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 2002 ) آذارمارس (                                                   

والمجلس   IFLAتعتبر هذه اإلرشادات خالصة عمل مشترك لمجموعة من الخبراء في منظمة اإلفال 

 ،ICAالدولي لألرشيف 

 .UNESCO   والذين تم دعوتهم إلعداد هذه المسودة لمنظمة اليونسكو

 يمكن اعتبار هذه الورقة بمثابة مسودة، أما النسخة النهائية سيتم نشرها في وقت الحق.

ه اإلرشادات إلى متخذي القرارات، مديري المكتبات ومراكز األرشيف وإلى أعضاء فريق تتوجه هذ

 ن في مؤسسات الدول النامية.يالعامل إلىالعمل التقني والتنظيمي، وباألخص 

 تألف فريق العمل من :

John McIlwaine (IFLA, Chairman) 

Jean-Marc Comment (ICA) 

Clemens de Wolf (IFLA) 

Dale Peters (IFLA) 

Borje Justrell (ICA) 

John McIlwaine (IFLA) 

Marie-Thérèse Varlamoff (IFLA) 

Sjoerd Koopman (IFLA, Secretary) 

 

إرشادات لمشاريع رقمنة المجموعات والمقتنيات الواقعة في مجال الحق العام، وباألخص تلك 

 المتوافرة في المكتبات ومراكز األرشيف
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 يدـــــــــــتمه

والمجلس الدولي  IFLAأعدت هذه المؤشرات من قبل فريق عمل يمثل منظمة اإلفال 

لبرامج رقمنة   ،لوضع مؤشرات ،، بعد أن تم تفويضهم من قبل اليونيسكوICAلألرشيف 

وقد نص العقد الموقع بين األطراف  .الواقعة في مجال الحق العام ،المجموعات والمقتنيات

في مؤسسات الدول النامية.  لالستخدامان تكون  المؤشرات،  قدر المستطاع، قابلة  ،المسؤولة

تم تعيين أعضاء الفريق من قبل منظمة اإلفال والمجلس الدولي لألرشيف، وتم اإلشراف على 

 ، منسق األنشطة المهنية في اإلفال.Sjoerd Koopmanأعمالهم من قبل 

التي تقدم  ،بوجود العديد من المنشورات والمواقع ،علم فريق العمل منذ البداية

أو معاونة،  ،وعامة ،أعدت من قبل مؤسسات خاصة،المعلومات والنصائح في مجال الرقمنة

ا. تتعاطى مكتبات، مراكز أرشيف، منظمات متخصصة بوضع المعايير، مؤسسات تجارية وغيره

بعض هذه المنشورات بالعموميات في هذا المجال، والبعض اآلخر يتخصص بتسجيالت 

أعطت  أنهاوبرامج تابعة لمؤسسة واحدة. في حين قلة منها أعدت في الدول النامية، أو  ،لقرارات

 .أهمية خاصة لمسائل معينة في هذه الدول

لنصوص الموجودة، بل العمل على يتمثل بعدم تكرار ا ،اتبع فريق العمل مسارا منطقيا

من الموارد المنشورة والمشاريع المتخصصة في هذا  واالستفادة ،تحليل المعلومات المتوافرة

أعضاء فريق العمل، عبر مشاركتهم في   يمتلكهامن التجربة الشخصية التي  واالستفادةالمجال، 

المتصلة في مجال  ،والمعارف ،يعتبر هذا العمل ملخصا ألفضل الممارسات ،لذا ،هذه المشاريع

 الرقمنة والمستمدة من جميع أنحاء العالم.
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وتناقش القضايا الرئيسية المرتبطة بوضع تصور لمفهوم  ،تعرف هذه المؤشرات

وسبل تنفيذها، مع توصيات " لممارسات أفصل" في كل مرحلة  ،الرقمنة، والتخطيط لمشاريعها

الظروف الخاصة للدول  االعتبارتأخذ بعين  ،عتبرةمن من مراحل التنفيذ. وقد تم بذل جهود م

 ،على مقدمة، تعرف بالقضايا المتصلة بالموضوع ،النامية. يحتوى كل قسم من األقسام الثمانية

ويفسرها بكثير من الدقة، وفي  ،إتباعهايليها نص يناقش الخطوات التي يجب  ،وتقوم بشرحها

 ملخص ألهم التوصيات. ،ختام كل قسم

يعنى فقط بالوثائق التراثية،مثل : المخطوطات،  ،المقدمة، أن هذا العمل كما تبين

أو  ،فهو بالتالي ال يعنى بالمسائل المتعلقة بالتسجيالت الصوتية ،الكتب المطبوعة والصور

ج برعاية برنام ،من المؤشرات أخرىالصور المتحركة، والتي سيتم معا لجتها بإصدار مجموعة 

 الونسكو.ذاكرة العالم التابع ل

ال يمكن أن تتناسب مع  ،أن مجموعة واحدة من التوصيات ،يدرك فريق العمل

التغيرات السريعة  ،الفردية والظروف الخاصة لمؤسسة واحدة. كما يعي الفريق االحتياجات

وضرورة االستجابة لهذه  ،الحاصلة في هذه المجال والتطورات المستمرة على الصعيد التكنولوجي

لتوفير  ،بل باعتبارها بوابة ،هنا تأمل هذه المؤشرات أال تعامل بشكل منفردالتغيرات. من 

 في هذا المجال. ،وتكاملها ،المعلومات

 ،في قائمة واحدة شاملة ،قائمة موسعة من المراجع، تم جمعها الحقاً  ،يوفر كل قسم

في مجموعة من المواقع اإللكترونية المتخصصة  إلىعرضت في قسم المالحق. باإلضافة 

توفر معلومات مستحدثة في هذا المجال. كما  ،المناقشات حول موضوع الرقمنة، ومصادر أخرى
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 ،واالتصالتمت اإلشارة إلى مواقع إلكترونية لمنظمات ذات صلة بالمكتبات ومراكز األرشيف 

 .والمنظمات المعنية بوضع المعايير والمشاريع الرقمية الحالية

The members of the working group were: 

Jean-Marc Comment 

Clemens de Wolf 

Dale Peters 

Borje Justrell 

John McIlwaine 

Marie-Thérèse Varlamoff 

John McIlwaine, Chairman, March 2002       
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 ةـــــــــــمقدم

تحتوي شبكة  إذفتح التكنولوجية الرقمية آفاقًا جديدة في الكثير من المجاالت،  

التي تشكل اليوم ساحة ضخمة للبحث، التعلم،  ،اإلنترنت على الماليين من المواقع االلكترونية

التعبير عن الرأي، النشر والتواصل وتبادل المعلومات. قامت المكتبات ومراكز األرشيف، 

ة في بصفتها من أهم المؤسسات التي تعنى بتوفير المعلومات، بإدخال التكنولوجية الرقمي

وتوفير الوصول  ،عملياتها الفنية، أوًال: في الفهرسة والعمليات اإلدارية، والحقًا في بث المعلومات

نسخ رقمية  بإنشاء ،من خالل شبكة اإلنترنت.تقوم المكتبات ومراكز األرشيف ،إلى مجموعاتها

لي فهي تتوجه بصورة وبالتا ،باإلضافة إلى حفظها للمواد الرقمية وٕاتاحة الوصول إليها ،لمقتنياتها

 .واألرشيفإلى هذه المكتبات  ،خاصة

 تعريــــــــف

تعنى هذه المؤشرات بالمشاريع المتعلقة برقمنة المجموعات والمقتنيات الواقعة في مجال 

الحق العام، وبالتحديد تلك الموجودة في المكتبات ومراكز األرشيف. كما تختص فقط بالوثائق 

والصور. فهي بالتالي غير معنية بالمسائل المتعلقة  ،الكتب المطبوعةالتراثية، المخطوطات، 

والمنحوتات. وأيضًا،  ،أو التماثيل ،بالتسجيالت الصوتية أو الصور المتحركة، المصنوعات الفنية

، اإلدارة وعمليات االنتقاءهي تعنى بالتخطيط لمشاريع الرقمنة وتنظيمها، أي كل من عمليات 

جزأ ال يتجزأ من  ،وأنشطة قصيرة المدى، وليس باعتبار هذه البرامج ،فصلاإلنتاج، بتمويل من

 .وٕاستراتجيتهامهمة المؤسسة 

 أهمية المؤشرات
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بشكل  ،االونسكو لبث  المعلومات وتوفيرها إستراتيجيةتتوافق هذه المؤشرات مع 

 ،لالونسكو التابعة ،ديموقراطي للجميع، وهي ترتبط بشكل كبير مع مشروع : " ذاكرة العالم "

هذا التراث، وزيادة الوعي  إلىوالمعنية بحفظ التراث العالمي، وتحقيق ديمقراطية الوصول 

 وضرورة المحافظة عليه. ،بأهميته

 الجمهور المستهدف

مديري المكتبات ومراكز األرشيف، أعضاء  ،تتوجه هذه المؤشرات إلى متخذي القرارات

 ى مؤسسات الدول النامية.فريق العمل التنظيمي والفني، وباألخص إل

 لماذا تتم عملية الرقمنة؟

تنفيذ مشروع رقمنة مصادر المعلومات، أو بشكل أدق  إلىتتنوع األسباب التي تؤدي 

يمكن إحالته  ،بهذا الشأن ،عملية التحويل الرقمي لموارد غير رقمية. وبالتالي فإن اتخاذ  القرار

 :لألسباب التالية

أهم أسباب رقمنة مصادر المعلومات، حيث ان هناك حاجة ملحة تعزيز الوصول : وهو أحد  -

للحصول على هذه المصادر، وبالمقابل لدى المكتبات ومراكز األرشيف  ،من قبل المستفيدين

 .المستفيدين احتياجاتوتلبية  ،إليهاالرغبة أيضًا في تعزيز الوصول 

ومات الرقمية لهذه مصادر المعل إلىوذلك من خالل توفير الوصول  ،تحسين الخدمات -

 والتعلم مدى الحياة. ،المؤسسات، مع ما يتناسب مع التعليم

او لهشاشتها،  ،لكثرة استخدامها ،الحد من تداول استخدام النسخ األصلية المهددة بالتلف -

 للمحافظة عليها.  احتياطيةوبالتالي إنشاء نسخ 

 درات الفنية لفريق العملوالق ،لتطوير البنى التحتية والتقنية ،تقديم الفرص للمؤسسة -
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 ،مصادر معلومات رقمية إنتاجومشاركة مؤسسات أخرى في  ،الرغبة في تنمية العمل التعاوني -

 وٕاتاحتها على شبكة اإلنترنت.

 من المميزات اإلقتصادية لألعمال المشتركة لالستفادة ،البحث عن شراكات مع مؤسسات أخرى -

ل : احتمال توفير تمويل آمن لتنفيذ البرامج، أو من الفرص المالية، على سبيل المثا اإلفادة -

 .قادرة على توليد حجم هام من المداخيل المادية المطلوبة ،مشاريع معينة

تنفيذ مشروع رقمنة المصادر : معرفة  إلىيجب ان يتم توضيح األسباب التي تؤدي 

 ،تحديد العمليات والتكاليف. وبما أن عملية الرقمنة تتطلب على حد سواء إلىتؤدي  ،الهدف

فإنه من الضروري إنتاج صورة  ،توفير الجهود العمالية والتكاليف المالية (أنظر الفصل الرابع)

 .االحتياجاتمنها لتلبية العديد من  االستفادةرقمية، يمكن 

 

مجموعة من األسئلة يجب اإلجابة عنها  قبل البدء بمشروع رقمنة مصادر المعلومات هناك

: 

 هل المشروع؟

 مطلوب من المستفيدين : ارتفاع الطلب لتعزيز الوصول إلى المعلومات

 الفرص : توفر األموال للقيام بعمل ما

 الحفظ : ارتفاع الطلب على الموارد سريعة التلف

 العائدات : باإلمكان كسب األموال
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 هل نمتلك ؟

 المال 

 المهارات

 مكانياتاإل

 البنية التحتية

 

 : االعتباراألخذ بعين 

 دراسة مقارنة معيارية

 دراسة حقوق النشر

 دراسة الجدوى

 دراسة تقنية تجريبية

 

 العناصر

 تتكون العناصر األساسية لمشروع التصوير الرقمي من :

 االنتقاءسياسة  •

 التحويل •

 برنامج ضبط الجودة •
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 إدارة المجموعات •

 العرض •

 للمعلومات على المدى البعيدتوفير الوصول  •

السلسلة ليست قوية إال بأضعف  – األهميةتعتبر هذه العناصر على قدر متساو من 

 حلقاتها.

 القرار  اتخاذ

تشهد التكنولوجية الرقمية تطورًا سريعًا وتقدمًا مستمرًا، في حين ال تزال الكثير من القضايا 

 ،لاللتزامار والترقب". إن المبدأ األساسي اعتماد نهج "اإلنتظ إلىبانتظار الحل، مما أدى 

بأن هذه التكنولوجية دائمة التغير. وبالتالي فإن القرار  االعترافوالشروع برقمنة المصادر، هو 

يكون بمعرفة "متى" و"إذا "  باإلمكان البدء بمثل هذا المشروع. وبالتالي فإن  ،اإلداري الحاسم

 إلىفرصة الوصول  ،إهمالقادرة على مواصلة  ،مؤسسةالسؤال األهم هو معرفة ما إذا كانت ال

 إلىلتعزيز الوصول  ،على التكنولوجية االعتمادجمهور أوسع في بيئة عالمية، من خالل 

 والثقافية. ،وحفظ الموارد العلمية ،المعلومات

 ،إن عملية الرقمنة هي عملية مكلفة، تتطلب التخطيط الدقيق، مع إنشاء بنية تحتية

 ،مصادر المعلومات الرقمية. لذا يجب على مؤسسات الدول النامية إلىار الوصول تضمن استمر 

ومقاربته مع الفوائد المرجوة  ،والوقت المطلوب للتنفيذ ،تكلفة المشروع ،االعتباران تأخذ بعين 

مقاومة التشجيع في الشروع بمشروع رقمنة  ،على سبيل المثال ،منه. ويجب على هذه المؤسسات

 ،مثل الميكروفيلم ،أن بعض الوسائل األخرى ،عندما تبين التحليالت ،مقدم من وكاالت خارجية

 .لتحقيق الفوائد المرجوة ،قد تكون كافية
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 فيدالمست

يلعب دورًا بارزًا في اتخاذ قرار البدء بمشروع الرقمنة، إال أن  ،من الواضح أن المستفيد

تكون  ،هناك مجموعة مفترضة من المستفيدين ،هذا الدور يصعب تحديده. وفي معظم الحاالت

وتوسيع نطاقها ونفوذها. تختلف مجموعة  ،لزيادة خدمات المؤسسة األساسيهي المحفز 

ومهمتها. تلبي مؤسسات التعليم العالي احتياجات الهيئة  ،باختالف نوع المؤسسة ،المستفيدين

أن تلبي احتياجات جمهور  ،ب، بينما يجب على المؤسسات العامة والوطنيةالتدريسية والطال

إنما أيضًا في أشكال العرض  ،االقتناءأكثرًا تنوعًا وشموًال. ويؤثر ذلك ليس فقط في عملية 

 واإلتاحة (واجهة المستخدم).

 الحفـــــــــظ

أو حتى أشد  ،اناعملية الرقمنة ال تعني الحفظ : الرقمنة ليست اقل تكلفة، أكثر ضم

موثوقية من الميكروفيلم. بخالف الجودة العالية للميكروفيلم، فإن الصورة الرقمية ليست هي 

في  ،بلعب دور ايجابي ،الرقمنة إلسهامالرائدة في عملية الحفظ. وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة 

في الحد من تلف النسخة األصلية. أو حين تخزين  ،هي بان تساهم النسخ الرقمية،عملية الحفظ

يمكن   ،وهكذا .واالستمرارية في الحفظ ،بصورة  تلبي معايير الجودة ،الملفات في الكمبيوتر

ال يشكل بديًال عن الحفظ عن طريق الميكروفيلم (او إزالة التحميض، ،أن  مشروع الرقمنة ،القول

 .واستخدام طرق متطورة في التخزين) ،الحفظ

وتحت ظروف معينة، في البلدان النامية مثًال،  ،يعتبر هذا االمر حقيقة عامة. إال انه

يمكن ان يتحول المفهوم رأسًا على عقب. إذا أرادت مؤسسة ما، ال تمتلك الخبرات وال التسهيالت 

الرقمنة بدًال من تقنيات  إلىللحفظ، بحفظ مجموعة معينة من مقتنياتها، يمكن ان تلجأ 
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وفيلم، وبالتالي فهي تتفادى النفقات المرتفعة لتقنيات الميكروفيلم، كما تدرك أن التقنيات الميكر 

. إن هذا التحول من الحفظ أيضا أخرىستخدم أغراض  ،الرقمية والمهارات المتقدمة لفريق العمل

 بواسطة الميكروفيلم نحو الحفظ الرقمي، برغم مخاطره على المدى البعيد، ليس بالضرورة الحل

المثالي لمشكلة القرن التاسع عشر والقرن العشرين فيما خص تحلل الورق، لكن يمكن اعتباره 

 وسيلة عملية لحماية المستندات.

تقدم التكنولوجية الرقمية مفهومًا جديدًا لعملية حفظ الوثائق. فهي تسمح بالمحافظة على 

 ،ذلك عبر فصلها المحتوىالنسخة الرقمية، و  إلىمن خالل توفير الوصول  ،النسخة األصلية

تحرر حفظ الوثائق من قيود  ،ذلك، فان التكنولوجية الرقمية إلى باإلضافةعن الوسيط المادي. 

في الكثير من البلدان  ،وشبه المدارية ،في بيئات التخزين للمناخات المدارية ،التخزين المتواضعة

 النامية.

 توفير النفقــــــات

المجموعات. إن النسخة الرقمية ال يمكن  إدارةتخفيض التكاليف في  إلىال تؤدي الرقمنة 

مؤسسة ما ان توفر المساحة التي تأخذها  أرادتان تحل ابدًا محل النسخة األصلية. فإذا 

وليس نسخًا  ،نسخًا بواسطة الميكروفيلم تنشئان  ،لها األفضليكون من  ،الصحف المخزنة

األبد). فان العملية بأكملها،  إلىظ بنسخة الميكروفيلم ، يمكنها ان تحتفأيضارقمية. (وحتى 

.. تتطلب نفقات مرتفعة، وعملية الصيانة على المدى .، التصوير الضوئي، خلق الملفاتاالنتقاء

الطويل بحد ذاتها عملية مكلفة. قد ترغب مؤسسة ما بتوفير احتماالت تغطية التكاليف من خالل 

 ).5و  4سم  التسويق للنسخ الرقمية (انظر الق

 إنشاء مستودعات رقمية إلىالحاجة 
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وتتطلب مهارات وتقنيات فائقة  ،تعتبر عملية حفظ النسخ الرقمية، دون ريب، عملية مكلفة

ان تسعى للتعاون مع مؤسسات  ،التي تعد مشاريع رقمنة ،الجودة. لذا ينبغي على المكتبات

 ،والدولية. وينبغي أن ينتج عن هذه االتفاقات ،والوطنية ،في إطار االتفاقات اإلقليمية ،أخرى

 ).7مجموعة من المستودعات الرقمية الموثوقة (انظر القسم  برقم 

 يجب اتخاذها أخرىقرارات 

استخدام الماسح الضوئي  أمسواء تم استخدام التقنيات الرقمية للحصول على الصورة، 

طباعة النص. فان المستخدم يفضل  إعادة، او من خالل (OCR)(التعرف الضوئي للحروف) 

او إعادة طباعة النص  (OCR)النصوص القابلة للبحث، مما يعني استخدام الماسح الضوئي 

)Re-keyingولكن باإلجمال ليست  ،أقل تكلفة ،تعتبر األخيرة منها ،).(في معظم الحاالت

ة واحدة ). من جهة ، وبالتالي يستحسن استخدام أكثر من تقنيإتباعهاهناك قاعدة عامة يمكن 

 ،ونوع النص. ويفضل العديد من المستفيدين ،أخرى، ويعتمد الخيار أيضًا على نوع المستفيدين

أنه يمكن استخدام  ،مفاده ،. وهذا قد يؤدي إلى استنتاجاألصليةالصورة، وأيضًا لمس النسخة 

باختيار  ،فضل طريقةتكلفته باهظة. لذا تتلخص أ إلىإال ان هذا االمر، يحتاج  ،كال األسلوبين

 الصورة.

قادرة على التعامل مع كل وظيفة تقليدية  ،يمكن إما إنشاء ملفات رقمية ،وعلى ذلك

وٕاما  ،وما إلى ذلك) ،للتصوير الفوتوغرافي (أي صور لمجالت مهنية، وعرض في المعارض

هج الهجين الن  ،تحويل النسخة األصلية أو الميكروفيلم إلى نسخة رقمية. ويمثل الحل الثاني

 ومشروع الكتاب المفتوح في جامعة ييل. ،المتبع في جامعة كورنيل
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 اءاالنتق .1

تتطلب مستلزمات  ،من المهم اعتبار الرقمنة على شكل سلسلة من الخيارات

يتبادر على أذهاننا أسئلة عما إذا كان  ،واحتياجات متساوية. لذا لدى اختيارنا مصدرا لرقمنته

 المصدر :

 رقمي؟ إلىيستلزم تحويله  -

 يجب تحويله؟ -

 يمكن تحويله؟ -

يتم فقط  االختيار العلى أن  ،بشكل يسمح بالتأكيد االختياريجب أن تجري عملية 

وال تبعا ألهمية محتوياتها، إنما أيضًا بحسب جدواها التقني،  ،بحسب قيمة المواد المختارة

 والظروف المؤسساتية. ،القانونية المتعلقة بها ،المسائل

 المتعلقة باختيار المواد التي سيتم رقمنتها من خالل منظارين:يجب دراسة المسائل 

 للرقمنة (لتعزيز الوصول والحفظ) الرئيسية األسباب -

 (باالعتماد على المحتوى او الطلب) االختيارمعايير  -

 للرقمنة الرئيسيةاألسباب  .1.1

 لتعزيز الوصول .1.1.1

 هناك عدة أسباب لتعزيز الوصول : ،تبعا لما ورد في المقدمة

 .مجموعة محددة من المواد البحثية المخزنة إلىتعزيز الوصول  -
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 والمتوفرة في مؤسسات مختلفة. ،إنشاء نقطة واحدة للوصول إلى الوثائق المتعلقة بموضوع محدد -

من خالل موقع واحد (أنظر  ،" للمجموعات والمقتنياتاالفتراضيتطبيق "إعادة التوحيد  انتشار -

 .) االفتراضيةأيضًا المجموعات 

 .مصادر المعلومات العامة إلىمن خالل توفير الوصول  ،الديمقراطيةدعم  -

 .من خالل دعمها للمشاريع التعلمية والتوعية العامة ،هذه المواد أهميةتوسيع نطاق  -

بالتعرف على مجموعة  ،المعلومات إلىلتقييم تعزيز الوصول  األساسيةتعتبر النقطة 

فئة  إلىوالتوجه  ،من الطبيعي ان تركز مؤسسة خاصة على احتياجات محددة إذ ،المستفيدين

 ،ان تلبي احتياجات مختلقة ،فهي بحاجة ،لمؤسسة عامة بالنسبةمعينة من المستخدمين. أما 

 .لفئة أوسع من المستفيدين

بحسب الطريقة المراد فيها استخدام الصورة  ،يتحدد شكل المستلزمات الفنية للرقمنة

 الرقمي،خالل التحويل  التقاطها،هل مقدار المعلومات التي تم  المثال:الرقمية. ( على سبيل 

 .) )2يضع حدودًا الستخدام الصور الرقمية ؟ (أنظر القسم 

 واالستخداملتسهيل أشكال جديدة من اإلتاحة  2.1.1

، األرشيفبتعزيز استخدام مجموعة المواد (المخطوطات،  هو ،إن الهدف األساسي في هذه الحالة

 التي : الفنية، الكتب النادرة..) األعمالالخرائط، 

 .ال يمكن االطالع عليها بنسختها األصلية إال من خالل زيارة المستودع -

 .ترميم محتواها إلعادة ،وبالتالي هناك ضرورة الستخدام التقنيات الفنية ،تعرضت للضرر -

من خالل استخدام تقنيات  ،إنتاجية وأكثربطريقة أسهل  ،إليهاتوفير الوصول  ،من األفضل -

 .أو ترميز النصوص المحولة ،(OCR)مثل التعرف الضوئي على الحروف  ،الحاسوب
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 ،يكون من المهم، في مثل هذه الحاالت، التركيز على كيفية إضافة قيمة للمصدر

التوجه نحو  إلى ،التكاليف والقيود التقنية تؤدي ،وليس على رقمنته فحسب. في بعض األحيان

 ،حلول أخرى غير التحويل الرقمي، أو استخدام حلول هجينة تضم كال التقننيتين : الرقمنة

 والميكروفيلم.

 ظـــــــللحف 3.1.1

، األساسيبالمواد المعرضة للضرر، يكون الهدف  ،عندما تتعلق عمليات الرقمنة

في  االنتقاء، إنشاء نسخ على وسيط يحفظ هذه المواد لمدة طويلة، وال تتم عملية األولوبالمقام 

هذه الحالة عن طريق الطلب. وبالتالي يجب على هذه النسخ ان تلبي احتياجات المستخدمين 

الحاليين، والمستخدمين المفترضين في المستقبل، وان تكون على درجة عالية من الجودة، 

 يمكن المحافظة عليه مع مرور الوقت. ،وتمتلك وجودا ماديا

 ثالث فئات :  إلىوذلك عبر تصنيفهم  ،يمكن اعتماد طريقة الختيار المواد للحفظ

تحتاج المحافظة عليها في  ،الوثائق النادرة والمعرضة للضرر، األرشيف وأية مواد ذات قيمة فنية -

 ،مع إمكانية اإلتاحة ،عالية بإنشاء بدائل لها بجودة ،: يساهم التحويل الرقمي األصليشكلها 

. إال أن هذا األمر األصليةالتخفيف من تداول النسخة  إلىتؤدي  ،والتي في معظم الحاالت

 يصعب تحقيقه باستخدام بعض أنواع الميكروفورم.

لكنها ال تمتلك قيمة فنية، وقد تم استخدامها بشكل كبير، مما عرضها  ،مواد لها قيمة فكرية عالية -

 ،للضرر. تكون النسخة الرقمية مناسبة لالستخدام الفوري. تفضل المكتبات ومراكز األرشيف

ونسخ أخرى رقمية لالستخدام (حل هجين)، في حال  ،إنشاء نسخ للحفظ بواسطة الميكروفيلم

 ي بحاجة ان تحفظ بشكل دائم. كانت المواد في حالة تدهور، وه
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. ال تعتبر هذه المواد االستخداموقليلة  ،فنية منخفضة رقمية ،فكرية عالية قيمةمواد هشة وذات  -

 ،نسخ بديلة إلىالتحويل الرقمي بالمقام األول. إذا كانت هذه المواد الهشة بحاجة  إلىبحاجة 

بة للعديد من الدول الخيار األفضل، للتمكين من استخدامها، فإن نسخة الميكروفيلم تظل بالنس

 إليها اإلشارةواألسهل للتخزين. (توجد بعض المسائل الخاصة بالدول النامية تمت  ،األقل تكلفة

في المقدمة). في المستقبل، عندما يستخدم الباحثون هذه المواد بشكل كبير، سيكون هناك دائمًا 

 إمكانية رقمنة الميكروفيلم.

باعتبارها  ،رقمنة مثل هذه الوثائق،المؤسسات التكنولوجية الرقميةلم تتقبل العديد من 

أن هذه المؤسسات تشعر بخطر  ،تقنية لحفظ المواد على المدى البعيد. وغالبُا ما يكون السبب

والتكاليف المطلوبة للحفاظ على هذه الوثائق.  ،تقادم الوسيط الرقمي، وأيضًا قوة شرعيته القانونية

). وبانتظار ان تحل مشكلة الحفاظ على ديمومة الصورة الرقمية، تقوم 7و  3(أنظر القسم 

العديد من المؤسسات بإنشاء أرشيف من الصور (أنظر أعاله)، او ما يسمى "جودة الحفظ"، اي 

 نسخ رقمية:

 .مختلفة ألسبابيمكن استخدامهم  -

 .)2نسخها(انظر القسم  إعادة إلىمما يقلل من الحاجة  ،يتم إنشائها بجودة عالية -

ال يبرر أبدًا التخلص من النسخ األصلية. وكي يتم استخدام هذه  ،إن القيام برقمنة مصادر المعلومات

 النسخ من قبل المستخدم يجب ان :  

 )3تمتلك المصداقية  (أنظر القسم  -

 ) 8تكون جزءا من خطة لحفظ المواد (أنظر القسم  -
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في برامج إدارة  ،نسخ رقمية إلىبعد تحويلها  ،األصليةيتم أحيانًا التخلص من النسخ 

وصنفت من بين الوثائق التي  ،التسجيالت، ولكن هذا االمر، يتم فقط للوثائق التي تم فحصها

خالل فترة  ،لتسهيل االستخدام الكثيف لها ،نسخ رقمية إلىيجب التخلص منها، والتي تم تحويلها 

 حياتها.

 اءاالنتقمعايير   2.1

أن نطلع على المشاريع التي أنجزت في هذا  ،المفيد لدى التخطيط لمشروع الرقمنةمن 

. يمكن االطالع على العديد من هذه المشاريع عبر شبكة األخرىفي المؤسسات  ،المجال

االنترنت. على سبيل المثال : قامت جامعة كولومبيا بتطوير مجموعة من معايير االختيار 

ست فئات : تنمية المجموعات، القيمة المضافة، حقوق الملكية،  إلىمقسمة  ،للصور الرقمية

والتحكم الفكري. ومثال آخر، تعتمد مكتبة الكونغرس في عملية اختيار  ،الحفظ، الجدوى الفني

 ومالئمة، األصليةالمواد التي يجب ترقيمها على : قيمتها، مدى استخدامها، خصائص النسخة 

(أنظر "القراءات المقترحة" في نهاية هذا القسم للحصول على .احةواإلتاإلنتاج الرقمي لالستخدام 

 .المراجع لهذه السياسات وغيرها)

 وىـــالمحت 1.2.1

ترقيم مصادر المعلومات، يكون  إلىالهدف الذي من أجله تم الشروع  النظر عنبغض 

 be more or less contentنحو المحتوى  ،اختيار المواد دائمًا أكثر، او أقل اندفاعاً 

driven. عملية االختيار : هل ستبرر  أساس ،عن القيمة الفكرية ،يعد هذا السؤال ،في الحقيقة

للقيام  األخرىقيمة المحتوى (القيمة بالنسبة للمستخدم المحتمل) الجهود، التكاليف والمستلزمات 
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لمبنية للقيمة ا ،ان يمتلك تعريفاته الخاصة ،برقمنة المصدر؟ لذا يجب على كل برنامج الرقمنة

 على األهداف المرجوة.

 المجموعات االفتراضية : -

بدأ الكثير من األكاديميين، خالل السنوات  العشر الماضية، ببناء مجموعات افتراضية 

بحسب القيمة  ،. إن عملية االختيار تتم عادة.الفنية واألعمالالكتب  ،من المصادر الرقمية

. تختلف .وغيرها من العوامل كالعمر ،بحسب حالتها المادية ،الفكرية للمواد، ويمكن أيضًا ان تتم

من  ،أهداف القيام بمشروع رقمنة:  إلعادة جمع مقتنيات متفرقة (أنظر أعاله)، أو لدعم البحوث

مختلفة في العالم.  إن إمكانية  أماكنخالل دمج العديد من مصادر المعلومات الموجودة في 

 له دور مهم هنا. ،ى نطاق واسعهذه المصادر عل إلىتوفير الوصول 

  Collecting a critical mass of informationجمع المعلومات -

 ،لجعل مشروع الرقمنة جديرًا بالعمل ،يجب تجميع حجم أدنى من مصادر المعلومات

لجذب ما يكفي من المستفيدين المحتملين  ،ستكون منخفضة للغاية ،وٕاال فإن قيمة البحوث

على أساس المحتوى،  اختيارا لموادالي هناك سؤال مهم يجب طرحه، إذا تم والمخطط لهم. وبالت

 ،أم أجزاء منها فقط ؟ عادة ما تكون قيمة المواد األرشيفية ،هل ينبغي إدراج كل المجموعة

بدًال من جزء  ،ذات قيمة أعلى، في حال كانت متوافرة في مجموعات ،والمجموعات الفوتوغرافية

اقه، ولكن إذا كانت المستندات الفردية ذات قيمة كبيرة في البحث، وحتى  واحد تم أخراجه من سي

 كتلة مهمة من المعلومات. ،هذا العدد القليل ،يمكن أن يشكل ،بالنسبة لعدد قليل منها

 لبـــــالط 2.1.1
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. إذا كان األهميةهو غاية في  ،باالعتماد على الطلب ،إن اختيار المواد للرقمنة

يضبط عملية  ،هو تعزيز الوصول، فأن ارجحية االستخدام الفعلي للمواد المرقمة األساسيالهدف 

طريقة تقليدية  أيضااالختيار. إن إدراج آراء االكادميين والباحثين في عملية االختيار، هي 

 لالختيار.

بمعرفة الجمهور المستهدف من قبل  ،يتجلى ،األساسيفان السؤال  ،على كل حال

على هدف  ،عن هذا السؤال اإلجابة. ترتبط األولويةور الذي سيعطى أو الجمه ،المؤسسة

 وتوقعات المجتمع من مؤسساتها الثقافية. ،على أهدافها السياسية وأيضاالمؤسسة، 

العالم،  إنحاءفي كافة  ،مجموعات فاعلة من المستفيدين ،األحيانتنتشر في بعض 

لقلة  أحياناوبالتالي يصعب تحديدها والتعرف عليها. تتعرض  بعض المجموعات الخاصة 

طالما ان هناك مجموعة صغيرة من  ،االستخدام، إال ان هذا االمر ليس بالضرورة صحيحا

 .األهميةيمكن ان تنتج بحوثا في غاية  ،االخصائيين

بين طلبات مجموعة مختلفة  ،توازننوع من ال إقامة إلىتلجأ العديد من المؤسسات، 

لمساعدتهم في اختيار المواد الضرورية لترقيمها.  ،االكادميين والباحثين إلى ،من المستفيدين

مشاريع  إلى ،من عروض عامة ،في التحويل الرقمي ،بتحويل نشاطاتها ،عندما تقوم مؤسسة ما

يكون  ،ئح هذه اللجنة العلميةتشمل كامل المجموعات او قسمًا منها، فإن األخذ بنصا ،مختصة

 .في غاية األهمية

 األولىبالبدء بأولى مشاريعها الرقمية، فإن القاعدة  ،عندما تقوم المؤسسات الثقافية

ألنها سترضي  ،مما يعطيها قيمة إضافية،تكون بترقيم القسم األكثر استخدامُا في مجموعتها

 معظم األشخاص التي تحاول المؤسسة خدمتهم.
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 ةــــــــالحال 3.2.1

وجودة الواصفات البيبليوغرافية  ،إن اختيار المواد لرقمنتها، يتأثر بالحالة المادية

للضرر  باإلضافةوالموجودة في حالة سيئة،  ،المتوفرة لها. تتعرض المواد الهشة، المعرضة للتلف

رقمنتها دون رعاية خاصة، أو لحفظها بطرق خاصة.  إمكانية إلىالذي سببه كثرة االستعمال، 

 إعطاءبعين االعتبار إذا ما يجب  األخذ، لذا على المؤسسة إضافيةوهذا االمر يستلزم تكاليف 

 ،تلك المتوافرة في حالة حسنة، او ان تكاليف التحضيرات والحفظ أيلباقي المجموعات،   األولية

 ).4القسم في إجمالي المشروع (انظر  إدراجهايتم 

كالفهرسة والواصفات.  إضافيةمعلومات  إلى ،كذلك تحتاج المواد التي اختيرت للرقمنة

 إذافيما  ،بعين االعتبار األخذلالستخدام في المستقبل، ويجب  أساسيةتعتبر هذه المعلومات 

 الرقمنة. مشروعبإجمالي ميزانية  ،إدراجهاتكاليف هذه المعلومات تتطلب 

 التوصيات                                                

 .صياغة سياسة الختيار المواد لرقمنتها في مرحلة مبكرة من المشروع •

هل هو لتعزيز الوصول، لدعم الحفظ، أو االثنين  ،الرئيسية من المشروع. األسبابتحديد  •

 .معاً 

على  ،الملفات الرقميةتعتمد القرارات المتخذة في األدوات التقنية، التكشيف والبحث، وحفظ  •

 .المنطقي للمشروع األساس

 .مجموعة من المعايير الختيار المواد استحداث •

والباحثين لتمثيل المستخدمين المحتملين او للمساعدة في اختيار  االكادميينإنشاء لجنة من  •

 المواد األكثر ضرورة للترقيم
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خارج الشبكة  أرشيفيةصورة إنجاز صورة رقمية يمكن استخدامها لعدة احتياجات، وحفظها ك •

تكون  وأحيانا، اإلتاحةعلى وسيط آمن وغير مكلف. يمكن استخدام النسخ الرقمية لتعزيز 

 فكرة عن المحتوى. إلعطاء ،وتستخدم في البحث الصوري ،هذه النسخ صغيرة الحجم
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 التقنية والتشغيل المتطلبات .2

 لــالتحوي 1.2

الصورة الرقمية هي " صورة الكترونية" ُمسحت  كمجموعة من عناصر الصور(بكسل)  

مجموعة  العناصر فيوُرتبت على أساس معدل سبق تحديده من العواميد والصفوف.ويحدد عدد 

مدى وضوح الصورة. فلكل بكسل قيمة لونية محددة حسب مستوى الضوء الذي يعكسه  ،ما

مع صمامات  Charge-coupled device (CCD) المصدر على(ينعكس من) المستند 

تخلق شحنة كهربائية نسبية،  ،ثنائية حساسة للضوء. وحينما تتعرض هذه الصمامات للضوء

شكل رمز  تظهر على ،الرقمية اإلشاراتسلسلة من  ،توّلد، عبر (عملية) تحويل تماثلية / رقمية

التي ُتخّزن في الحاسوب "بت" (رقم ثنائي). ويحدد عدد  األصغرنات ثنائي. وتسمى وحدة البيا

الذي يمكن  ،عدد تدرجات اللون الرمادي ،في صورة ما ،األرقام الثنائية المستخدمة لكل مجموعة

 أن يظهر في صورة رقمية. وُيسمى ذلك "عمق البت".

اع األخرى من لتمييزها عن األنو  ،كما ُتعرف الصور الرقمية باسم الصور النقطية

على شكل صيغ  ،كالملفات المتجهة حيث يتم فيها ترميز المعلومات البيانية ،الملفات االلكترونية

 تظهر خطوًطا وانحناءات.،رياضية

بواسطة جهاز ماسح ضوئي أو آلة  ،ُتحّول المستندات المصدر، إلى صور نقطية

وفق درجة  ،أو تمسح ضوئياً  ،ُتقرأ هذه المستندات ،وخالل عملية التقاط الصورةتصوير رقمية. 

من ثم يتم تنسيق  الملفات الرقمية التي تحتوي على األرقام الثنائية   وضوح وعمق محددة مسبقًا.

لكل بكسل، بحيث يصبح من السهل على الحاسوب أن يخزنها ويسترجعها.  ،ووسمها ،)البطات(

تمثيالت تناظرية للعرض على الشاشة أو للطباعة. ـ أن ينتج من هذه الملفات ،ويمكن للحاسوب
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فقد يكون من الضروري تقليل حجم  ،وبما ان الملفات التي تتصف بدرجة وضوح عالية كبيرة جًدا

 الملف (ضغطه) لتسهيل إدارتها من قبل الحاسوب والمستخدم.

زين. وعندما يتم مسح مستند ما ضوئيًا ُتحّول جميع البيانات إلى نسق ملف خاص للتخ

التخزين  ،الغاية من بعضها ،ثمة أعداد كبيرة من تنسيقات الصور شائعة االستخدام في السوق

مخزنة في مساحة من  ،والضغط على حد سواء. كما تحتوي ملفات الصور على معلومات تقنية

 تسمى "العنوان الرأسي". ،الملف

معلوماتي الكبير التقاط المحتوى ال ،وينبغي أن يكون الهدف من أي برنامج رقمنة

واللتقاط األجزاء  .وتقديمه ،أو في مجموعة من هذه الملفات ،الموجود في مستند مصدر واحد

 ،على المقارنة بين تلك الصور الرقمية ،الكبيرة، يجب أن تستند عملية تقييم جودة الصور الرقمية

لما هو جيد  ،بهموالمستندات المصدر األساسية التي ينبغي تحويلها، ليس بناء على مفهوم م

ال يكمن بالتقاط صورة بأعلى جودة ممكنة،  ،لتلبية الحاجات الملحة. إال أن الحل ،بشكل كاف

ال أكثر وال أقل.  -وٕانما بمطابقة عملية التحويل مع المحتوى المعلوماتي للمستند األساسي

) 2نته و () سمات المستند المصدر المطلوب رقم1ويطرح هذا األمر سؤالين حول كل من  : (

 جودة الصورة.

 سمات المستند المصدر 1.1.2

 ،عند التقاط الصورة، ينبغي االلتفات إلى كل من العمليات التقنية المرتبطة بالرقمنة

أن تكون ذات أبعاد ودرجات (لونية)  ،وٕالى سمات المستندات المصدر. يمكن لهذه السمات

بالطريقة التي ُأنتج بها: إما  ،درمتفاوتة (لون أو أسود وأبيض). كما قد يتميز المستند المص

 أو بالوسائل االلكترونية. ،أو آلة النسخ/ أو بالتصوير ،يدوًيا (بالحبر)، أو بواسطة آلة الطباعة



28 

 

أن تؤثر على عملية التحويل بطرق عدة. نص باهت، أو  ،يمكن لحالة الوثيقة المادية

المحتوى، ولكنها غالًبا ما تحد من وسواها من األضرار التي تدمر  ،نش الحبر، أو أوراق محترقة

إمكانية التقاط المعلومة خالل التصوير الضوئي. من هنا يجب تحديد طريقة لمعالجة المستندات 

قبل إجراء التصوير الضوئي؛ فمن شأن ذلك، في حال ُأهمل، أن يشكل خطًرا، ليس  ،المصدر

ويزيد من الكلفة.  ،ونتائجها ،على المستندات فحسب، بل يمكن أن يحد من فوائد عملية الرقمنة

نذكر : اللجوء إلى معالجة أولية ووقائية ،ومن الخطوات العادية التي تُتخذ لتفادي هذا األمر

لحفظ (المستند)، واستخدام قاعدة للكتب المجلدة، واللجوء إلى التدابير الروتينية للتحكم 

خالل عملية التصوير الضوئي. وفي حال كان للمستند  ،وسواها من الظروف البيئية ،باإلضاءة

 قبل تصويره. ،فينبغي عادة فحصه من الموثق ،قيمة ما من ناحية تصنيعه

وكان للمستندات  ،عندما تكون احتماالت إحداث ضرر في المستند المصدر مرتفعة

ر الضوئي  بشكل قيمة معينة أو كانت بحالة سيئة، فقد يكون من األفضل أحيانًا القيام بالتصوي

 غير مباشر (عبر فيلم) في حال توفره، عوًضا عن التصوير من المستند األصلي. 

 جودة الصورة 2.1.2

على أنها النتيجة لمجموعة من العناصر،  ،يمكن تعريف جودة الصورة عند التقاطها

هي كالتالي: دقة المسح (التصوير) الضوئي، وعمق  البتات في الصورة الممسوحة، وعمليات 

تحسين والضغط المطبقة، وجهاز المسح المستخدم أو التقنية المستخدمة، ومهارة المباشر ال

 بعملية المسح.
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 دقة الصورة 1.2.1.2

قة بعدد البكسالت المستخدمة في التصوير، والتي ُيعبر عنها بعدد النقاط في تُحدد الد

لفرق بين األولى والثانية ). أما اppi) أو البكسالت في اإلنش الواحد ( dpiاإلنش الواحد ( 

 . أدناه.2.2فمبّين في الفقرة 

وقدرة  ،إلى دقة أعلى ،تؤدي زيادة عدد البكسالت المستخدمة في التقاط صورة ما

زادت الجودة،  ،على إبراز التفاصيل الصغيرة، ولكن ذلك ال يعني أننا كلما زدنا درجة الدقة ،أكبر

وتكمن  .دون غيرها ،في ما يخص الملفات ذات األحجام الكبيرة ،وٕان كان ذلك صحيًحا

في  ،أقصى مداها ،الصعوبة الرئيسية في تحديد المرحلة التي تبلغ فيها درجة الدقة المستخدمة

 التقاط جميع التفاصيل المهمة في المستند األصلي.

. فكلما زادت عنصًرا مهًما عند تحديد درجة الدقة ،وُيعد حجم المستند األصلي المادي

اللتقاط التفاصيل المطلوبة، و  ،ازدادت الحاجة إلى استخدام عدد بكسالت أكبر ،أبعاد المستند

 ،عند عرضه الصور على الشاشة ،زاد حجم الملف. قد تسبب الملفات الكبيرة مشاكل للمستخدم

حديد الوقت األثر الكبير في ت ،أو عند إرساله لتلك الصورة عبر الشبكة، ذلك أن لحجم الملف

بخفض درجة الدقة؛ وهذا  ،فيكون ،المطلوب لعرض الصورة. أما السبيل لخفض حجم الملف

القرار هو قرار حساس ال سيما في حال كان المستند المصدر ذا حجم كبير، ويتضمن تفاصيل 

 كثيرة، وهو ما يكون عليه الحال في الخرائط كبيرة الحجم والرسومات.

 اتــــعمق البت 2.2.1.2
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للتعريف عن كل بكسل. وكلما زاد  ،هو قياس عدد البتات المستخدمة ،اتعمق البت

عمق البتات المستخدمة، كلما ارتفع عدد نغمات الرمادي واأللوان التي يمكن عرضها. ثمة ثالثة 

 أنواع من عمليات المسح (العينات الرقمية):

 األبيض واألسود لعرض اللونين ،المسح ثنائي النغمة (اللون) باستخدام بت واحد للبكسل •

لعرض تدرجات الرمادي؛ أما المستوى  ،المسح الرمادي باستخدام العديد من البتات للبكسل الواحد •

 256بتات للبكسل الواحد، وفي هذه الحالة يمكن أن يتم االنتقاء من بين  8األمثل للرمادي فهو 

 من تدرجات الرمادي لعرض الصورة. ،درجة

العديد من البتات للبكسل الواحد لعرض اللون؛ ويسمى مستوى اللون المسح الملون باستخدام  •

مليون  16.7بت للبكسل الواحد، ويصبح باإلمكان االختيار من بين  24الكامل عند استخدام 

  لون.

أن يؤثر على إمكانية التقاط المظهر الخارجي للمستند  ،من شأن اختيار عمق البت

ا. لذلك يجب االخذ بعين االعتبار، عند تحديد عمق البت كما للمعلومات التي يحتويه ،المصدر

الذي سُيستخدم، في ما لو كان المظهر الخارجي للمستند، أو أجزاء منه، له قيمة (معلوماتية) 

إنتاج نسخ من  ،عندما يكون الهدف من مشروع الرقمنة ،مضافة يجب التقاطها. وهذا هو الحال

 المستند المصدر.

 ةإجراءات تحسين الصور 3.2.1.2

من خالل  ،أو تعديلها ،لتحسين التقاط الصورة ،يمكن اللجوء إلى عملية تحسين الصورة

من حيث المميزات  ،أو التباين أو السطوع، أو لمقارنة الصور أو تحليلها ،تغيير الحجم أو اللون

التي ال يمكن للعين البشرية التقاطها. وقد فتح هذا األمر العديد من الحقول الجديدة في 
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من  ،تثير المخاوف ،بيقات الخاصة بمعالجة الصور. غير أن استخدام مثل هذه العملياتالتط

نذكر :  ،حيث دقة التطابق مع األصل. ومن خاصيات معالجة الصور على سبيل المثال

 اللون. إدارة وأدوات ،ومنحنيات اللون ،استخدام الفالتر

 غطــالض 4.2.1.2

لخفض حجم الملف لمعالجة الصور الرقمية  ،إلى عملية الضغط ،عادة ما يتم اللجوء

أو إزالة  ،تلخيص المعلومات المكررة ،وتخزينها ونقلها. ومن الوسائل المستخدمة لهذا الغرض

صعوبة في رؤيتها. من هنا فإن جودة صورة ما قد تتأثر  ،المعلومات التي تواجه العين البشرية

مد. يمكن لتقنيات الضغط أن تكون إما بالتقنية المتبعة في الضغط وفي مستوى الضغط المعت

ألن  المعلومات  ،تكون مشابهة لحالتها األولى ،"غير منقوص" أي أن الصورة مفكوكة الضغط

 ،كما يمكن أن يكون الضغط منقوصاً  ،) حجم الملفإنقاصطرحها (رميها) عند خفض ( يتم ال

 عندما يتم إهمال أية معلومات غير مهمة خالل العملية.

 ،أما تقنية الضغط ،في الملفات الرئيسية ،ُيستخدم الضغط غير المنقوصعادة ما 

فُتستخدم في ملفات الوصول. وينبغي االلتفات إلى أن الصور تستجيب بطرق مختلفة لعملية 

أن تنتج  ،اللون الدقيقة كاالختالفات ،الضغط. كما يمكن ألنواع معينة من الخصائص البصرية

             عمليات بصرية مقصودة.      

مروحة  ،من تنسيقات الصور الفوتوغرافية إنتاجهاوتمتلك الصور الرقمية التي أعيد 

 ،التي عادة ما تسفر عن ملفات كبيرة. وثمة طريقة ثانية، غير الضغط ،واسعة من التدرجات

وتتجلى في الحد من البعد المكاني للصورة الرقمية (أنظر الفقرة  ،يمكن أن تخفض حجم الملف
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عندما تكون الغاية وضع الصورة في  ،لالستبانة المكانية). ويمكن اللجوء إلى هذه الطريقة 2.2

 عن األصلية. األصلال أن تكون صورة طبق ،(عند الحاجة) إنتاجهاإلعادة  األرشيف

 المعدات المستخدمة وأداؤها 5.2.1.2

أثر كبير على جودة الصورة. ويمكن أن يختلف أداء  ،ان للتجهيزات المستخدمة 

 .التجهيزات ذات مصادر التصنيع المختلفة، حتى إن قدمت  القدرة التقنية نفسها

 رأي المشغل وعنايته 6.2.1.2

 ،األثر الكبير على جودة الصورة، ففي نهاية المطاف ،لرأي المشغل وعنايته دائما

 تحقيقها. حول الجودة التي يمكن،القرارات يتخذها البشر

 توصيات للتحويل                                          

 دليل من عشر خطوات لضمان عملية تحويل ناجحة (جيدة)

 استخدام ماسح ضوئي بإمكانه استيعاب: .1

 .األبعاد المادية للمستند المصدر •

 .نوع الواسطة المستخدمة (شفافة أو عاكسة) •

 .واأللوان الموجودة في المستند ،ودرجات اللون ،مجموعة التفاصيل •

 .الحالة المادية للمستند •

أو حفظه قبل إجراء  ،دراسة أية متطلبات تتعلق بالتعامل الخاص مع المستند المصدر .2

 .المسح الضوئي

المستندات المصدر  مجموعةلاللتقاط أدق التفاصيل الضرورية في  ،اختيار درجة دقة كافية .3

لن تحد من االستخدام المتوخى  ،أن درجة الدقة المختارة المطلوب مسحها ضوئًيا. وتأكد من
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تالفًيا لمراجعة  ،من الصور الرقمية. حدد مستوى الدقة نفسه لكامل المستندات المصدر

 .المستندات واحًدا واحًدا

يتماشى مع مميزات المستندات المصدر، ومع المستوى المطلوب  ،اختيار عمق بتات .4

للمستندات النصية المتمثلة بصورة  ،ضوئي ثنائي النغمة لتحويل محتوى المعلومات: مسح

بتات) مسح المستندات التي تحتوي على  8سوداء على ورق أبيض؛ التدرج الرمادي (

معلومات رمادية التدرج (بما فيها المالحظات بقلم الرصاص) كما للمواد التصويرية؛ المسح 

إلى نسخ ذات  ، سيما عند الحاجةالملون للمستندات التي تحتوي على معلومات ملونة، ال

 جودة عالية.

 ،وتوثيق تلك العمليات المستخدمة بعناية ،استخدام عمليات التحسين بحذر .5

وملفات الدخول عند  ،استخدام تقنيات الضغط "غير المنقوص" المقياسية للملفات الرئيسية .6

 الحاجة. مما يعني على سبيل المثال:

 للضغط:؟؟ •

• for compression: ITU Group 3 or 4 and JBIG (binary images), lossless 

JPEG/JPEG 2000 or LZW (multi-bit images) 

• • for exchange: lossless JPEG/JPEG 2000, TIFF 5 or later 

versions 

وبين  ،عبر اللجوء إلى اختبار دقيق، محاولة إيجاد توازن بين جودة بصرية مقبولة للمستخدم .7

 .حجم الملف الذي يمكن للحاسوب أن يدخل إليه خالل مدة زمنية مقبولة

للحصول على أداء ثابت من التجهيزات المستخدمة، التحقق بعناية من ادعاءات الشركة  .8

 .وتسجيل المراجع ،وتأكد منها باللجوء إلى عينات ،حول قدرات النظام ،المصنعة
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 حول مراقبة الجودة)  أدناه 2.2الرقمية  (انظر الفقرة  لتقييم جودة الصورة ،استخدام المعايير .9

للتأكد من اتساق المخرجات من قبل المشغلين  ،استخدام برنامج لمراقبة الجودة بشكل مستمر .10

. أدناه حول مراقبة 2.2خالل عملية المسح الضوئي (الرجوع إلى الفقرة  ،البشريين الفرديين

 .الجودة)

 

 ودةــــضبط الج 2.2

عنصًرا أساسيًا في كل مرحلة من مراحل مشاريع رقمنة الصور.  ،مراقبة الجودةتشكل 

 .ومن دونها لن يكون باإلمكان ضمان دقة  ملفات الصور واتساقها

كما بين أجهزة  ،ينبغي اتخاذ خطوات تقليص االختالفات (التباينات) بين المشغلين

لضمان الدقة  ،ة بانتظامالمسح الضوئي المستخدمة. كما يجب فحص الماسحات الضوئي

 والجودة.

أو  ،التي ستُنفذ داخلًيا ،سواء بالنسبة للمشاريع ،ُيعتبر برنامج مراقبة الجودة ضرورياً 

بمصدر خارجي. وأحد الفروق المهمة في هذا  ،لتلك التي سيستعان إلنجازها أو إنجاز جزء منها

يجب أن  ،بمصدر خارجي ،ا أو جزئًياكليً  ،هو أنه في المشاريع التي ُيستعان عند تنفيذها ،الشأن

نظًرا لطبيعته الملزمة قانونًا. أما المشاريع التي  ،قبل توقيع العقد ،ُتصاغ متطلبات الجودة لها

 كجزء من أنشطة المشروع. ،فيمكن أن يتم تطوير برامج مراقبة الجودة لها تدريجًيا ،تُنفذ داخلًيا

لضمان أفضل النتائج، فال توجد  ،اسيهي عنصر أس ،وبالرغم من أن مراقبة الجودة

 ،لضمان جودة صورة ما لدى التقاطها. فمختلف المستندات المصدرية ،أية طريقة معيارية

 عند تطوير برنامج مراقبة الجودة. ،، ويجب أن يؤخذ هذا األمر بعين االعتبارتتطلب عمليات مسح مختلفة
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 أهمية برامج ضبط الجودة 1.2.2

 المجال (المدى؛ اإلطار) 1.1.2.2

 ينبغي طرح السؤال التالي عند وضع برنامج مراقبة الجودة :

 هل ينبغي أن يضم البرنامج :

 أم نموذج عن الصور وحسب؟ ،مجموعة الصور بأكملها •

 جميع أنواع الملفات (ملف مصدري، ملف ولوج [دخول]؛ مصغر للملفات) •

 منتجات وسيطة أخرى كالنسخ الورقية والصور المصغرة ؟ •

 ،على الغاية من مشروع الرقمنة، والمخرج المطلوب، ومستوى الجودةوتعتمد اإلجابة 

أو كانت متطلبات  ،محدوًدا جًدا ،كان برنامج الرقمنة فإذاوالنقاط المرجعية (المحاور) المختارة. 

الجودة مرتفعة بشكل غير عادي، فمن المفيد أن تُفحص المجموعة كاملة صورة صورة. ولكن، 

من جميع الصور  ،%  مثال 10وضع خطة ألخذ العينات تغطي  يكفي، في معظم البرامج،

أن النسبة  ،خالل فترة معينة (يوم؛ أسبوع؛ شهر). أما في حال تبين ،التي أنتجها كل جهاز مسح

 فحص المجموعة بأكملها. ،غير صحيحة، فيجب في هذه الحالة ،المحددة للصور المختارة

المستندات المصدرية التي أنتجت، كما  يغطي برنامج مراقبة الجودة، وعلى الدوام،

والنسخ  ،، والصور المصغرةالمدخلةمخرجات أخرى كالمستندات  ،يغطي في معظم الحاالت

 الورقية.

 رقـــــــــالط 2.1.2.2

ال تكفي في العادة للمواد ذات األهداف الثقافية  ،إن أدوات تقييم الصور اآللية المتوفرة

 والعلمية. من هنا يجب إجراء تقييم بصري للجودة  :
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 .أو على النسخ المطبوعة ورقًيا ،إما على الشاشة •

 .وباالعتماد على النسخ المطبوعة (أفالم أو أوراق) ،الجمع بين االثنين، أي على الشاشة •

ية التي من شأنها أن تؤثر على عملية التقييم، بدًءا يجب األخذ باالعتبار، القيود التقن

 بتدرجات الرمادي واأللوان. ،باحتماالت الحصول على نسخ ورقية جيدة

 األساليب التي يوصى باعتمادها 

 للتقييم على الشاشة: •

o  100(تكبير  1:1عرض الصور الممسوحة ضوئيًا وفق(%. 

o دي واأللوانلتقييم النسخ من تدرجات الرما ،استخدام األهداف. 

o ودرجة اللون ،ورسوم بيانية لتقييم الدقة المساحية ،اعتماد أهداف لدقة الصورة. 

o وأدوات الكشف الصناعية ،اعتماد مقياس مؤشر الضوضاء. 

 للتقييم باستخدام النسخ المطبوعة •

o للتأكد ما إذا كانت توافق معايير الجودة ،فحص النسخ الورقية للصور بالعين. 

o  المطبوعة مع المستندات المصدريةمقارنة النسخ. 

 مراقبة جودة الماسح الضوئي 2.2.2

يجب أن ُيطلب من البائع، قبل شراء جهاز المسح الضوئي، أن يقدم (يحقق) نتائج 

باعتماد االختبارات ذات الصلة لتقييم جودة الصورة الرقمية. وعندما يتم  ،رقمية قابلة للقياس

بما يسمح  ،تشغيل برنامج رقمنة الصور، يجب تحديد مقاييس ضبط جودة المسح الضوئي

للمشغل أن يتأكد أن اآللة تعمل ضمن الطاقة المتوقعة. أما األمور التي يجب أن تولى أهمية 

لدقة المكانية، مستوى التدرج، درجة استنساخ اللون، التقاط (كشف) في ما يتعلق باألداء فهي : ا
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 ،كالخرائط ،الضوضاء واألدوات. أما في المشاريع التي يتم فيها مسح مواد كبيرة جًدا

 عنصرًا مهّما كذلك. ،والمخططات (الخطط)، فُتعد الدقة الهندسية

 ةــــالدقة المكاني 1.2.2.2

لقدرة على التقاط التفاصيل المكانية وٕاعادة هو ا ،التعريف المشترك للدقة المكانية

في أن  ،إنتاجها. وهي تغطي أجهزة اإلدخال واإلخراج، ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب

مفهوم الدقة هو من أكثر المواصفات المطبقة على أجهزة الرقمنة التي يساء فهمها واستخدامها. 

)، ولكن يجب أن ُيستخدم هذا dpi dots per inchغالبًا ما ُتحدد الدقة بعدد النقاط في اإلنش (

المقياس () عادة للطابعات وحسب، ف " " تعني دائمًا النقاط المطبوعة (مثال طابعات الحبر 

النفاث وطابعات الاليزر). بالنسبة لدقة المدخالت (مثال أجهزة المسح الضوئي وآالت التصوير 

اقبة) عادة يجب استخدام البكسل في اإلنش. الرقمية) ودقة العرض على الشاشة (كأجهزة المر 

 بشكل عام، ُيعد البكسل وحدة مادية أصغر من النقطة.

نقطة باإلنش على  600عندما ُيقال أن جهاز الماسح الضوئي لديه دقة قصوى تبلغ 

بكسل كحد  600سبيل المثال، فذلك يعني عمليًا أن الجهاز يختبر (يأخذ عينات) بحدود 

معدل االختبار البصري لجهاز ماسح ضوئي ما ال يحدد سوى الدقة  ). ولكنppi( أقصى

  Not finished....(البصرية) القصوى الممكنة

 تنمية المجموعات  3.2

كما هو المقصود منها، ليست فقط ،استخدام مجموعة الصور الرقمية إمكانيةتعتمد 

ر بها. إن كان الهدف بحسب الطريقة التي تدا أيضاعلى معايير الحفظ، أو مراقبة الجودة، بل 
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على المدى  إليهاالوصول  إمكانية أيضابل  المدى،منها ليس فقط تلبية احتياجات قصيرة 

 والمستقبلية. ،الطويل، من هنا يجب اتخاذ خطوات تلبي كال االحتياجات الحالية منها

 التالية : مورلأليجب وضع المخططات 

 .القيام بتصوير الصور، بحسب الغرض من استخدامها •

 .تحديث توزيع الصور، وواجهة المستخدم •

 .لتلبية زيادة القدرة في معالجة المعلومة الرقمية ،منصات تقنية جديدة إلىنقل الصور  •

مادية لضمان الوصل  إعالميةاو وسيلة  ،جديدة من الملفات أشكال إلىترحيل الصور الرقمية  •

 .على المدى الطويل إليها

بلة لالستخدام، يجب االهتمام بطريقة حفظها. يجب لجعل الصورة الممسوحة ضوئيًا قا

ان يتم تنظيمها، تسميتها  ،على كل ملفات الصور التي ُأنتجت من خالل مشروع الرقمنة

 .وتوصيفها بطريقة تتالءم مع أهداف المشروع

 م الصورـــتنظي 1.3.2

يجب تحديد كيفية حفظه. وقد جرت العادة، بعد  ،وتوصيفه ،قبل تسمية ملف الصورة

وترتبيات المكتبة. يتم  ،األرشيفتصوير الوثائق المصدر،أن يتم حفظها فيزيائيًا بحسب مبادئ 

والمواد  ،مجموعات، مجلدات ومسائل، ومجموعات المخططات إلىعادة تقسيم المقتنيات 

 . أرقامالتصويرية لديها 

لحفظ الوثائق  األساسيةذه المسألة هي باعتماد المبادئ لمعالجة ه األسهلإن الطريقة 

 ،في الحاسوب. يجب ان يتم االمر بقدر المستطاع منطقيتسلسل هرمي  إلىوترجمتها  ،المادية

في  ،لضمان توافق بنية تسمية الملفات ،حسب معايير النظام الحالي. ويعتبر هذا االمر مهماً 
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الزيادة في حجم ملفات الصور، لذا  بإمكانيةسماح ، الأيضامختلف المنصات التقنية. ويجب 

 يجب ان تكون طريقة تنظيمها متدرجة.

 تسمية الصور 2.3.2

ال تستطيع الحواسيب تحليل الروابط المنطقية بين مجموعة الوثائق كتسلسل الملفات 

والصفحات. لذا، يجب ان تكون مطابقة لطريقة تسمية الملفات المصورة. هناك منحيان للقيام 

المستخدمة في جهاز الفهرسة  األرقاميعكس  ،االمر: األول هو استخدام مخطط ترقيميبهذا 

باستخدام تسميات ذات معنى للملفات. كال المنحيين ساريي المفعول،  ،ويتجلى الثاني .الحالي

  .مع المجموعات والوثائق ،ويجب اختيار ما يتناسب منهما

ولقواعد  اإلشاراتللتسميات، لجداول  ان يتبنى اتفاقيات ،ويجب على كل مشروع رقمنة

من المهم ان تكون هذه التحويالت موحدة.  ،العالقات، فمثًال للتنقيط واستخدام الحروف الكبيرة

 المجموعات الرقمية. إلدارة ،األساسان استخدام مفردات معيارية، تشكل الحجر 

عند  ،األهمية، في غاية أمر هو) File extensionالملفات تسميات ( إعطاءإن 

ومستخدمة على نطاق واسع، لكن  ،لديه معان متفق عليها معيارية ،تسمية الصور. العديد منها

الئحة من هذه التسميات في  إيجاديجب االنتباه لدى التعامل مع تسميات غير معيارية. يمكن 

 موقع "ويبوبيديا" وهي موسوعة متوافرة على الشبكة تعنى بتكنولوجيا الحاسوب

http://webopedia.internet.com/TERM/f/file_extension.html 

 وصف الصور 3.3.2

البيانات الوصفية (ميتاداتا)، وهي بيانات منظمة  إلىنحتاج  ،لوصف الصور الرقمية

 .واستخدامها األخرىالبيانات   إدارةنات تسهل بيا بأنهاعن البيانات. يمكن تعريف الميتاداتا 

http://webopedia.internet.com/TERM/f/file_extension.html
http://webopedia.internet.com/TERM/f/file_extension.html
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 ،وتعتبر هذه البيانات معروفة للموثقين والمكتبيين. ان استخدام الميتاداتا مرتبط بشكل مباشر

ان  .وفهرستها ،والمنتجات الصناعية ،األرشيفيةبعمليات وصف المطبوعات الورقية، التسجيالت 

الملفات.  وٕادارة ،في الحاسوب اإلبحارقصد دعم  إضافيةتطلبه لميتادتا  ،الفرق في العالم الرقمي

مختلفة من المعلومات. حددت مكتبة الكونغرس في  أنواعيمكن ان تحتوي الميتاداتا على 

 هي : ،ثالث فئات للميتاداتا ،1998" في عام Making oh America 2مشروعها "

 وتعريفها , ،الميتاداتا الوصفية لوصف  مصادر المعلومات -

 .والتقديم لإلبحاريتاداتا التنظيمية الم -

 .لالدراة اإلداريةالميتاداتا  -

. ان األحيانتتشابك في كثير من  أنهاكما  ،دقيق ال يتم فصلها بشكل ،هذه الفئات ان

، Moving theory into practiceجامعة كونيل في برنامجها التعليمي حول الصور الرقمية، 

 بإعطاءيسمح  ،العناصر والتطبيقات، رتبت داخل جدول، األهدافحددت لكل فئة مجموعة من 

 فهم جيد لمفهوم الميتاداتا.

http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial/metadata-01.html 

 المؤسسة. أهدافيجب على كل مشروع رقمنة، ان يختار الميتاداتا التي تتناسب مع 

 واصفات البيانات (الميتاداتا) استخدام 4.3.2

 .وترميز الوثيقة ،البيانات وتنميتها إدارةهناك منحيان أساسيان للميتاداتا : تقنيات 

 وتنميتها ،البيانات إدارةتقنيات  1.4.3.2

يحدد دائمًا مستوى استرجاع المعلومات. لذا، من المهم  ،ان مستوى توصيف الميتاداتا

يتم البحث عن  أساسهالذي على  ،األعمقتحديد المستوى  ،جدًا لدى البدء بمشروع الرقمنة
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. .العثور على المساعدات ،ان الميتاداتا الموجودة مثل الكشافات إلى، إضافةالصور الرقمية. 

 يتم وصلها بملف الصورة. ،وان كانت مناسبة ،يجب مسحها

وسبل   ،كيفية والدة الميتاداتا في عملية التحويل الرقمي ،بعين االعتبار األخذكما يجب 

 TIFF (Tagged image fileاستيعابها. اليوم، يعد نسق  شكل ملف الصورة المرتبط  

format)  لتخزين النسخة الرئيسية من الصور الرقمية. في  ،تعارفاً  األكثرهو النسقTIFF ،

يقوم وبشكل  ،، ان البرنامج المستخدم للمسح الضوئيGIFمثل  أخرىفي انسقة بيانية  وأيضا

الملف،  اعليالتي يتم تسجيلها في  ،التقنية والتنفيذية للمعلومات الوسيماتعدد من  بخلق ،آلي

بشكل   TIFFفي معنى آخر، يتم تسجيلها مباشرة على الملف نفسه. تخزن المعلومة في صورة 

ASCII .وبهذا االمر تتخذ منصة مستقلة 

د واضحة: يؤمن شائع االنتشار، والفوائ TIFFصورة  أعلىان تسجيل الميتادتا على 

 عالقة وطيدة بين المستند المصدر، عملية التحويل، وملف الصورة الناتج عن عملية التحويل.

يجب ان تسمح  ،ان الجهود المبذولة أيضاإن إنشاء مجموعة من الصور الرقمية يعني 

ومنذ عقود مارك  ،العالم أنحاءالمكتبات في مختلف  ستخدم. إليهاوصول الناس  بإمكانية

MARC  )(Machine Readable Cataloguing  الفهرسة اآللية، كمعيار للميتاداتا. لكن

. لتلبية االحتياجات الجديدة في األخرىهذه الميتاداتا لم يتم تبنيها من قبل القطاعات الثقافية 

 Dublin Coreجرى استخدام دبلن كور ميتاداتا  إذ ،على الويب وباألخصاالسترجاع، 

Metadata  لوصف الميتاداتا.  ،عنصر 15التسعينات، والذي يقدم مجموعة من  أوائلفي

أعدت هذه العناصر لتكون سهلة االستخدام، عالمية ومشتركة بين القطاعات. تعتبر ميتاداتا 

 استخدامًا في العالم. األكثرالميتاداتا  ،دبلن كور اليوم
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 قـــــترميز الوثائ 2.4.3.2

 SGML (Standardعلى استخدام تعتمد اليوم الكثير من المشاريع والبرامج 

Generalized General Markup Language)  )او أجزاء منها مثل (X ML 

(Extensible Markup( Language). إمكانيةمع  ،الهدف منها ربط الصور بعضها ببعض 

يمكن ان  ،او لكل المجموعات.  ان ترميز الوثيقة ،العناصر البنيوية لمفرد الكيانات إلىالوصول 

تمثيل موحد  إلىويتم تحويلها  ،حيث تؤخذ البيانات من قواعد المعلومات ،تخدم في البرامجيس

 للقيام بالتبادل.

. فعلى سبيل المثال هي غير SGMLكما ان هناك بعض السلببيات من استخدام 

استخدامًا  األكثراليوم الميتاداتا  X MLمدعمة من قبل العديد من البرامج والتطبيقات، وتعتبر 

 TEI (Text Encodingوهي   SGMLالتطبيقات المعروفة في  إحدىفي اللغات الترميزية. 

Initiative)،  والتي طورت نسخةDTDs (Document Type Definitions)   وذلك لترميز

او مجموعة من  ،كاملة أرشيفلترميز مجموعة  إما. اإلنسانياتفي حقل  االنفراديةالنصوص 

والتي طورت  EAD Encoded Archival Description Initiativeالمقتنيات، يتم استخدام 

DTD  لترميزFinding aids. 

 المجموعات : إلدارةالتوصيات                                

بحيث تكون مشابهة لمنطق  ،بطريقة هرمية ،تنظيم ملفات الصور الممسوحة على قرص •

 .التنظيم المادي للوثائق

 .بحيث تعكس عالقتها المنطقية ،حة بطريقة دقيقة ومحكمةتسمية الملفات الممسو  •

) وخارجيًا (استخدام image file headerوصف ملفات الصور الممسوحة داخيًا (استخدام  •
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 .ملفات الميتاداتا الوصفية)

 

 ةـــالجوانب القانوني .3

القيام بمشروع رقمنة، أن تتنبه لمسألة حقوق  إلىالتي تسعى  ،يجب على المؤسسات

هذه  إلىالذي يؤثر في الوصول  ،الوضع القانوني وأيضاالملكية والفكرية لكل مادة يتم ترقيمها، 

على المؤسسات التي تنوي  ،بصورة خاصة ،بق هذا األمرطوين .النسخ من قبل المستخدمين

ان تأخذ بعين  أيضاالنسخ الرقمية. وعلى هذه المؤسسات  إتاحةعبر  ،تطوير عمل تجاري

كانت سيتم استخدامها كنسخ  إذا ،القضايا المتعلقة في ضمان مصداقية الصور الرقمية ،االعتبار

 .األصليةبديلة عن 

 حق النشر والتأليف  1.3

، الموسيقي و الفني للمؤلف محمي من قبل األدبييعنى بحق الملكية، أن العمل 

وهو يختلف من بلد   ،فيه العمل أنشئتعتمد على الزمن الذي  ،القانونيةإن مدة الحماية القانون. 

يعطي المؤلف الحق الحصري في التصرف في عمله، بمعنى انه هو  ،آخر. وحق الملكية إلى

يجب ان  ،. إن نقل الملكيةأخرىاعتبارات  أيةمن يفوض لنسخ مؤلفه او عرضه للجمهور، او 

 وقع من قبل صاحب حقوق الملكية.وم ،يتم بشكل خطي

وكان جزء من عقد العمل الخاص معه،  ،عمًال في مكان عمله ،عامل ما أنجز  إذا

 بحقوق الملكية. ،صاحبة العمل الذي وظف المؤلف ،إالمفي هذه الحالة تحتفظ المؤسسة 
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الذي يتمثل بوجوب ذكر  ،الحق المعنوي ،تعطي الملكية الفكرية صاحب العمل وأيضا

م المؤلف. فمثًال يتم ذلك حين ينشر العمل، ويجب ان يحول دون تحريف او تعديل في اس

 العمل.

والتي  ،مؤلفات وهبت لها ،والمكتبات تحت وصايتها األرشيفتمتلك العديد من مراكز 

غير  ،الملكية الفكرية أصحابكان  وٕاذاورثة صاحب المؤلف.  إلى ،انتقلت حقوق ملكيتها

الحصول على حقوق  ،بقليل من الوقت والمال ،معروفين للمؤسسة، فقد يكون من المحتمل

 الملكية.

المجموعات والمقتنيات لعدد كبير من  إلىان تسمح بالوصول  ،ومن فوائد الرقمنة

 ،األولمما قد ال يتوافق مع حقوق الملكية الفكرية. لذا من الضروري في المقام  ،المستخدمين

بعين االعتبار المسائل القانونية المتعلقة بالمواد الرقمية.  األخذ ،عمل إيقيام برقمنة عند ال

حين يكون من المستحيل عليها تحديد صاحب الملكية  ،ولحماية المؤسسة من الدعاوي القانونية

 الرقمية باالعتراف بخلو العمل من حقوق المؤلف. لألعمال اإلتاحةالفكرية، يجب ان تربط 

 ةــــــقيالموثو 2.3

ان   ،وكيف يتم تحديدها. ويكمن جوهر الموضوع ،تختلف اآلراء حول المصداقية

ان  ،تعديل او تحريف. تتطلب الوثيقة في العالم التماثلي أيخالية من  ،يكون المستند او الصورة

 يجب ان تتوفر فيها هذه الحقائق التالية : أيتكون جديرة بالثقة لدى التحقق من صحتها، 

 .المؤلف -

  .زمن التأليف والطريقة -

 .ظروف المنشأ -
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 بالمصداقيةعلى هذه الحقائق مع مرور الزمن، يكون العمل متمتعا  الوثيقةإذا حافظت 

تعقيدًا. هناك دائما خطر  أكثرفان االمر يصبح  ،وحين يتعلق االمر بالوثائق الرقمية

الزمان أو المكان، وبعبارة أخرى  كلما انتقلت هذه الملفات عبر ،أن يحدث شيئا غير مرغوب فيه

او حين يتم استبدال او استحداث  األجهزة والبرمجيات  ،عندما يتم تخزينها خارج الخط،

 األنظمةالمستخدمة في المعالجة، التواصل والصيانة، أو عندما ترسل بين األشخاص، 

مصداقية الملفات  ليست كافية لضمان ،والتطبيقات. لهذا السبب، فان الهوية الموثوقة للمصدر

تعديل. يجب معرفة ما هي اإلجراءات التي  أيالرقمية. يجب أيضا أن يتم المحافظة عليها من 

وما هي األدوات التي استخدمت. ،اتخذت لحفظ الملفات، من الذي شارك في هذه األعمال

اء  على أنه لم يتم إجراء أية تغييرات غير مصرح بها (سو  ،وعالوة على ذلك، يجب التأكيد

 أو في المحتوى الفكري للملفات. ،بطريقة متعمدة أو عرضية) في الشكل المادي

لمنع أو الكشف عن التغييرات غير المصرح  ،تستخدم اليوم أنواع مختلفة من الطرق

بها في الملفات الرقمية. على سبيل المثال، التوقيعات الرقمية واألختام الرقمية، المبنية على 

 .وتسمى "عالمات مائية" وضعت داخل الصور كمعرفات تكنولوجيا التشفير،

إذا تم قبول الصور الرقمية كبديل للوثائق المصدر، وكانت لخدمة هذا الغرض، يجب 

 أن تتضمن قبل التحويل ما يلي:

 .الوثائق ليس لها قيمة ذاتية• 

 .المحتوى المعلوماتي (وٕاذا لزم األمر والمظهر الخارجي) على نحو كاف التقاطتم • 

 .يتم استيفاء المتطلبات القانونية• 
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 .وحفظ الصور الرقمية في مكانها االستدراجوسائل • 

ومع ذلك، في معظم مشاريع رقمنة الوثائق وبرامج الحفظ، يتم الحفاظ على الوثائق 

 إذا ما فقدت الصور الرقمية او تلفت. ،والنسخ البديلة التماثلية، ويمكن إعادة مسحها

 )4(انظر أيضاً القسم فكرية إدارة الملكية ال 3.3

الحاجة إلى استرداد هذه التكاليف ،يتطلب ارتفاع تكاليف المشاركة في رقمنة الوثائق

من قبل المؤسسة كتعويض صغير، من خالل مثًال توفير خدمة التصوير. تحتوي المجموعات 

افيات، واألعمال الرقمية على نسخ بديلة من المطبوعات الفوتوغرافية، السلبيات، والشرائح، الشف

تعتبر هذه المجموعات مفيدة لمجموعة من األسواق  .الفنية، والنصوص والرسوم التوضيحية

على حقوق المؤلف في المصنفات  ،األرشيفالمحتملة. بينما نادرا ما تحافظ المكتبات ومراكز 

ام الصور يعتمد على بدائل ترخيص استخد ،األصلية، إن الدافع لتطوير عملية االكتفاء الذاتي

 المحمية في حقوق الملكية الفكرية للنسخ الرقمية التي تحتفظ بها المؤسسة.

 يمكن تحديد أهداف هذه السياسة كاآلتي :

لتسجيل الملكية الفكرية للمؤسسة بطريقة خفية، كعالمة تجارية، وذلك باستخدام إما التالعب  •

 .صحة الصور ومصداقيتها " باعتبارها تقنية من أجل حمايةwatermakingبالصورة  أو "

نقل المحتوى الفكري على نحو كاف من المستندات األصلية للمنح الدراسية، تقدم الصور بدون  •

 أي تكلفة على شبكة اإلنترنت، في دقة منخفضة لتشجيع االستخدام المفرد.

، تطوير نموذج عمل قوي، بما في ذلك التجارة اإللكترونية، لترخيص استخدامات متعددة للصور •

 كمصدر للدخل ولتمويل عمليات الرقمنة والحفظ ،وفقا لسعر السوق
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والتي قد تكون متاحة، جنبا إلى جنب مع التنصل  ،لتوفير مثل هذه المعلومات عن حق المؤلف  •

 .والسعي لتعويض عالمة حقوق النشر على عاتق المستخدم ،من حقوق الطبع والنشر

 ينــداع القانوياإل  4.3

للمنشورات المقدمة للجمهور  ،القانوني اإليداعانينًا للتحكم بمنطقة تمتلك معظم الدول قو 

هو المحافظة  ،دافع  بينها جميعا أهمالعام. يوجد العديد من الدوافع للقيام بهذا االمر، ولكن 

قاعدة للببليوغرافية الوطنية، او رغبة في  إلنشاءفهي  األخرىالدوافع  إماالتراثي.  اإلرثعلى 

 بالمواد المنشورة.دعم المكتبات 

تطور  أدىالمنشورات المطبوعة، لكن  ،القانوني بطبيعتها اإليداعو تغطي قوانين 

للبدء بتعريف هذه  ،المشرعين إجبار إلى، األخيرةالنشر االلكتروني بشكل هائل في الحقبة 

مرتبط بحقيقة ظهور  إنما. إن هذا االنتشار ليس فقط كميا منطقيةالمنشورات بمصطلحات 

شخص يمتلك حاسوبًا ومتصًال  أليناشرين جدد، وان ال حدود لما يمكن نشره الكترونيًا. يمكن 

 وموزعًا للمواد المنشورة. ،بشبكة االنترنت ان يصبح وبشكل فوري كاتبًا، ناشرًا، طابعاً 

 يوجد اتجاهين للنشر عبر االنترنت :

.. .ميديا كالصحف، الراديو، الصور المتحركة، الهاتفان مجموعة مختلفة من ال إيالتعاون :  -

 المحتوى الخاص بهم. إلتاحة ،تتعاون بعضها مع بعض

، نحو تصميم شخصي. فأكثر أكثرتتجه  ،يعني ان المعلومة المقدمة للجمهور العام إيالفردية :  -

عن  ، متوفرون اليوم على الشبكة للبحثbutler ،know botsما يسمى العميل الذكي،  أي

 المعلومات بحسب الرغبات الشخصية للمستخدم.
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 باإليداعما هو النطاق الذي يجب تغطيته  ،يجب قبل البدء بمشروع الرقمنة ان يكون واضحاُ 

 القانوني.

 التوصيات                                                    

من أولى المراحل ألي مشروع  ،يعتبر مساءلة الوضع القانوني للقيام بنسخة رقمية للمصدر •

 .رقمنة

 إنتاجهافي الملفات الرقمية التي يتم  ،تعديالت غير مصرح بها أيالقيام بخطوات لمنع  •

  .خالل المشروع

 التأكد ان المشروع يتوافق مع تشريعات اإليداع القانوني المحلي. •

في ذلك، ضمن مشروع رقمي متكامل، بما  ،وضع خطة واضحة إلتاحة الصور واستخدامها •

 .خالية من حقوق الملكية أشكالان كان مناسبًا، توفير 
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 ةـــــالميزاني .4

ويتطلب موارد كثيرة. قبل الشروع في  ،مكلف أمر ،ان بناء مجموعة رقمية

التي يقوم  ،مشاريع الرقمنة، نعرض هنا بعض مبادئ التخطيط األساسية الحتساب التكاليف

عليها تصميم، تنفيذ وصيانة مكتبة رقمية. تشمل قضايا اإلدارة المتصلة بالميزانية الخاصة 

وتوفير  ،ة، اقتناء المعداتبمشروع رقمنة تكلفة تدريب الموظفين، إدراج إجراءات عمل جديد

مساحة عمل مناسبة، وٕانشاء نظم جديدة للتخزين الرقمي لضمان الحفاظ على التراث 

يمكن المضي  ،متى تم قبول هذه العوامل كالتزام مستمر على مستوى السياسات .الرقمي

 قدمًا في باقي التفاصيل.

 تغطية التكاليف  1.4

ارتفاع النفقات  إلىرة بالنسبة يمكن ان تقدم تغطية التكاليف تعويضات صغي

المرتبطة بالرقمنة. ويجري هذا عادة بطريقة مماثلة لتوفير خدمة التصوير. وعمومًا تقتصر 

عملية الرقمنة على المواد الموجودة في مجال الحق العام، وذلك لتجنب الدعاوى المتعلقة 

ص استخدام بحقوق الطبع والنشر. وعلى هذا األساس، يمكن وضع نموذج عمل لترخي

صور رقمية منخفضة  إلتاحةالمواد الرقمية. يوفر نموذج عادل خدمة اإلنترنت المجانية 

 ،للمكتبة واألرشيف ،الدقة، وفقا لتصاعد االستخدام، من أجل تأمين نسبة مئوية من األرباح

في حالة المؤسسات شبه الحكومية، حيث ال تحدد نظم  ،يحتاج هذا المفهوم للمناقشة

األنشطة المدرة للدخل. في بيئة رقمية، فإن تحديد التكاليف  ،المحاسبة المركزية بسهولة

بطريقة فعالة لخدمة تغطية التكاليف، يجب ان تأخذ بعين االعتبار، وقت الموظفين في 
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٪ 10كل ميغا بايت، ومبلغ إضافي إنشاء الملفات الرقمية، تكلفة التخزين على القرص ل

إلى وسائل معلومات  ،مع هجرتها ،رسوم حفظ للتخزين طويل األمد، وصيانة  الملفات

 ).3لضمان إتاحتها في المستقبل. (انظر أيضا القسم  ،جديدة

 وسيتم مناقشة مجاالت اإلنفاق بطريقة تفصيلية في ما يلي.

 اإلنفاقمجاالت   2.4

 تطوير فريق العمل 1.2.4

بطيئة االستجابة في  ،لتأهيل موظفي المكتبة واألرشيف ،الخدماتإن تقديم 

، والتي األرشيفنتيجة فصل مجموعات المستخدمين في المكتبات ومراكز  ،البلدان النامية

 تم مالحظتها مجددًا نتيجة االستخدام المتزايد لإلنترنت.

العامة المعلوماتية والمعلومات  األميةوقد ظهرت عالقة ذات داللة بين محو 

شرط مسبق لتوفير خدمات  ،لمهارات أخصائيي المعلومات. يعتبر محو األمية المعلوماتية

التي تشمل الموارد على شبكة اإلنترنت، ولكن ال تزال هذه المهارات  ،المعلومات الفعالة

غير مضمونة في البلدان النامية. هناك حاجة واضحة لتحديد ميزانية لمحو األمية 

لى مستوى المهارات التشغيلية األساسية في بيئة ويندوز، والتي هي متاحة المعلوماتية، ع

بسهولة في القطاع التجاري. كما ينبغي ان تشمل الميزانية السنوية توفير الفرص للموظفين 

لالستفادة من التدريب في مسائل محددة مهنية وتقنية. يميل المدراء في البلدان النامية 

من جهة للضيق المالي الشديد،  ،السبب في ذلك وٕارجاعص، للتحفظ على مثل هذه الفر 

يجب زيادة  وأيضاومن جهة أخرى لعدم كفاية التخطيط المستقبلي إلعداد الميزانية السنوية. 
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الميزانية لتشمل توفير أجهزة الكمبيوتر في مكان العمل، التحديث المنتظم للبنية التحتية 

 الفنية والتنفيذ. المتطلبات 2التقنية، انظر القسم برقم 

يستلزم النظر في  ،وتكاملها في الهيكل المؤسسي ،إن تنفيذ المشاريع الرقمية

أغراض الميزانية، لجهة التوصيف للوظائف الجديدة. وينبغي االعتراف بنتائج تنمية قدرات 

 وانعكاسها على التحول في الخدمات التقليدية. ،الموظفين

 إدارة التسهيالت 2.2.4

في  ،ودور المحفوظات ،ة المباني مصدر قلق كبير للمكتباتتشكل تكاليف صيان

ال  تحل  إذال تقل مع رقمنة الوثائق،  ،البلدان النامية. إن الحاجة لتوفير بنى تحتية للتخزين

إشكالية  ،النسخ الرقمية محل الوثيقة األصلية أو الحرفية. يعتبر تحقيق رقابة موثوقة وثابتة

 أكثرفي كثير من األحيان، ومع ذلك فان توفر بيئة عمل باردة وخالية من الغبار، تكون 

 انتقادًا لمعدل تدهور الميكروفيلم والمنتجات الرقمية من السجالت الورقية.

إلى جانب إدارة المباني والتسهيالت، هناك حاجة إلى تأمين إمدادات لطاقة 

إن مشاكل صيانة البنية التحتية  .تياطية في حاالت الطوارئموثوقة ونظيفة، مع مولدات اح

قبل فترة  ،والتخطيط المسبق ،اال عبر الرصد الدقيق ،ال يمكن ان تتحقق ،التقنية والمادية

 طويلة من وقوع الكارثة.

في حال لم يتم تحقيق ظروف بيئية مثلى لتخزين البيانات الرقمية، ينبغي النظر 

 ،ات الملتزمة بالحفظ الرقمي، وذلك لتطوير أرشيفات رقمية موثوقةبجدية في تحديد المؤسس
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حفظ المحتوى الرقمي لمزيد من  7انظر القسم برقم  .حيث تحفظ النسخ المكررة بطريقة آمنة

 التفاصيل.

 النفقات التشغيلية 3.2.4

لالنطالق في وضع ميزانية لتكاليف المشاريع الرقمية، يجب تقدير التكلفة لكل 

ي أن يشمل هذه االمر،  سعر الوحدة الحالي (لكل ميغا بايت) للتخزين في وينبغ .الصورة

القرص المدمج، وتقدير وقت الموظفين في عمليات اإلنتاج. وترد المبادئ التوجيهية بشأن 

في إدارة المشاريع. في  8وضع تقديرات التكاليف على نحو مشروع مقترح في الفصل 

رة، البنى التحتية واإلنتاج، يتم تخصيص النسبة األكبر اإلدا أيمجاالت الميزانية الرئيسية 

 أساسليس على  ،ويوصى بأن يتم احتساب أجور موظفي المشروع .من التكاليف للموظفين

راتب ثابت، بل من خالل حافز اإلنتاج المتصل بالسوق عبر احتساب سعر الوحدة لكل 

داء في قسم إدارة المشروع  ومؤشرات األ ،اإلنتاج لكل ساعةسجل. وترد معدالت متوسط 

 .8في القسم 

وضع  ،وعندما يكون المشروعان متساويين، ينبغي على المبادئ التوجيهية العامة

تنظر في المهام التي سيشارك بها الموظفون، والتي سُتطور بحسب  ،ميزانية للتكاليف

 الرقمية: المكتبة التصنيفات التالية لعمليات اإلنتاج في

 .الموارد للرقمنة  واعدادهااختيار • 

 .التحويل الرقمي• 



54 

 

 .البيانات الوصفية التقاط• 

 .إدارة البيانات• 

 المصدر وتحضيره للرقمنة اختيار 1.3.2.4

يمكن تحديد معايير اختيار المواد الالزمة للرقمنة بناء على احتياجات 

 والبنية التحتية التقنية للقيام بتحويل ناجح. ،سمات مصدر المواد ،المستخدمين،كذا

تتطلب عملية االختيار استثمارا كبيرا لوقت الموظفين في تقدير قيمة المحتوى 

المعلوماتي لمستخدمي مصادر المواد، إما بوصفها وثائق فردية، أو على شكل مجموعة من 

كذلك  ،التحويل لكل صفحةوتكلفة  ،كما يجب تقييم حجم المواد التي سيتم ترقيمها .الوثائق

شراكات طويلة  ،المتوفرة على الخط. قد تتضمن عملية االختيار األخرىصلتها بالموارد 

 من أجل تنمية المجموعات الرقمية. ،ُطورت ضمن مبادرات بين مؤسسات مختلفة ،األمد

كذلك يجب ان يتم احتساب الوقت الذي يقتضيه تقييم الصفات الفيزيائية لمادة 

أوال من حيث العالقة بين التفاصيل الدقيقة لألبعاد المادية للوثائق، سواء كانت  المصدر،

 ،مجلدات أو أوراق متناثرة، ونوعية الوثائق وحالتها. هذه العوامل لها انعكاسات في الميزانية

حين تكون هذه  ،وادارتها ،من حيث شراء المعدات المناسبة، وفي إنشاء إجراءات الحفظ

 ر مكانها أصًال.المعدات في غي

بمجرد االنتهاء من عملية االختيار، هناك تكلفة إضافية  وهي التحضير. ينبغي 

مكانها.  إلى إعادتهاومن ثم  ،تقدير وقت الموظفين في تحضير المواد الالزمة للرقمنة
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والصيانة الالزمة لحماية سالمة  ،وبالتالي يجب أن يشمل هذا االمر على تكاليف الحفظ

 .لومات، بما في ذلك التوثيق، تحضير الميكروفيلم، التسطيح،والتنظيفمصادر المع

or the disbinding of volumes and possible subsequent rebinding or protective 

enclosure of source material. 

 التحويل الرقمي 2.3.2.4

مصادر من خالل  ،يتم تحديد تكلفة البنى التحتية التقنية الالزمة للتحويل الرقمي

مسحها ضوئيا من خالل ماسحة ضوئية  إلىالمعلومات المختارة. قد تحتاج المجلدات 

planetary التقاطالماسحة الضوئية المسطحة.  يتم  إلى، أما الوثائق المتناثرة فتحتاج 

على الماسحة  ،وسائل المعلومات الشفافة (الشرائح، السلبيات) بواسطة محول الشفافية

من خالل إدراجها في ميزانية  ،ولكن يمكن تأمين الجودة لصورة مثلىالضوئية المسطحة، 

 .اإلنتاجعقد الصيانة في ميزانية األجهزة لدعم  إدراجيتم  .ماسحة الضوء المخصصة للفيلم

تشير إلى الحاجة لتحديد البنية  ،إن المجموعة الواسعة من المعدات والمنتجات المتاحة

التحتية التقنية على أساس جودة الصورة المحددة وفقا لمتطلبات المبادئ التوجيهية الواردة 

 المتطلبات الفنية والتنفيذ. 2في القسم 

هو  ،ان الهدف من التحويل الرقمي للمؤسسات التي تعنى بحفظ التراث الثقافي

ول والنشر. عادة يرفق برنامج التقاط الصورة مع منه لتعزيز الوص أكثر ،تمثيل شرعي

، ويمكن أن تتأثر إدارة الصور الالحقة في منتجات عالية الجودة مثل أدوبي االلتقاطجهاز 

 ).PaintShopPro) أو حزم الشرح على شبكة اإلنترنت (PhotoPaintفوتوشوب، كوريل 
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بحسب كل  ،ن التكلفةفا ،المصدر المختارة ألدواتمتى تم اختيار عملية الرقمنة 

 التالية: األساسياتيمكن تحليلها عبر  ،صورة

سيأخذ وقتا أطول في المسح  ،تموضع المواد وٕاعادة ،نوع المصدر: ان قلب الصفحات •

 ،خالل مسح الخرائط الكبيرة الحجم ،البكسل الكبيرة إبعادمن الورق المتناثرة. ان  ،الضوئي

االستعانة بمصادر خارجية في غياب  إلى، وربما تحتاج اإلنتاجتبطئ معدل  ،او الصحف

 توفر البنى التحتية

 .للصور التي سيتم مسحها اإلجماليالكمية : الحجم  •

العملية: مسح مباشر او عبر وسيط، التحويل من خالل التعرف الضوئي على الحروف  •

OCR إلى ASCII text 

على حجم الملف، وفي النهاية تكلفة المعيار : الدقة، عمق البت، النطاق الصوتي يؤثرون  •

 .التخزين في القرص

التكلفة بحسب العنصر: عندما تكون الدقة ثابتة، فان التكلفة بحسب كل عنصر، تتأثر  •

اختالفات في حجم الملف، وتكلفة التخزين في  إلىبالحجم المادي للمصدر، والتي تؤدي 

 .القرص

 الواصفات البيانية التقاط 3.3.2.4

مصادر المعلومات، إما من خالل الفهرس أو من خالل  إلىلتسهيل الوصول 

شبكة اإلنترنت، يجب تعريف هذه المصادر من خالل اختيار مجموعة من الواصفات 

 البيانية، استنادا إلى العوامل التالية:
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 مدى مستوى الوصف الحالي للمجموعات.

 الحاجة إلى تعديل البيانات الوصفية لتتناسب مه جمهور متعدد.

 لجعل المجموعات مرئية من خالل بوابة. التوافق

، سواء MARCيمكن فهرسة مجموعة من الصور الفوتوغرافية من خالل معيار 

أو بتكلفة كبيرة من حيث وقت الموظفين، إلدخال العنصر. قد يتم  ،على مستوى المجموعة

، Dublin Core metadataوصف الصور في كل ألبوم عند مستوى العنصر، من خالل 

لتوفير  EADة أبسط  مؤلفة من أربعة عشر عنصر. وبالمثل، يمكن إنشاء  مجموع

إلى المستندات الفردية في  ،الوصول من خالل الروابط التواصلية الهرمية من المجموعات

 المرقمة. المطبوعاتمجموعة من 

٪ 60مرتفعة على نحو غير متناسب ( ،أو عمليات الفهرسة ،إن تكلفة الميتاداتا

من قبل أخصائيي معلومات مؤهلين، وهم غالبا ما  أجريت أنهااإلجمالية)، وذلك من التكلفة 

 تدربيهم لدى استخدام معيار جديد. إعادة إلىيحتاجون 

 إدارة البيانات 4.3.2.4

 ،مراقبة الجودة تجاه المعيار الذي تم اختياره ،تشمل عمليات ما بعد االلتقاط

هذا االمر لكل ملف، او عند  إجراءوٕاعادة المسح الضوئي في حال الضرورة. يمكن 

 االلتقاط في مجال محدد، لضمان اتساق جودة الصورة.
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يمكن ان يتم بشكل   TIFFان خلق ملفات لمشتقات صغيرة من الملفات الرئيسية 

 لعرضها على الويب. ،آلي، لتوفير صور منخفضة الدقة

فر الحماية، المستندات االلكترونية التي تو  إدارةالرقمية وظائف  األرشيفاتتضم 

في حين، توفر العديد  .لضمان الحفظ والوصول على المدى الطويل ،الموثوقية، والسالمة

الوثائق هذه الميزات، من المهم تجنب انسقة الملفات الشخصية. يجب  إدارةمن برامج 

 إلى) والتي يمكن ترحيلها TIFF, JPEG, ASCII textموحدة ( إشكالتحزين الملفات في 

التي تتكبدها  ،خسارة في البيانات والتكاليف الناتجة أيةمنصات جديدة عند الطلب، بدون 

 .األرشيفالمكتبة او 

لتوفير الدعم للبرامج في البلدان النامية مهم لمؤسسات  ،ان تعريف وكيل محلي

الرقمية، متزايدة بشكل مهم في  األصولأهمية ادراة  أصبحتحفظ التراث الثقافي. وقد 

، وتعزز األسعارعلى  إيجاباتؤثر  ،طاعات التجارية، وبالتالي فان قوة السوق المتناميةالق

 توفير دعم محلي.

 إدارة برامح الحفظ والتوصيل 4.2.4

المعلومات، تتطلب مستوى  إلىلتوفير الوصول  ،إن تطبيقات التكنولوجيا الرقمية

، يمكن اإلمكانياتمية لهذه عال من قدرات تكنولوجيا المعلومات. وبينما تفتقر البلدان النا

 السوق. أسعارويتم احتساب التكاليف في الميزانية بحسب  ،االعتماد على مستشارين
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العالقات بين الملفات،  بإدارة ،الصور لالدراةيجب ان يسمح تنفيذ جهاز التخزين 

ض بع ،و جدولة الترتيب. يتطلب اختيار النظام المناسب ،مراجعة المسارات، التحكم بالنسخ

 مرتبطة بالميزانية. ألهدافوذلك  ،التحقيقات لمنتجات البرامج التجارية

يجري تقييم النظام  بشكل فعال من قبل المستشار المختص، والذي يعمل 

امتيازات متوفرة في  أيةلتحديد احتياجات المؤسسة. وبمعزل عن  ،بالتعاون مع فريق عمل

الميزانية، بالعادة هناك تعهد سنوي  لىإرسوم الترخيص  إضافةالعديد من البرامج، يجب 

يمكن االستفادة من دروس قيمة مستمدة من مشروع الرقمنة، مثل  .لصيانة البرامج وتحديثها

والذي اجري في جامعة يال، حين تم   Open Book Projectمشروع الكتاب المفتوح 

 هملة.المنصة م وأصبحتالمعلومات  إلىتجديده بعد توقف الرخص، فتعذر الوصول 

نظام التوصيل جزأ ال يتجزأ من تحقيق  وٕادارةتصميم واجهة للمستخدم  يعتبر

لعرض المعلومات على  HTMLتدريب فريق العمل على استخدام  أهميةالوصول. تتزايد 

وتتراوح الحلول في  ميزانية  .عن الوصول إضافيةتفاصيل  6الويب، يوفر القسم برقم 

) Dreamweaver, Front Pageفي جودة عالية ( HTMLالبرامج مفتوحة، من محرري 

 Arachnophobia, Front Page متوفرة على الويب ( تشاركيهمنتجات  إلى

Express(. 

، أعالهمتطلبات البرامج المذكورة  ،ونظام التوصيل ،التخزين إدارةتتضمن ميزانية 

م في الوصول االقتناء والصيانة، البنية التحتية للشبكة والتحك أنظمة رةاإدوظائف 
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(firewall) ،المدمجة الخ ).  األقراص، األشرطة( اإلعالمووسائل  االحتياطيةالنسخ  أجهزة

خارج الموقع في درجة حرارة  ،والميكروفيلم الرئيسي ،يوصى بالقيام بتخزين احتياطي للنسخ

 الحماية من الكوارث. ألغراضوذلك  ،منخفضة ورطوبة منخفضة

التخزين ونظام التوصيل في البلدان النامية.  دراةلاليمكن تطبيق حلول بسيطة 

، بدًال من تولي (ISP)الحلول هي تأجير الخدمات لمزود خدمة االنترنت التجاري  إحدى

التحديات التقنية والتكاليف المرتفعة لصيانة الخادم. تكرس اعتبارات الميزانية في هذه الحالة 

زود خدمة االنترنت. في هذه الحالة يجب لالتصال من خالل الهاتف، واشتراك شهري مع م

 التفاوض بحذر فيما خص قيود التخزين.

أثبت نجاحه في إنشاء وٕادارة البيانات  ،تم التعرف على حل آخر لميزانية مناسبة

الرقمية، وذلك عبر إنشاء اتحادات وطنية أو إقليمية، والتي يمكن التماس مقترحات مشتركة 

للتمويل لتغطية النفقات. يوفر هذا الحل فوائد إضافية هائلة في تجارب مشتركة لتدريب 

افية في إدارة البيانات الموظفين، وتطوير سياسة مشتركة في منطقة النشاط، وحماية إض

 التعاونية.

 

 التوصيات                                             

 .التحقق من تكلفة خيارات التغطية من األنشطة المدرة للدخل •

 .بناء نماذج أعمال لدعم توليد الدخل •
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 .انعكاس التحول من الخدمات التقليدية على مناصب الموظفين •

الرقمية ضعيفة، يجب تشكيل شراكات لتطوير األرشيفات حين تكون المجموعات  •

 .الرقمية موثوقة

 .كتكاليف موحدة، أي التكلفة لكل صورة نفقات الميزانية التشغيلية •

تفويض المسؤولية لتخزين البيانات والتوصيل إلى مزود خدمة االنترنت التجاري  •

ISP. 

 .تشكيل اتحادات للتنمية التعاونية والمشاركة في النفقات •
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 إدارة الموارد البشرية .5

الن تكون خلف التكنولوجيا الرقمية،  ،األرشيفتتجه العديد من المكتبات ومراكز 

 ،وذلك بسبب القيود في موارد تلك المؤسسات. قام مزودو الخدمات في القطاع التعليمي

عن  ،الطالب بشكل بطيء بإعالم، األرشيفوتأهيل فريق العمل في المكتبات ومراكز 

ا في البيئة الرقمية. وهذا االمر ال يتضمن فقط المهارات المهارات الجديدة التي يحتاجونه

المشاريع التي تطبق في تنمية  إدارةالتقنية، ولكن ايضًا كتابة اقتراحات عمل و مهارات 

المهارات التقنية. إن نجاح تطبيق التكنولوجيا الرقمية ليس متعلقا فقط بالبرامج والمعدات، 

 ما هو ابعد  من التكنولوجيا. إلىتذهب  الفرص، والتي إتاحةالمشكلة في  إنما

، كونهم ال يفهمون التفاصيل التقنية األرشيفيخشى أمناء المكتبات ومراكز 

التخطيط بشكل فعال لتطبيق مشاريع الرقمنة. من المهم ان يفهم  إمكانيتهمللرقمنة، من 

الثة مجاالت بعين االعتبار ث األخذ. يجب وأهدافهاالمدراء تأثير الرقمنة على المؤسسة 

رئيسية : إدارة التغيير، قدرة البناء، وفي البلدان النامية، التأثيرات االجتماعية للتكنولوجيا 

 الرقمية.

 يرــالتغي إدارة 1.5 

، إداريادعمًا  ،واستخدامها ،تتطلب تنمية فريق العمل لتطبيق التكنولوجية الرقمية

 لدعم المبادرات الجديدة. ،مسألة تقليص الميزانية ،حتى حين تواجه الحماسة
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.و يكون من الضروري تحليل مشاكل التفاعل مع الثقافة اإلفراديعتمد التغيير على 

، وخوف من التغيير اإلداري، نقص في الدعم اإلقليميةالتنظيمية للعوائق المتعلقة بالحدود 

االبتكار  إلى، وذلك يتضمن حواجز الخوف من التكنولوجيا اإلداريضمن الخط 

 غالبًا ما يستخف في هذه القضايا. إذ ،كنولوجيالت

يجب تفكيك وحدات العمل في منظمة ضمن المؤسسة، وذلك للسماح بالتغيير 

المشتركة لتقديم خدمات  األهدافوزيادته على  ،عبر تقليص التركيز على اإلجراءات

إن مستوى المعلومات. من المحتم ان تتالشى هذه الخطوط الحالية من السلطة والمسؤولية. 

ليس له مكان في العالم  ،االقدمية المرتبط بالسن في المجتمعات التقليدية في البلدان النامية

التغيير والمخاطر، وان يكون لديهم دوافع ذاتية  األشخاصالرقمي، حيث يجب ان ال يخشى 

 المعلومات والتواصل. وفي غياب التدريب الرسمي في تكنولوجيالتعلم اآلفاق والفرص في 

البلدان النامية،  يمكن للمدراء ومع ذلك، ان يكونوا قدوة في السعي للكفاءة في هذه 

 .لتمكين الألشخاص المناسبين في المؤسسة ،المناطق

 ،لتغيير الثقافات المؤسساتية ،اإلداريعلى سبيل المثال، تعبير بسيط في الدعم 

، للتأقلم مع الكمبيوتر. يجب ان يكون بتقديم الوقت لفريق العمل، الذي يظهر الكفاءة

. سيخدم المؤسسة .المساعدة المالية عن طريق تقديم قروض لشراء اجهرة الكمبيوتر، مودم

 عن طريق تمديد التعليم في مكاتب العمل، بدًال من التهديد بتغيير مكان العمل.

  بناء القدرات  2.5 
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ين تعتبر ح وباألخصحتى مع توفر الفرص، يكره الناس والمؤسسات التغيير، 

ومكلفة. وفي الوقت نفسه لدى الناس رغبة في الحصول على ما يمتلكه  ،شاقة، معقدة

من خالل تكوين شراكة مع محوالت  ،بناء القدرات بشكل فعال إلى. يمكن التوصل اآلخرين

صغيرة، إما مؤسسات وأفراد يمتلكون الخبرة في استخدام التكنولوجيا، والذين يلتزمون 

 وزيادة الفرص لنتائج ناجحة للمشروع. ،نقل المهاراتبالعمل، لضمان 

إن تطور الشركات مع مؤسسات ثقافية مماثلة للتعاون مع مؤسسات ذات خبرة 

وافراد في مبادرات مشتركة، يمكن ان يعزز التنمية البشرية خلف القيود التي تفرضها 

 االقدمية والجنس في بعض المؤسسات الثقافية.

تتضمن الفرص المتوفرة في التدريبات الرسمية، تدريبات تجارية لبيئة المكتب 

، او دروس مقدمة من قبل الجامعات والمدارس، بعضها متوفر على الخط األساسية

المباشر، تهدف على توفير ناجح للتكنولوجيا. تبدأ معظم المؤسسات بالعمل على خط 

ين لحصولها على تدريبات مكثفة. في البلدان لممثلين مندفع إرسالهاالمعلومات من خالل 

معينة للتشغيل الفردي مع دعم محدود  احتياجاتالنامية، يحب ان يتناسب التدريب مع 

واضحًا ان تقديم المنح الممولة للتدريب على مسائل معينة  أصبحلتكنوجيا المعلومات. لقد 

مساءلة. وينبغي تقديم في الرقمنة، ان قبول هذه الفرص يحمل في طياته مستوى من ال

تقارير عن متابعة التدريب للمشاركين بشكل دوري، وذلك لمدرائهم والمسؤولين عن التدريب 

ُخول الفرد إلحداث  إذاذاتي،  تحفيزتنمية القدرات مسألة  إذناو الجسم الممول. تصبح 

 تغيير في تنمية التكنولوجيا الرقمية.
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من كفاءة  أساسيمستوى  إلىان تؤدي إن التعليمات المكثفة في الرقمنة، يجب 

 للرقمنة : أساسيةتقديم مهارات  إلىتكنولوجي المعلومات قي بيئة الونيدوز، وتهدف عوضًا 

 .التقاط الصورة : اللتقاط الصورة الرقمية للشيء المادي -

 .شكل مقروء آلياً  إلىالتعرف الضوئي للحروف: لتحويل صورة النص  -

 .HTML, XMLالميتاداتا  بإضافةالمتعلقة اللغات المبرمجة : المعايير  -

 .Dublin Core، وصف، تنظيم، وحفظ المعلومات إلدارةالميتاداتا : المخطط المعياري  -

 التكشيف وتكنولوجيا قواعد المعلومات للبحث واسترجاع مصادر المعلومات الرقمية. -

 .االلكترونيةإدارة الملكية الفكرية : المخاطر والمسؤوليات لنشر المعلومات  -

 .تصميم واجهات المستخدم : تفسير التفاعل بين المستخدم والبيانات -

، HTMLالرقمية من خالل  للبياناتتكنولوجيا الويب : تشمل تقنيات التوصيل االساسية  -

XML واستخدام محركات البحث. 

 .زمني معين وٕاطارفي مدة محددة  األهدافادراة المشاريع : لتحقيق  -

يجب توفيرها، لتوسيع نطاق ادراة  ،جديدة أدرايةهناك مهارات ،باالضافة لذلك

على  ،وعلى نحو متزايد في جمع التبرعات. إن اعتماد الدول النامية ،المشروع، نظام التنفيذ

يتم كسره عبر توفير خدمات المعلومات لكافة أفراد  ،تمويل غير مالئم من الحكومة الوطنية

من المشاريع الرقمية، كما يجب  واإلغراض افاألهدالمجتمع. يجب ان يتم توضيح 

بغض النظر ان تمت  ،التخطيط بحذر لتنفيذ هذه المشاريع وذلك بهدف جذب منح التمويل
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أم أجريت من الداخل، وتعتبر الحاجة  ،االستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ مشاريع الرقمنة

 .لمراقبة فعالة للجودة األهميةفي غاية  ،واإلداريةتطوير المهارات التقنية  إلى

 العقد االجتماعي  3.5 

لبناء القدرات في البلدان النامية، بتوفير فرص عمل  األساسييكمن العنصر 

على تلك التي  ،هذه البلدان. يمكن تفضيل الشراكات التي تدعم التنمية البشرية ألفرادجديدة 

ستوى االجتماعي من أرخص، والتي تتجاهل رفع الم األغلبتوفر تحويال أسرع، وعلى 

 خالل خلق فرص العمل.

تقليص الهوة الرقمية. يوفر االنترنت تبادل  إلى األساستهدف التنمية البشرية في 

المعلومات على نطاق عالمي، تغيير طريقة المستخدم في التفاعل مع مصادر المعلومات. 

 ،او الموثق ،لمكتبيمن  ا ،ان القيود في نشر المعرفة لم تعد ممتلكة او موزعة بشكل هرمي

الموثوقة  ،المستخدم. لم تعد قيمة المعلومة مكتسبة في ملكيتها، بل بالقيمة المضافة إلى

 إلىالمعلومات المؤهلين، لتوجيه المستخدم  أخصائييلخدمات المعلومات التي يوفرها 

 معرفة. إلىتحويل الكميات الهائلة من المعلومات االلكترونية 

 : التوصيات                                           

 توفير قيادة الحتضان التغيير. •

 .المناسبين األشخاصتقوية  •

 .تكوين شراكات لمحوالت مبكرة لبناء القدرات •
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 .جديدة يةار وٕادتطور مهارات تقنية  •

 .خلق فرص جديدة لرفع المستوى االجتماعي •
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 حفظ المحتوى الرقمي .6

فهي تتيح فرصة المحافظة على النسخة  ،تقدم تكنولوجيا المعلومات نموذجًا جديدًا للحفظ

 باإلضافة .وعبر فصل المحتوى عن الوسيط المادي ،للنسخة الرقمية اإلتاحةمن خالل توفير  ،األصلية

 المناخانحيث  ،الحفظ من قيود التخزين في بيئات فقيرة إدارةتحرر  ،فان التكنولوجيا الرقمية ،لذلك

 كتلك التي يتواجد فيها الكثير من البلدان النامية.،االستوائية وشبه االستوائية

 أيةخسارة مختلفة دون  أماكنوتخزينها في  ،بإنشاء العديد من النسخ ،تكمن فائدة الحفظ الرقمي

معلومات في الوثيقة. في البيئة االلكترونية، يصبح المكان الفيزيائي للحفظ غير ذي صلة، ويصبح 

التخزين عن بعد خاصية طبيعية الجراءات النسخ االحتياطي، بدًال من إبعاد المجموعات التقليدية. ترفع 

 لها. من جهة توفير بيئة مناسبة معدل حفظ المواد المهددة بعيوب المؤسسة ،العديد من النسخ المخزنة

متطلبات المستخدم،  ،عبر اإلنترنت وٕاتاحتها ،أخيرا، يلبي ارتفاع الجودة البصرية للنسخ الرقمية

 ويخفف من التعامل مع المواد األصلية.

 ظـــــتحديات الحف  1.6

بالقضايا الفكرية المتعلقة  ،يعنى أمناء المكتبات والموثقون في المقام األول

حين يتم توفير  ،كما سجلت في مجموعاتهم ،وصحتها ،بالحفاظ على سالمة  المعلومات

 المادية منها واإللكترونية. ،على حد سواء ،الوصول إلى هذه السجالت على المدى الطويل

مع خدمات الحفظ  ،أن تكون متكاملة ،ولذلك ينبغي على الممارسات الرقمية

ومعالجتها قبل المسح  ،دة للتأكد من عدم إغفال المحافظة المادية على الموادالموجو 

 إلطالة عمر المواد األصلية. ،الضوئي، وتأمين حماية وقائية بعد المسح الضوئي

 أهمها :  ،ويفرض حفظ المعلومات الرقمية تحديات جديد
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 م التقنيــــــــالدع 1.1.6

في تكنولوجيا المعلومات، حيث للمدى الطويل، غير مدعم  اإلتاحةان مفهوم 

العمل ضد المعايير. وال تزال المخاوف لحفظ وسائل اإلعالم  ،تفرض ديناميكية السوق

ولكن تحسن األداء في  ،سرعان ما يتم التخلي عنها ،حيث أن وسائل اإلعالم القديمة ،قائمة

جين وسائل وسائط التخزين مثل األشرطة واألقراص المدمجة، شجع على الحفظ الرقمي لته

 اإلعالم. 

 تقادمية التكنولوجيا 2.1.6

في تكنولوجيا الحفظ، والتي تتضمن ليس فقط ترحيل  األكبريكمن التحدي 

بما فيها األجهزة وأنسقة البيانات حيث  ،بل ترحيل منصات التكنولوجيا ،البيانات نفسها

 في منصات جديدة. إتاحتهاأنشئت تلك البيانات، وذلك لضمان استكمال 

حالة البيئة الفيزيائية للمواد، فان ليس هناك حًال كامًال. نعرض بعض كما في 

 االستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات:

 .الصورة بالتقاطسياسة التنمية عند البدء  -

 .تطبيق المعايير العالمية مع حسن استخدامها -

 .تطبيق نماذج غير احتكارية    -

 .الدائم األرشيفإدارة  -

 .حاويات رقمية موثوقةالتعاون من اجل بناء  -

 سياسة التنمية عند نقطة االلتقاط 2.6
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يجب ان تتخذ من البداية، وذلك لمطابقة  ،إن القرارات المتعلقة بالحفظ الرقمي

من مشروع الرقمنة،  األهدافصياغة  ،المواد الرقمية. يجب على السياسة إدارةااللتقاط مع 

المجموعات الرقمية، وضع  إتاحةتحديد المواد، وضع معايير االختيار، تحديد وسائل 

االلتزام المؤسساتي  وٕاعالن األصليةمعايير للصورة الرقمية والتقاط الميتاداتا، ولحفظ الموارد 

 على المدى الطويل للمحتوى الرقمي. ،للحفظ

 ةــالمعايير العالمي  3.6

وفقًا لمعايير مالئمة الدراة المعلومات االلكترونية  ،اجراءات الرقمنةأن البدء ب

، االستخدام والحفظ على المدى الطويل. ان دور المعايير كان حاسمًا بالنسبة اإلتاحةيسهل 

نقل  إدارةلمسألتي التوافقية والعمليات اآللية. يمكن ان يسهل االلتزام بمعايير الحفظ في 

 كلما تطورت تقنية جديدة. ،ات ومنصات البرامجبين المعد ،المعلومات

وفي حال  ،وبقدر االمكان، متى تم االلتزام بالبدء، يجب اعتماد المعايير العالمية

 الممارسات العالمية. أفضلعدم توفرها بعد، فانه من المستحسن اعتماد 

 نماذج غير احتكارية  4.6

ية التقنية، ويتحقق ذلك في جيدًا لمنع التقادم امرأيعتبر استخدام منصات مستقلة، 

الممارسات المتقدمة التي تدعم األنظمة المفتوحة وتكنولوجيا المعلومات غير المملوكة 

ان تتفادى نفقات  ،للمدى الطويل. من المهم جدًا لبلدان الدول النامية إتاحةلضمان 

تراك. والتي يمكن ان تحجب البيانات متى انتهى االش ،االشتراك بترخيص سنوي للبرامج
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تقدم بروتوكول محايد لتبادل  (XML)عوضًا عن ذلك، فان لغة التوصيف الموسعة 

 المعلومات.

ان تكون قابلة للتبادل، مثل  ،األساسية األرشيفيجب على نسق ملف صور 

TIFF ،JPEG برامج محددة كي تكون مفهومة أية. كما ال يجب ان تتطلب الميتاداتا، 

 .ASCII ،X MLمثل نصوص 

 الدائم األرشيف إدارة  5.6

الرقمية. لذا يجب ان يتم  البيئةتغيي سياق إنشاء الوثيقة في  ،يمكن بسهولة

 إلدارة األرشيفما تم االحتفاظ به كسجل. يدعم مفهوم  إذا ،وصف هذا السياق وحفظه بدقة

السجالت تنمية المكتبات الرقمية، من خالل وصف محتوى المعلومات، وعالقته مع باقي 

السياق الذي أنشئ فيه، الحفظ والترحيل. يتحقق تكامل المعلومات في إدارة  السجالت، في

، جدولة الترتيب، والحفاظ على اإلتاحةمراجعة المسارات، التحكم في النسخ، سياسات 

 العالقات بين الملفات.

حجم كبير من مجموعات السجالت  بتنظيمعلى بنية تسمح  ،دائم أرشيفيبنى 

تدمج بينة  ،حاويات رقمية موثوقة وإلنشاءالمعلومات،  إيجادلدعم وحفظها،  ،االلكترونية

المواد الرقمية، وتغليفها  إلتاحة ،الميتاداتا ،الدائم، المواد الرقمية األرشيفالمعلومة في 

معنية،  إدارة إلى اإلحالةكمجموعة من السجالت االلكترونية. تتحقق االستمرارية في 

 وتنظيم المجموعة. ،وحفظ الميتاداتا لكافة المواد الرقمية ،وصفية، بنيوية
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، ISOيتركز تطور توحيد شكل األرشيف إلدارة األرشيف الثابت على معيار 

)، الذي تطور من قبل اللجنة االستشارية OAISالمرجعي المفتوح ( األرشيفنموذج نظام 

لى تطوير المعايير ). ويوصى بمزيد من العمل عCCSDSلنظم البيانات االفتراضية (

 لتشمل مستوى أفضل لحفظ المعلومات الوصفية لدعم وظيفة الحفظ. 

 مستودعات رقمية موثوقة  6.6

بتكليف المسؤولية لمستودعات  ،تتوج استراتيجيات الحفظ المذكورة أعاله

أمام ،مخصصة لصيانة طويلة األجل للموارد الرقمية، وكذلك لجعلها متاحة على مر الزمن

 المستخدمين المتفق عليهم بين المودع والمستودع.مجتمعات 

صيانة البيانات والوصول  ،ويتناول مفهوم الرقمية في الحفظ على المدى الطويل

لطمأنة  ،عبر الزمن والتكنولوجيا المتغيرة. ويتم تحديد سمات مستودع رقمي موثوق به إليها

ويلة األجل للموارد الرقمية. حاليا عبر التزام هذه المؤسسات إدارة ط ،مجتمع المكتبة الرقمية

 .OAISيبني المجتمع النظم واإلجراءات على أساس النموذج المرجعي 

 التوصيات :                                              

 .ربط الحفظ والوصول كأهداف تنظيمية •

 .وضع سياسات الحفظ الرقمي قبل البدء بالمسح الضوئي •

 .واعتماد أفضل الممارسات الحالية ،الدوليةااللتزام بالمعايير  •

 .تجنب االعتماد على البرمجيات االحتكارية •
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 .وحفظ لجميع المواد الرقمية ،تحديد ميتاداتا إدارية، وصفية، بنيوية •

 تحديد مستودع رقمي موثوق يلتزم إدارة طويلة األجل للموارد الرقمية. •
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 عـــالمشاري إدارة .7

هو عبارة عن عملية تشاور بين  ،المفاهيمي لمشروع الرقمنة اإلطارإن 

ومزودي المعلومات. من المهم تنظيم هذه العملية من خالل إشراك المجلس  ،المستخدمين

في تحضير مقترح تجريبي. يمكن لهذه  ،االستشاري، فريق العمل، الباحثين وأصحاب الشأن

 زمني محدد. إطاراجريت في  إذااال  ،وتصبح مكلفة ،العملية ان تمتد

وذلك عبر تحديد احتياجات المؤسسة او  ،تحلل عملية وضع المفاهيم الحالةأوًال: 

لتلبية هذه االحتياجات. ترسم مرحلة تصميم المشروع  األفكارمجموعة المؤسسات، وصوغ 

، تحدد خطة المشروع الخطوات المطلوبة وباألخيررؤية واسعة للتأثير على االحتياجات، 

 لتحقيق الرؤية.

في تنظيم عملية تصميم مشروع الرقمنة، وذلك  اإلرشاداتض يوفر هذا القسم بع

من خالل توحيد اآلراء حول مقترح المشروع.، صياغة تقديرات التكاليف الواقعية، ولفعالية 

 كروابط في سلسلة. يةار إدقطع  إلىيتم توزيع المهام  ،المشروع ةار إدفي  أفضل

 ة المقترحــكتاب1.7 

عملية استشارية لتحديد المفاهيم،  نتيجةهي  ،إن صياغة جيدة لمقترح المشروع

في القرارات  ،األساسالتي بدورها تشكل الحجر  ،والتي توضح قرارات سياسة اختيار الرقمنة

القرارات المتخذة في  إلىتحيل  ،. وتظل المؤسسةاألولالتشغيلية وفي التنفيذ. أنظر القسم 

 ،مقارنة المجموعات، والمعايير المختارة، قيمة اإلداريإطار التعهد المؤسساتي، الدعم 
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 ،كما يمكن للمقترح .وتدريب فريق العمل ،الختيار المواد التي سترقم، البنية التحتية التقنية

 ان يلحظ تمويل آمن للمشروع. يجب على المقترح ان يحتوي على :

 مقدمة 1.1.7 

 .لمحة موجزة عن خلفية الموضوع

 .تحليل تشاركي

 .اتفاقات مشتركة

 ةــالرؤية والمهم 2.1.7

 هدف التنمية •

 .الخطوط العريضة في جملة واحدة، الفوائد الطويلة األمد التي سيساهم بها المشروع

 األهداف المباشرة  •

والتي سيتم التحقق منها، عند نهاية المشروع. تحديد المستخدمين،  ،تحديد التغيرات في المشاركين

 .وما يمكن ان يقوموا به عند انتهاء العمل،  وما ال يمكن القيام به

 تقييم االحتياجات 3.1.7

 .السياسات والممارسات القائمة (من حيث الحفظ والوصول) •

 .تحديد أوجه القصور •

 مخرجات المشروع : •
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منتجات الرقمية المحددة، خدمات اإلنترنت والمهارات التي سوف يقدمها كيفية تلبية األهداف في ال

 .المشروع

 النشاطات 4.1.7

 قد تتضمن ما يلي: ،لتحقيق نواتج المشروع ،الخطوات التي سيشارك بها الموظفون

 .تدريب عام لمحو األمية المعلوماتية• 

 .التدريب على تقنيات التحويل الرقمي• 

 .وادالتحويل الرقمي لمصدر الم• 

 .تجميع مواد المعلومات المتناثرة• 

 .تعديل إجراءات الفهرسة لتكشيف الميتاداتا• 

 .تصميم الويب والنشر• 

 .التفاوض في حقوق الطبع والنشر• 

 مؤشرات األداء 5.1.7

 جمع األدلة إلبالغ المشروع عن التقدم نحو النواتج 

وحدات زمنية :  إلىوهذا قد يأخذ شكل شهادة، أو من خالل تقسيم كل مهمة 

 90يمكن ان يحقق  ،مثال إن مستويات اإلنتاج المرتفعة على الماسح الضوئي المسطح

ان تبطئ عملية  ،نسخة في الساعة. يمكن لمصادر المعلومات الثقيلة، الواسعة والهشة

نسخة في الساعة. يعتمد معدل التقاط البيانات الوصفية على التعقيد في  30 إلى اإلنتاج
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في ساعة  15ستخدام، إن تسجيالت دبلن كور غير مؤهلة يمكن اإدخالها بمعدل مخطط اال

 .لالستخدام

تتجه نحو تحديد  ،أداءاإلنتاج لكل ساعة كمؤشرات ان احتساب معدالت متوسط 

 للموظفين بحسب كل سجل، وليس من خالل اجر ثابت. األجورعقود 

 أشخاص مسؤلون 6.1.7

 .لوبة لتنفيذ كل نشاطوضع المهارات والخبرات والقدرات المط •

تحديد المسؤولية عن كل نشاط لشخص واحد، حيث يكون مسؤوال أمام المشروع لتنفيذ المهمة وفقا  •

 .للخطة

 .يجوز تفويض التنفيذ الفعلي لآلخرين •

 الزمني اإلطار 7.1.8

 .تحديد بداية، مدة وتاريخ انتهاء كل نشاط •

عند انتهاء النشاط السابق. على سبيل المثال  ،بالنشاط فقط البدءبحيث يمكن  ،ربط األنشطة •

 .المسح الضوئي والتعرف الضوئي على الحروف

 .وضع جدول زمني لتنفيذ وٕانجاز المشروع بأكمله •

تحديد اإلطار الزمني للمشروع التجريبي في مدة عامين. قد تتطلب المشروعات الصغيرة تحديد  •

 .مدة أقصر

 .المفاهيمي اإلطارتحديد مرحلة  •
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عمر األجهزة سنتين، والبرمجيات خمس سنوات. إذا كان مشروع اإلطار الزمني طويل  متوسط •

 .جدا، ان صيانة التعطيالت وترحيل البرمجيات سينتج عنه تأخير في الوقت

صفحة في السنة أمر واقعي، مع األخذ بعين االعتبار فقدان في اإلنتاج في  20.000إن تحويل  •

 من العمل. هرأشأول ستة  إي ،الفترة األولى

 تقدير التكاليف  2.7

بعين  األخذان يعكس الميزانية المصنفة كمؤشر، على انه تم  ،يجب على المقترح

لطلب المنح التمويلية، في  األساس ،االعتبار دراسة جدوى المشروع. ويشكل تقدير التكاليف

سوف  ،وتكاليف الموظفين ،نفقات تشغيلية، تكاليف تنظيمية إلىحين أن توزيع التكاليف 

 يساعد في إدارة النفقات خالل مدة المشروع.

 التكاليف التشغيلية 1.2.7

 المواد. •

تخزين الحفظ، حبر للطابعة،  أدوات، ألواح لألرشيفالمكتبية، صناديق ذات جودة  األدوات

 برمجيات الكمبيوتر.

 المعدات •

 .أجهزة الكمبيوتر، الماسحات الضوئية، الطابعات، قروص التخزين

 النقل •
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 .المشروع الجتماعاتالنقل 

 الخدمات •

، تدريب فريق العمل، رسوم المستشارين، بريد لمصادر األصليةعقود الصيانة، حفظ المواد 

 .وورشات العمل ،والطعام خالل اللقاءات اإلقامةالمعلومات، مكان 

 التكاليف التنظيمية 2.2.7

  اإلدارة •

 الممولين، حضور المؤتمرات وورشات العمل.راتب مدير المشروع، تكلفة السفر للقاء 

 .اإلدارة •

 .وخدمات االستضافة في المؤسسة ،في المؤسسة اإلداريتعويض جزئي لفريق العمل 

 .التنمية التنظيمية •

 .اجتماعات تخطيطية استراتيجية، تمارين بناء الفريق، مراجعة المشروع

 .نفقات عامة •

 .المكتب، الترميم، آثاث المكتب، التنظيف إيجار

 : تكاليف فريق العمل 3.2.8

 موظفون بدوام كامل •

يمكن دعوتهم لتولي مهام ومسؤوليات جديدة. على الرغم من درايتهم بالعمليات داخل المؤسسة، 

 : فهم ال يتمتعون دائما بالمرونة بسبب

الراتب، الفوائد  ت األخرى، بما في ذلكالتزامات اخرى. قد يكون وقتهم أكثر تكلفة من الخيارا

 والتكاليف العامة.
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 موظفون بدوام غير كامل •

قد يكون  .المشروع يمكن إشراك اخصائيي خبرات، وتعيينهم لفترات زمنية مرنة للمساعدة في

القدرة على العمل وقتاُ اضافياً عند الحاجة  لديهم التزامات أخرى خارج المشروع، مما يحد من

 .لهم

 موظفون بعقود خاصة •

مرحلة من مراحل ل اي الذين يتم تعيينهم لفترة محددة، طالما هناك حاجة لهم في المشروع، أو

ان يعطل  ،فرهمالمتخصصة داخل المؤسسة، ويمكن توال يتم استيعاب مهاراتهم  ،المشروع

 جدولة المشروع.

 المستشارون •

مساهمتهم في المشروع. يمثل إدارة  ن ألنشطة محددة، ويتم دفع بدل عملهم لقاءيجلب متخصص

موقعاً خارج مكتب المشروع، ويجب أن يتم   االستشاريين تحديا، على قدر ما تأخذ مدخالتهم

 لتحقيق نتيجة ناجحة. ،تحديد العقد بشكل وثيق

 دورة الرقمنة إدارة  3.7

دور بما في ذلك  ،ان يكون على دراية بكافة العمليات ،ينبغي على مدير المشروع

الرقمي، تقنيات التقاط المعلومات، الفهرسة واسترجاع المعلومات، النشر اإللكتروني،  التعليم

والحفاظ عليها. التعاون مع المؤسسات الشريكة،  ،إدارة الممتلكات الفكرية واألرشفة الرقمية

 والمزودون، يشكلون جزءا هاما في إدارة المشروع. المعلوماتأخصائيي 

من خالل تحديد الحاجة إلى النظر  ،إلى إدارة فعالة ،وعويؤدي التخطيط للمشر 

المهام التي تشكل حلقات سلسلة  أيفي القضايا المطروحة في المهام التنفيذية التالية،  

 عملية اإلنتاج :
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 مصادر المعلومات 1.2.7

 .لمنع تضرر الوثائق المصدر ،التعامل مع الماسحة الضوئية المسطحة •

• Disbinding   من خالل ماسحة الضوء أو المسح الضوئيPlanetary. 

 .مكان افضل بعد انجازه إلىلبديلة النسخة اعادة  •

 .مسحال معالجة الحفظ قبل المسح و / أو تأمين مستودعات الوقاية بعد عملية •

 إدارة البيانات 2.2.7

 أين ستخزن البيانات، ومن الذي سيدير العملية؟ •

 .وإدارة المجموعات ،بهدف توصيلها ،إنشاء بنية للبيانات الستيعاب الكائنات الرقمية •

 معايير التصوير 3.2.7

 ) يتناسبون مع وظائف وجمالية المعدات؟2. (انظر القسم .دقة، حجم البت، النطاق الصوتي، أية

 امتدادات الميتاداتا 4.2.7

 بما يتناسب مع إغناء الفهرس : األهدافتحدد 

حسب مستوى عنصر الميتاداتا وتناسبه مع االكتشاف،  حسب مستوى المجموعات أو

 .واإلدارةاالستخدام 

 إعادة التشكيل للنشر 5.2.7

 .اتخاذ قرار بشأن إنشاء طبعات الفاكس، أو الطباعة بحسب الطلب

 .قواعد بيانات للنص الكامل •

 .الكتب اإللكترونية •

 .المساهمة في مجموعات تعاونية / فهارس موحدة •
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 أنظمة التوصيل 6.2.7

 .موقع اكتروني وصيانتهتصميم  •

 .والعرض اإلبحار •

 .البرامج النصية ألتمتة قصوى إلجراءات العمل •

 .أنظمة األمن والترخيص •

إمكانية إدخال التكنولوجيا المشروع التجريبي الختبار متى تم إجراء هذه القرارات، يهدف 

 .وتقييمها ،الرقمية في سير العمل المؤسسي

 إدارة سير العمل 4.7

 تنسيق سير العمل في ثالثة طرق:يتم تحقيق 

 .من خالل اإلشراف على برنامج مراقبة الجودة •

 .تحدد وظيفة مراقبة الجودة معايير ثابتة اللتقاط الصور، ومالحقة سير العمليات

 .من خالل التوثيق المنتظم للتقدم عبر تقارير زمنية •

 .تقدم التقارير الشهرية مستوى من المساءلة أمام فريق المشروع

 .من خالل إنشاء نظام تتبع •

 يوفر نظام التتبع أداة مفيدة الستعراض المشروع.

 ينبغي أن يتم تنسيق وتسجيل سير العمل في قاعدة البيانات، مما يعكس : 

 .تاريخ بداية ونهاية كل نشاط

الخطوات المتبعة في كل سجل تم إنشائه، من قام بالعملية على سبيل المثال، تاريخ التقاط 

 الفهرسة، مراقبة الجودة، النشر عبر اإلنترنت. الصورة،
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ان توثق محيط االلتقاط، تاريخ التعديالت، مسار الملف  ،ينبغي على عناصر أدارة الميتاداتا 

 والسجل الرقمي للحفظ.

تختلف توقعات متخذي القرارات في مرحلة تحديد المفاهيم عن واقع إدارة المشاريع.  يتطلب 

ستعراض الدوري ألهداف المشروع، استنادا إلى البيانات التي تم جمعها حول تحقيق نتيجة ناجحة اال

 .سير العمل

 التوصيات :

 .حول مشروع الرقمنة ،لتحقيق توافق في اآلراء ،إعداد مقترح مشروع •

 .لتقييم جدوى المشروع ،والموظفين ،والتشغيلية ،إعداد ميزانية مفصلة للتكاليف التنظيمية •

من خالل تحديد وحدة السعر، بحسب كل سجل،  ،اإلنتاجبعقد لتحفيز  ،مكافأة الموظفين •

 ،وذلك باستخدام مؤشرات األداء المعروفة

 .تطوير التخطيط إلدارة المهام التنفيذية •

 .إنشاء نظام تتبع لرصد اإلنتاج •
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