموذج یسعى المرجعي. النموذج في                المحّددین

 یستلزم خیارات تقنّیة معّینة أو قیودًا أخرى على قرارات التنفیذ.
 

المرجعي للنموذج مراجع على العثور النادر من لیس الیوم الرقمي الحفظ لساحة مسٍح إجراء                عند
إلى تستند أنها إلى بوضوٍح الحلول هذه من العدید تشیر الرقمیة. األرشفة حلول أوصاف في OAIS                5

4/http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM :انظر   
 
   على سبیل المثال: نظام الحفظ الرقمي Rosetta الذي تقّدمه Ex Libris وهو حلٌّ شامل من البدایة إلى النهایة إدارة األصول الرقمیة وحفظها5

،(http://www.exlibrisgroup.com/category/RosettaOverview) للمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف وغیرها من المؤّسسات 
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مع التوافق یوّفرها التي الفاعلیة هي ما .OAIS مع متوافٌق عملها سیر أّن أو المرجعي OAIS                  نموذج
هو المرجعي النموذج أن بما األمد؟ الطویل الرقمیة المواد حفظ في المصلحة ألصحاب بالنسبة OAIS               

 إطاٌر مفاهیمي ولیس مخّطط لتنفیذ ملموس فإن معنى "متوافق مع OAIS" غامض بالضرورة.
 

ونماذج OAIS ومصطلحات لمفاهیم صریحًا تطبیقًا المرجعي النموذج مع التطابق یتضّمن أن              یجب
ولكن الرقمي، المستودع نظام بیانات ونموذج هیكلیة تطویر سیاق في به الخاّصة والوظائف               المعلومات
یمكن أخرى بعبارٍة التطبیق. من لالسترداد قابلٌة OAIS ونماذج مفاهیم أن أیضًا هذا یعني أن                 یمكن
من للعدید األرشیفي النظام في المكّونات من للعدید المستوى رفیع منظور من األقل على                التخطیط
التوافق والمنّظمات المؤّسسات تّدعي عندما غموضًا األمر یزداد المرجعي. النموذج مع المتماثلة              السمات

 مع OAIS بدون تعریٍف أو توضیح لما یعنیه ذلك فیما یتعّلق بتنفیذها الخاّص.
 

افتراضات أي تقّدم ال فهي :OAIS تصمیم في الرئیسیة العناصر أحد التجرید ومستوى المرونة                تمّثل
لدعم المستخدمة بالتقنیات متعّلقة متطّلبات أي تفرض وال ،OAIS في والنماذج المفاهیم تنفیذ كیفیة                حول
إلى لیصل المرجعي النموذج تطبیق قابلیة نطاق توسیع على المیزات هذه تعمل وبینما التنفیذ.                عملیات
مع التوافق مفهوم وتطبیق تفسیر اتساق حساب على یأتي هذا فإن تقریبًا، رقمي حفظ سیناریو                 أي
األهداف تلك واإلعالن والتجرید، والنمطیة والتوسعة المرونة تحقیق محاولة فإن وبالتالي .OAIS            
وهو آخر شائٍع هدٍف نحو التقّدم كبیر حدٍّ إلى یعوق المرجعي النموذج تنفیذ خالل من شائعة                  كممارسة

 قابلیة التشغیل البیني لمحتوى المكتبة الرقمیة عبر مجموعة من األنظمة.
 

بین مقایضًة المرجعي OAIS لنموذج المستوى الرفیع المفاهیمي التركیب یشّكل مماثلة             وبطریقٍة
جمیع تكون لكي النقطة: هذه مثاالن یوّضح أخرى. جهٍة من التنفیذ في واالتساق جهة من                 المرونة
نموذج لكن ،OAIS معلومات نموذج دعم علیها یجب OAIS مع متوافقة OAIS نوع من                األرشیفات
بحزمة الخاّصة المیتاداتا بمتطّلبات المستودعات أحد یفي قد متنّوعة. بطرٍق ُیدعم أن یمكن               المعلومات
یفعل قد حین في ،PREMIS بیانات قاموس في المحّددة الداللیة الوحدات طریق عن أرشیفیة                معلومات
ظّل في ولكن OAIS مع متوافقین األرشیفین كال داخلیًا. م مصمٍّ ط مخطٍّ طریق عن ذلك آخر                 مستودع
المعلومات لحزمة تنفیذها یكون لن داخلیًا المصّمم والمخّطط PREMIS بین تفصیلي مخّطط              غیاب
مع OAIS نوع من األرشیفات جمیع تتوافق أن یجب وبالمثل، البیني. للتشغیل قابًال               األرشیفیة
أحد یقوم قد بذلك. تقوم التي لآللیات وصٌف یوجد ال ولكن المرجعي النموذج في المذكورة                 المسؤولیات
واسع نطاق على المعّین مجتمعه بتحدید البحثیة البیانات مجموعات بأرشفة تقوم التي              المستودعات
الالزمة التمثیل معلومات تكون أن المحتمل من الظروف هذه في العموم، لیشمل یوّسعه وربما                للغایة،
أنواعًا یؤرشف آخر مستودع یقوم قد للغایة. واسعة للمجتمع مفهومة المؤرَشفة البیانات مجموعات               لجعل
بالخبراء یحصره وربما ضیقًا أكثر نطاق على المعّین مجتمعه بتحدید البیانات مجموعات من               مشابهًة
في بنظیراتها مقارنًة نسبیًا أقل التمثیل معلومات متطّلبات تكون أن المحتمل من الظروف هذه في                 فقط،

حّل الحفظ الرقمي Preservica من Tessella الخاّص بالصناعة والتراث الثقافي (http://preservica.com/preservica)، یمّثل
RODA) ،نظام حفٍظ رقمي مّجاني ومفتوح المصدر Archivematica (https://www.archivematica.org/wiki/Main_Page)5

.(https://demo.roda-community.org/#welcome) هو مستودٌع للكائنات الرقمیة األصلیة وهو نظام مستودٍع مفتوح المصدر (  
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من األرشیفیة المعلومات ِحزم ولكن OAIS مع متوافقین المستودعین كال أخرى: مرًة اآلخر.               المستودع
 المستودع الثاني لن تكون مجّهزة بمعلومات كافیة تجعلها مفهومًة لمجتمع المستودع األول المعّین.

 
دّقة: أكثر معنًى توّقعوا الذین ألولئك لآلمال مخیبا OAIS مع للتوافق العملیة لآلثار التقییم هذا یكون                  قد
ینبغي ال ذلك مع الممارسات. وأفضل والبروتوكوالت المعاییر من بدّقة دة محدٍّ لمجموعٍة صارٌم               تطبیٌق
الوظیفیة األساسیة للمتطّلبات المشترك العرض ُیعّد .OAIS مع المتوافقة المحفوظات أهمیة             إغفال
تكون األمد طویلة حفٍظ حلول إلنشاء ضروریًا أمرًا الرقمیة األرشفة بأنظمة الخاّصة              والمعلوماتیة
المتبادل التفاهم سیفید المثال سبیل على توسیعه. المحتمل المصلحة أصحاب مجتمع من ومقبولًة               مفهومًة
تتّم التي الحاالت في الخدمة مستوى اتفاقیات على التفاوض عملیة المرجعي OAIS نموذج یعّززه                الذي

 االستعانة بها بموّردین خارجیین إلجراء أنشطة الحفظ الرقمي.
 

تعمل الرقمي الحفظ لمستودع البارزة للخطوط المستوى الرفیعة المشتركة الرؤیة فإن ذلك على               وعالوًة
األرشیفات من لشبكة الداعمة الممارسات وأفضل والبروتوكوالت المعاییر تطویر وتسّهل انطالٍق             كنقطة
قابل إطار تقدیم هو المرجعي النموذج إلنتاج الدوافع أحد كان فقد وبالفعل البیني. للتشغیل قابلة                 الرقمیة
التوافقات. بناء أو المعاییر على تركیزًا أكثر ألنشطٍة انطالق نقطة بمثابة یكون واسع نطاٍق على                 للتطبیق
عن أسفر مما المرجعي النموذج إصدار منذ األنشطة هذه من عدد تنفیذ تّم فقد یلي فیما سنرى                   كما
الحقیقي". "العالم في OAIS نوع من ألرشیف وضوحًا أكثر صورًة مجتمعًة ُتقّدم كبیرة عمل                مجموعة
OAIS ومفاهیم مصطلحات من أكثر حالیًا تتضّمن ال التي الرقمیة المستودعات فإن العمل هذا تقّدم                 مع
وأفضل معاییر تبّني عملیة تسّهل المرجعي للنموذج الفضفاضة المطابقة هذه حتى أنه              ستكتشف

 ممارساٍت ذات صلة بـ OAIS حال توّفرها.
 

ثقة على ملموسًا تأثیرًا سینتج هذا كان ما إذا على المطاف نهایة في OAIS مع التوافق أهمیة                   تعتمد
المكتبات تواجه المثال سبیل فعلى الحفظ. أهداف تحقیق على رقمي مستودٍع قدرة في المصلحة                أصحاب
العلمي السجّل من تعویضها یمكن ال بأجزاء تعهد أن احتمال الجامعة المؤّسسات من وغیرها                والمتاحف
المدى على الفّعال اإلشراف توفیر على قدرتها بعد ُتثَبت لم التي الرقمیة األرشفة أنظمة إلى                 والثقافي
ترى رأینا، كما "نعم". هو مایبدو على الجواب، أسهل؟ القرار هذا OAIS توافق یجعل هل                 الطویل.
أو بیع نقطة هو OAIS توافق أن االّدعاء في فائدًة المصدر والمفتوحة التجاریة الرقمي الحفظ                 حلول
الرقمیة للمستودعات بارز واعتماد تدقیق برنامج یستند التالي، القسم في سنناقش كما أنظمتها. في                مّیزة
ظهر الالحقة، األقسام في سنناقش وكما المرجعي. OAIS نموذج على ذاتها حّد في تستند مقاییس                 إلى
الرقمي. الحفظ مجتمع داخل رئیسیة موارد أصبحت والتي OAIS بـ المتعّلقة المعاییر من               عدٌد
بقاء لضمان األساسیة المتطّلبات فهم تعزیز في تمامًا ناجحًا كان المرجعي OAIS نموذج فإن                باختصار،
مألوفة نقطة المتطّلبات لهذه المشترك التصور یشّكل الطویل. المدى على الرقمیة المواد              واستمراریة
مفهومة رقمیة حفٍظ أنظمة لبناء ضروري شرط أیضًا وهو غامضًا، مشهدًا یكون أن یمكن ما                 ضمن

 وموثوقة وقابلة للتشغیل البیني في نهایة المطاف.

  ٤ـ٢ التقییم الذاتي واعتماد المستودع
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االهتمام ازداد الرقمیة، الحفظ ِلسعة المتزایدة للحاجة كاستجابٍة الرقمیة المعلومات مستودعات ظهور              مع
برعایة یتعّلق فیما معّینة دنیا متطّلبات تلبیة على المستودعات لقدرة التصدیق وربما للتدقیق آلیات                بإنشاٍء
هو المتطّلبات هذه سرد في للبدء الطبیعي المكان وكان الطویل. المدى على الرقمیة المعلومات                وإدارة

 نموذج OAIS المرجعي وذلك نظرًا لوجوده ومكانته ضمن مجتمع الحفظ الرقمي.
 

بنشر RLG البحثیة المكتبات ومجموعة OCLC بین مشترك بشكل مموّلة مبادرة قامت ٢٠٠٢ عام                في
استنادًا موثوق. رقمي مستودع سمات تصف والتي ، والمسؤولیات السمات موثوقة: رقمیة 6            مستودعات

حول إجماع بیان إلى OAIS ونماذج مفاهیم بترجمة التقریر قام دولیة عمل مجموعة عمل                إلى
كان ثقافیًا. الهاّمة المواد من متجانسة غیر كبیرة لمجموعة الحاوي الرقمي المستودع وسمات               مسؤولیات
الثقة ُتلهم أن مجتمعًة شأنها من التي الرقمي المستودع سمات سرد هو الجهد لهذا الرئیسیة األهداف                  أحد
عهدته في والثقافي العلمي السجّل من جزٍء حفظ على بالفعل قادر المستودع بأن المعّین المجتمع                 داخل

 وإتاحته.
 

الرقمي األرشیف سمات بتوسیع الرقمي المستودع بتصدیق المعنیة العمل فرقة ُكّلفت ٢٠٠٣ عام               في
تحدید إلى وهدفت المستودع. اعتماد عملیة لدعم استخدامها یمكن مرجعیًة قائمًة لتصبح              الموثوق
TRAC,) وإتاحتها وترحیلها صحیح بشكل رقمیة مجموعات تخزین على القادرة الرقمیة             المستودعات
رقمي مستودع تعریف وعلى المرجعي OAIS نموذج مفاهیم على مبني الجهد هذا إن .(2007, 2               
ثالثة المرجعیة القائمة نطاق یغّطي .٢٠٠٢ عام في RLG/OCLC تقریر في وصفه تّم               موثوق

 مجاالت واسعة: التنظیم والحوكمة، وإدارة الكائنات الرقمیة، والتقانة.
 

٢٠١٢ عام في علیه الموافقة وتّمت ISO 16363 لمعیار وفقًا TRAC تنقیح تّم األّولي إصداره 7                بعد

متطّلبات قیاسي: معیار وضع تّم ISO كمعیار TRAC تطویر مع بالتوازي .٢٠١٧ عام في                وُنقِّح
المعیار هذا وضع وقد بالثقة، الجدیرة المرّشحة الرقمیة للمستودعات واعتمادًا تدقیقًا توّفر التي               الهیئات
،TRAC إلى استنادًا المستودعات باعتماد تقوم التي المنّظمات العتماد المتطّلبات من األدنى              الحّد

.ISO 16919 8 ولعملیة التدقیق نفسها. في عام ٢٠١٤ أصبحت هذه المتطّلبات المعیار

 
وكما :OAIS توافق فكرة ضمن السابق القسم في لوحظت التي الصعوبة المرجعیة TRAC قائمة                تعالج
موثوقیة إلبراز (OAIS مع (متوافقة كـ نفسها عن تعلن المؤّسسات "بدأت القائمة هذه               وصفتها
الوفاء مجرد من أكثر (OAIS مع (التوافق لـ راسـخ فهم هناك یكن لم ولكن الرقمیة                 مستودعاتها
النظر یمكن المعنى بهذا .(TRAC, 2007, 1) المعیار" حّددها التي المسـتوى الرفیعة              بالمسؤولیات
لمفردات وفقًا OAIS مع المتوافق األرشیف تحدید طرق إحدى باعتبارها المرجعیة TRAC قائمة               إلى
العالم في المستودعات وأنظمة إدارة مخّططات في وضعها یمكن للقیاس وقابلة محّددة ومعاییر               محّددة
نموذج في المحّددة العام التوافق متطّلبات كبیر بتفصیل وتفّسر TRAC ُتحّلل أخرى بعبارٍة               الحقیقي.
سوى تمّثل ال TRAC أن إلى اإلشارة تجدر ذلك مع السابق). القسم في (والموصوفة المرجعي OAIS                

6http://www.oclc.org/content/dam/research/activities/trustedrep/repositories.pdf?urlm=161690 :انظر    
7http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=56510 :انظر   
8https://www.iso.org/standard/57950.html :انظر   

25 



 

فمن OAIS توافق لمتطّلبات المستوى العالیة للطبیعة نظرًا هذه. التوافق لمتطّلبات محتمٍل واحٍد 9              تفسیٍر

إلى المستودع العتماد القیاسي التوحید أجل من OAIS إلى یستند آخر جهٌد یتوّصل أن تمامًا                 الممكن
التوافق متطّلبات نفس في سویًة تجمیعها یمكن والتي المحّددة المعاییر من تمامًا مختلفٍة               مجموعٍة
) المفاهیمي األساس نفس على التفسیرات هذه جمیع ترتكز سوف .TRAC علیها یستند التي               العریضة
ترجمتها طریقة في تختلف أنها غیر البعض. لبعضها مكّملة تكون فقد مجتمعة ُأِخذت وإذا (OAIS               

 لمفاهیم OAIS إلى خصائص قابلة للتدقیق في أنظمة األرشفة في العالم الحقیقي.
 

بالنسبة ومتاحة OAIS إلى مستندة أخرى اعتماد شهادة DSA البیانات على الموافقة ختم               یمّثل
والخدمات البیانات (أرشفة DANS الهولندي المعهد قبل من الختم هذا َر طوِّ الرقمیة. 10             للمستودعات

مع ظاهر بشكل تتوافق التي للمستودعات DSA ُیمَنح دولي. إدارٍة مجلس اآلن یدیره والذي                الشبكیة)
المثال سبیل على المرجعي. OAIS نموذج من عناصر إلى وصوًال منها العدید تتّبع یمكن إرشادًا ١٧                
في الموصوفة والوظائف المهام صریح بشكل "تدعم تقنیة تحتیة بنیة تضّمن مستودعات DSA               یتطّلب
أصحاب بمجتمع إرشاداتها DSA تربط ذلك على باإلضافة ."OAIS مثل دولیًا المقبولة              المعاییر
ومستهلكي البیانات منتجي مثل الكیانات ذلك في بما ،OAIS بیئة نموذج بقّوة یعكس الذي                المصلحة
الذي المرّشح المستودع قبل من ذاتیًا تقییمًا DSA شهادة العتماد النموذجي اإلجراء یتضّمن 11              البیانات.

 یقّدم إلى عملیة استعراض األقران للموافقة.
 

آخر معیار أي أو TRAC على مستندة خارجیة واعتماد تدقیق عملیة كانت إذا ما مفتوحًا سؤاًال یزال                   ال
الوالیات في المكتبات أبحاث مكتب أجرى ذاتیًا. المعلن OAIS بتوافق یتعّلق فیما أكثر فوائد                ُتقّدم
النتائج وأتاح المرجعیة TRAC قائمة باستخدام رقمیة مستودعات أربعة على خارجیة تدقیقات              المتحدة
و DRAMBORA مثل المستودعات لتدقیق األخرى األدوات اإللكتروني. موقعه على الجمهور 12            أمام

مجموعة تقّدم وهي الذاتي التدقیق أو الداخلي لالستخدام مخّصصة Drupal TRAC review tool             13

وفقًا منتظم بشكل ُتقیَّم األرشفة أنظمة ان إلى المستودع في المصلحة أصحاب تنبیه مثل المزایا                 من
كنقاط تستخدم التي األخرى الداخلیة والممارسات العمل سیر ودعم خارجیًا، مطّور موّحد              لبروتوكول
المستودع یمنع شيء یوجد ال أعاله ُذكر كما جیدًا. محّددة تقییم معاییر مواجهة في الجودة لقیاس                  مرجعیة
القول المعقول من یبدو االعتماد. أو للتدقیق رسمي معیار أي بدون OAIS مع متوافقًا نفسه إعالن                  من
التكالیف تقییم سیحّدد النهایة في غیرها، على الجوهریة الناحیة من تتفّوق األسالیب هذه من أیًا                 أن
فیها، یتّم الذي الرقمي الحفظ إلعداد الخاّصة واالحتیاجات بالظروف مقترنًا أسلوب، لكل النسبیة               والفوائد

  الطریقة األكثر مالءمة لمستودع معّین.

9:OAIS راجع على سبیل المثال: قاموس نستور لمعاییر المستودعات الرقمیة الموثوقة والذي یعتمد أیضًا على    
http://files.d- nb.de/nestor/materialien/nestor_mat_08-eng.pdf  

10/http://datasealofapproval.org :انظر   
11/http://datasealofapproval.org/en/information/guidelines :انظر    
12http://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/metrics-assessing-and-certifying-0 :انظر    
13/http://www.repositoryaudit.eu :انظر   

https://www.archivematica.org/wiki/Internal_audit_tool              
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 ٤ـ٣ میتاداتا الحفظ الرقمي
من أرشیف أنشطة لدعم الالزمة المیتاداتا متطّلبات من واسعة مجموعة OAIS معلومات نموذج               یصف
الحفظ. میتاداتا مخّططات من لعدد الالحق التطّور على عمیق تأثیر المتطّلبات لهذه كان .OAIS                نوع
حول المعلومات ذلك في بما األمد" الطویل الرقمي الحفظ عملیة تدعم التي "المیتاداتا هي الحفظ                 میتاداتا
Lavoie and) مؤرشف رقمي لكائن والتفسیریة التقنیة والبیئة الفكریة الملكیة وحقوق             المصدر
المیتاداتا أنواع مع كبیر بشكل الحفظ میتاداتا نطاق یتقاطع المعنى وبهذا .(Gartner, 2013, 4–5              
وأساس طبیعیة انطالق نقطة هو OAIS نظام فإن وبالتالي ،OAIS معلومات نموذج في               المعّرفة

 للجهود الرامیة إلى تطویر مخّطط میتاداتا الحفظ.
 

(میتاداتا PREMIS باسم واحدٌة برزت فقد الحفظ میتاداتا مبادرات من عدٌد وجود من الرغم                على
رقمیة مستودعات في تنفیذها وتّم المجال هذا في الواقعیة الناحیة من كمعیار التنفیذ) استراتیجیات                الحفظ:
الحفظ میتاداتا مفهوم حّددت دولیة عمل مجموعة قبل من تطویرها تّم وقد العالم. أنحاء جمیع                 في
نموذج مفاهیم اسُتخِدمت الطویل. المدى على الرقمیة المواد باستمرار یتعّلق فیما أهمیتها              ووصفت
عام في ُنِشر الذي PREMIS بیانات قاموس یمّثل المیتاداتا. إطار لتطویر انطالق كنقطة OAIS              
Lavoie and) األمد" الطویل الرقمي الحفظ لدعم الالزمة األساسیة للمیتاداتا شامًال "دلیًال ٢٠٠٥             14

(أجزاء الداللیة" "الوحدات من مجموعة الخصوص وجه على یحّدد فهو .(Gartner, 2013, 9             
المستودع إعدادات معظم في الحفظ عملیة لدعم الالزمة المیتاداتا تشكل التي المعلومات) من               منفردة
على والتقانة للتطبیق بالنسبة محایدٌة PREMIS فإن ذاته المرجعي OAIS نموذج ومثل              الرقمي.
في الكونغرس مكتبة تستضیف التنفیذ. لدعم متاحة XML مخّططات من مجموعة أن من 1516              الرغم

من منّقحة نسخة إصدار تّم األخرى. وموارده ومخّططه PREMIS بیانات قاموس المتحدة              الوالیات
PREMIS 2.2 17 في عام ٢٠١٢.

 
في الموّضحة المیتاداتا متطّلبات مع بدّقة یتداخل ال PREMIS بیانات قاموس نطاق أن من الرغم                 على
الوصفیة) للمعلومات OAIS مفهوم PREMIS یغّطي ال المثال: سبیل (على OAIS معلومات              نموذج
.PREMIS أساس تشّكل الحفظ وصف ومعلومات التمثیل لمعلومات الرئیسیة OAIS مفاهیم أن              إّال
الحفظ. لمیتاداتا السائد المعیار اآلن هو ما أساس یمّثل OAIS المعلومات نموذج أن هي األساسیة                 النقطة
مستودع وخدمات أنظمة تطویر على عمیقًا تأثیرًا الوظیفي OAIS نموذج بها أّثر التي الطریقة                وبنفس
یتّم التي المعلومات كائنات تصمیم في مماثًال تأثیرًا أّثر قد OAIS معلومات نموذج فإن الرقمي                 الحفظ

 إنشاء المستودعات من أجل إدارتها.

 ٤ـ٤ ترمیز وتبادل المعلومات المؤرَشفة

14http://www.loc.gov/standards/premis/v1/premis-dd_1.0_2005_May.pdf :انظر   
15http://www.loc.gov/standards/premis/schemas.html :انظر   
16/http://www.loc.gov/standards/premis :انظر   
17http://www.loc.gov/standards/premis/v2/premis-2-2.pdf :انظر   
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مبادرات رّكزت فقد المرجعي OAIS نموذج في المحّددة المیتاداتا متطّلبات PREMIS تعالج حین               في
واسع نطاق على المستخدمة األمثلة من .OAIS معلومات حزمة لمفهوم ملموسة أمثلة إنشاء على                أخرى
الترمیز وتدعم XML إلى تستند وثیقة صیغة وهو (METS) المیتاداتا ونقل ترمیز معیار الحزمة                لهذه

 أو التغلیف لمجموعة واسعة من المیتاداتا المرتبطة بالكائنات الرقمیة المؤرشفة.
 

من العدید أن غیر األرشیفیة. OAIS معلومات ِحَزم لترمیز الوحیدة الوسیلة بالتأكید METS ُیَعّد 18               ال

القسم هذا سیرّكز وبالتالي ،OAIS بـ الخاّص AIP مفهوم بتنفیذ صریحًا ارتباطًا یرتبط ال الوسائل                 هذه
نطاق عبر شعبیته عن فضًال OAIS معلومات حزمة بمفهوم العام الرتباطه نظرًا METS معیار                على

 واسع من سیاقات التنفیذ.
 

للكائن، وصفیة میتاداتا ذاتي، وصف (header) ترویسة رقمي بكائن الخاّصة METS وثیقة              تشمل
للكائن التماثلي المصدر عن میتاداتا حقوقیة، میتاداتا تقنیة، میتاداتا الخصوص وجه (على إداریة               میتاداتا
مكّونات لجمیع هیكلي مخّطط الرقمي، الكائن تشّكل التي بالملّفات قائمة الكائن)، منشأ ومیتاداتا               الرقمي
داخلیًا المیتاداتا ترمیز یمكن الرقمي. الكائن مع ترتبط أن یمكن التي "السلوكیات" قائمة الرقمي،                الكائن

19 داخل وثیقة METS أو ربطها مع مصدر خارجي مثل السجّل.

 
هذا في بها. المرتبطة المیتاداتا مع المؤرشفة الرقمیة الكائنات ِحزم لربط كهیكل METS وثیقة                تعمل
تتكّون OAIS معلومات حزمة أن تذّكر .OAIS معلومات حزمة لمفهوم تطبیقًا اعتبارها یمكن               المعنى
البیانات فهم وقابلیة والولوج األمد الطویل الحفظ لدعم الالزمة المیتاداتا جانب إلى المؤرَشف الكائن                من
رقمي كائٍن بین METS وثیقة تجمع الطریقة بنفس واحدة. منطقیة حزمة في مربوط هذا                وكّل
كحزمة (أي المستودع في كوحدٍة استیعابها یمكن واحدة منطقیٍة حزمٍة في به الخاّصة               والمیتاداتا
استخراجها أو أرشیفیٍة) معلوماٍت كحزمة (أي المستودع نظام ضمن كوحدٍة إدارتها أو تقدیم)               معلومات
(أي األخرى المستودعات أو المعّین المجتمع مثل للمستودع بالنسبة خارجیة ألطراف كوحدٍة              ونشرها
فة ُمعرَّ تغلیف كمعلومات METS وثیقة تعمل الوظائف بهذه القیام طریق عن النشر). معلومات               كحزمة
مكّونات جمیع المنطقي، أو المادي الجمع على تساعد التي المعلومات :OAIS معلومات نموذج               في

 حزمة المعلومات، السماح بالتعّرف علیها وتحدیدها وإدارتها على شكل وحدة منطقیة واحدة.
 

توّفر المتحدة. الوالیات في الكونغرس مكتبة علیه وتشرف ٢٠٠١ عام في METS معیار إصدار                تّم
بیانات قاموس ظهر بینما مؤرَشف، رقمي بكائن المرتبطة للمیتاداتا تغلیف بنیة METS              وثیقة
طبیعیة میتاداتا عن عبارة هما المعیاران هذان المیتاداتا، متطّلبات لتنفیذ رائٍد كمعیاٍر PREMIS             

20 وتكمیلیة ومتوافقة في المستودعات الرقمیة.

   مثل BagIt وهو مواصفات تغلیف ملّفات تّم تطویرها بشكل مشترك بواسطة مكتبة الكونغرس األمریكیة ومكتبة كالیفورنیا الرقمیة18
Fedora Object XML (FOXML)5أو (https://tools.ietf.org/html/draft-kunze-bagit-10)  

(http://fedora-commons.org/download/2.0/userdocs/digitalobjects/introFOXML.html)  
19METS لمزید من الشروحات التفصیلیة عن وثیقة http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview.v2.html انظر   
   للمزید من المعلومات عن اإلرشادات والتوصیات الخاّصة بتنفیذ PREMIS و METS انظر:20

http://www.loc.gov/standards/premis/guidelines-premismets.pdf      
     للحصول على قائمة مرجعیة لتنفیذ نقاط القرار المتعّلقة بـ PREMIS و METS انظر:
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جوانب من ا مهم جانبًا المستودعات بین األرشیفیة المعلومات حزم نقل عملیات جدوى ضمان               یمّثل
عملیاته مستودٌع ینهي حیث "التعاقب" مثل االستخدام حاالت یشمل وهو األمد الطویل الرقمي               اإلشراف
من كلٍّ على RXP المستودع تبادل حزمة تستند آخر. مستودٍع إلى المؤرَشفة محتویاته تنقل أن                 ویجب
في المیتاداتا وتغلیف محّلي مستودع نظام من الحفظ میتاداتا استخراج وتدعم METS و PREMIS              
استیعابها یمكن حیث آخر مستودٍع إلى RXP على المستندة AIP حزمة ونقل للتبادل جاهزٍة                صیغٍة
ونقل RXP أو AIP حزم تغلیف المصدر للمستودعات یمكن المحّلي. المستودعات نظام في               بسهولة
واستیعاب SIP إلى RXP تحویل الالحقة المستودعات تستطیع الالحقة، المستودعات إلى RXP              حزم
رعایة وتسّلم باالستالم إشعار وتقدیم بها المرتبط الرقمي المصدر وتحدیث واستیعاب SIP              حزم
نموذج یشیر أعاله ُذِكر وكما .(Pawletko and Caplan, 2011, 2) رسمي بشكٍل              المحتوى
البیني التشغیل إمكانیة لتعزیز المبّررات أو الحوافز من متنّوعة مجموعة إلى نفسه المرجعي OAIS              
تطبیقًا البیني) للتشغیل قابلة حفٍظ مستودعات (نحو TIPR بروتوكول یمّثل نوع. من األرشیفات 21              بین

العوائق خفض خالل من البیني للتشغیل OAIS قابلیة تعالج التي OAIS معلومات حزمة لمفاهیم                عملیًا
"حزم لتبادل مشتركًا بروتوكوًال طّور وقد المستودعات. عبر OAIS معلومات حزم تدّفق              أمام

 المعلومات األرشیفیة الغنّیة" بین أنظمة المستودع غیر المتجانسة.

 االستنتاجات٥
العمل وسیر البنى على كبیرًا تأثیرًا أّثر قد المرجعي OAIS نموذج فإن السابقة المناقشة تشیر                 كما
علیه الرسمي الطابع وإضفاء ١٩٩٧ عام في مّرة ألول نشره منذ الرقمي. الحفظ وممارسة                والمعاییر
الموثوقة اإلدارة یدعم الذي األساس من جزءًا OAIS أصبح ٢٠٠٢ عام في ISO كمعیار                الحقًا
في والتنفیذ والتطویر التعاون وّجهت التي األساسیة الوثائق من وواحدًا الرقمیة للمواد األمد               الطویلة

  مجال الحفظ الرقمي.

 ٥ـ١ إرث OAIS حتى اآلن
اللغة باعتباره تقریبًا عالمیًا مقبوًال أصبح أنه هو اآلن حتى المرجعي OAIS لنموذج األهم اإلنجاز                 لعل
اختزال بمثابة المرجعي النموذج في الواردة والمصطلحات المفاهیم أصبحت الرقمي. للحفظ             المشتركة
عبر الرقمي الحفظ حول الحوارات ومواصلة لتشكیل ووسیلة الرقمي، الحفظ لممارسي بالنسبة              مفید
أجل من فیه المالحة الثقافي تراثنا مشرفي على یجب الذي للمحیط عام ط ومخطٌّ المتباینة،                المجاالت
لغة، للنموذج: الثالث الموروثات هذه عهدتهم. في الموجودة الرقمیة للمواد األمد الطویلة اإلتاحة               تأمین
الحفظ یشغلها التي المشكلة مساحة معرفة تعزیز أجل من بالكثیر قامت وخریطة، مشتركة مرجعیة                نقطة
المجاالت. من واسٍع نطاٍق عبر المعلومات مدراء انتباه تلفت القضیة هذه كانت الوقت نفس في                 الرقمي،
في أساسیة كوثیقٍة رسوخًا أكثر أصبح وقد بل الیوم، الدور بهذا بالقیام المرجعي OAIS نموذج                 یستمر

http://www.dlib.org/dlib/september10/vermaaten/09vermaaten.html     
21http://wiki.fcla.edu/TIPR :انظر   
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لمفاهیم تعریف) بال (غالبًا المتكّررة المراجع خالل من مثبت األمر وهذا الرقمي، الحفظ               مجال
 وتعریفات OAIS في المقاالت والمحاضرات.

 
نموذج كان الرقمي الحفظ مجال في التعاون ودعم ومناقشة لفهم المشتركة المفردات توفیر إلى                باإلضافة
وتوحید تفعیل إلى تسعى التي الرقمي الحفظ مبادرات من للعدید مفیدة انطالٍق نقطة المرجعي OAIS               
التقني، التنفیذ توجیه في OAIS في دة محدٍّ مفاهیم مع التوافق یساعد .OAIS مفاهیم من أكثر أو                  واحٍد
مما المرجعي، OAIS نموذج یحّدده أوسع مستودع سیاق ضمن آخر نشاٍط أي أو المعاییر                ووضع

 یجعله جزءًا من صورة كبیرة مّتسقة.
 

المعلومات ولكائنات بها یعمل التي وللبیئة الرقمي للحفظ بالنسبة مثالیًا نموذجًا OAIS نموذج أصبح                لقد
الخاصة التسمیات لها ویقّدم المكّونات لهذه األساسیة للمیزات مفاهیمیًا تصورًا یضع وهو یدیرها.               التي
نوع من ألرشیٍف اإللزامیة بالمسؤولیات االضطالع أجل من جماعي بشكل عملها كیفیة یوّضح كما                بها،
وتقییم مقارنة خالله من یمكن مقیاسًا المرجعي OAIS نموذج یوّفر بذلك القیام خالل من .OAIS               
خالل من أو المثالي النموذج من قربها مدى من سواء الحقیقي، العالم في التخزین مستودع                 تطبیقات
في ISO كمعیار اعتماده منذ المرجعي OAIS نموذج تأثیر تقییم عند النموذج. هذا عن االبتعاد                 طرق
ولغًة الرقمي، الحفظ لفهم أساسیًا مصدرًا أصبح قد OAIS أن االستنتاج المعقول من یبدو ،٢٠٠٢                 عام

 للحدیث عن مشكالت الحفظ الرقمي ونقطة انطالٍق لتنفیذ حلول الحفظ الرقمي.

 ٥ـ٢ بعض القیود
بعض تحدید الممكن من أنه إال المرجعي، OAIS نموذج تأثیر في التشكیك الصعب من أنه حین                  في
الرقمي. الحفظ لمجتمع بالنسبة OAIS لـ اإلجمالیة القیمة من بالتالي یحّد مما بتأثیره، المرتبطة                القیود
بالنسبة ولكن نفسه، المرجعي OAIS لنموذج بالنسبة جوهریًة لیست القیود هذه أن على التأكید المهم                 من

 إلى طبیعة العمل الذي یبنى على أساس OAIS، وكیف ُینظر إلى النموذج المرجعي وُیطبَّق.
 

سبیل على ُمخرجاتها. سیاق لتوضیح كوسیلة OAIS مفاهیم المبادرات من العدید تستخدم رأینا،               كما
مع معلومات. لحزمة OAIS لمفهوم محتمل تطبیق أنه على METS مخّطط إلى النظر یمكن                المثال:
الواقع في ،OAIS معلومات حزمة تنفیذ تحدید إلى هادفًا صریحًا رسمیًا معیارًا METS ُیَعّد ال                 ذلك،
دون METS تنفیذ یمكن كما ،METS مخّطط استخدام دون متنّوعة بطرق معلومات حزمة تنفیذ                یمكن
تشغیل تّم لقد :OAIS من أوسع مشكلة إلى المثال هذا یرمز .OAIS معلومات حزمة إلى إشارٍة                  أیة

 عدٍد قلیٍل من مفاهیمه مباشرًة التي اسُتخدمت بشكل رسمي كمقاییس بحّد ذاتها.
 

تقّدم إلى أّدت التي الهاّمة المبادرات من العدید بدعم بالفعل قام OAIS أن السابق القسم في المناقشة                   ُتبّین
لم إن واهیة، تكون أن یمكن OAISو المبادرات هذه بین العالقة أن غیر الرقمي. الحفظ حلول                  حدود
مع "متوافق أنه على نفسه عن یعلن أن معیار حتى أو بروتوكول أو تصمیم ألي یمكن غامضة.                   تكن
للمبادرات یمكن الواقع). في التوافق هذا ظهور كیفیة عن صریحة محاسبة أیة دون (ولكن "OAIS               
هذه استخدام یمكن (لكن هیكلیتها داخل مختلفٍة مكّونات وصف أو وسم كوسیلة OAIS مفاهیم                استخدام
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نقطة أو كأساس OAIS اقتباس یمكن مفّصل)، تخطیٍط عن بدًال كاختصار وأكثر سطحي بشكٍل                المفاهیم
مرًة (ولكن OAIS طریق عن نفسها عن تعلن أن للمبادرة یمكن ذلك من بدًال أو معّینة، لمبادرٍة                   انطالٍق
ضمنیًا الواقع في OAIS یكون قد باختصار، ذلك). حدوث كیفیة حول توضیح إلى الحاجة دون                 أخرى،
تصمیم داخل صریح بشكل موجود بالضرورة لیس ولكنه المبادرات، هذه من لالسترداد" "قابًال حتى                أو

  أو جوهر هذه المبادرات.
  

 ٥ـ٣ OAIS: نظریٌة للحفظ الرقمي
بها، یعمل التي وللبیئة رقمي، لمستودع الوظیفیة للمكّونات ونظریًا مفاهیمیًا عرضًا OAIS              یوّفر
معّممة، رقمي حفظ لعملیة البارزة السمات في للتفكیر مفید إطاٌر إنه یدیرها. التي المعلومات                ولكائنات

 مع استبعاد خیارات التنفیذ والسیاق.
 

وجود إلى OAIS إلى المستندة التطبیقات إلى OAIS مفاهیم من الواضح الغیر المسار یؤّدي أن                 یمكن
أن تذّكر السابق. القسم في بإسهاٍب مناقشته تّمت والذي OAIS مع التوافق مثل قضایا بشأن                 غموض
مجموعة OAIS منحت فقد الدّقة عدم خطر من بالرغم بأنه القائل بالتقییم اخُتِتمت قد المناقشة                 هذه
بناء وشّجع الثقة، وعّزز التصمیم، في وأّثر المناقشة، َدَعَم د ُمَوحِّ عمٍل كإطار المزایا من                متنّوعة

 المعاییر.
 

ضوٍء تسلیط على بقدرتهم مرتبطٌة النظریات معظم قیمة لكن والممارسة. النظریة بین فجوٌة دائمًا                هناك
كان المساحة. تلك ضمن تحدث التي الحقیقي العالم أنشطة عن القرار ُصنع وإعالم معیٍّنة مساحٍة                 على

  نموذج OAIS المرجعي، قیاسًا ضد ذلك، یؤّدي عمله بامتیاز كنظریة للحفظ الرقمي.
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