


الشكر والتقدير إلدارة جامعة الشارقة

التحية واإلح��ام ل�حضور الكر�م



 إهداء إ�� جيل املعامالت والوثائق ال�ي ولدت رق
ً
ميا

‘born-digital’ generation

https://cdn-az.allevents.in/banners/e3150052019a57fba4dafaf6caed9cda

https://cdn-az.allevents.in/banners/e3150052019a57fba4dafaf6caed9cda


القضية األساسية ا�حيو�ة 

اأفراداإل�سانيةوا�حضاراتالطبيعةخلفتھماالسابقةاألجيالعنورثناأننا

 أ�شئتمؤسسات��وحفظهاوتنظيمهاتوثيقهاوتمومؤسسات
ً
:و��,��مع�ىلتخصيصا

األرشيفات+ املكتبات + املتاحف 

ما الذي سنورثھ لألجيال القادمة؟ :  السؤال األساس

؟Digital Heritageال��اث الرق�ي هل أدركنا أن معظمھ يوصف ب

حدائق ا�حيوان وا�حميات–املتاحف –األرشيفات –املكتبات: مؤسسات ذاكرة ا�جتمعات



,التقليديقا��الثالتعب�� أش�الو ,التقليديةاملعارفب�نتم�� اليو�سكو
!بي��ماالعر�يةالوثائقتخلطبينما



عناصر اللقاء
Bigال�خمةوالبياناتواالتصاالتوتكنولوجيا��ااملعلومات1. Data

بدائلالوإنتاجأش�الھب�افةال��اثأصول �حفظالتكنولوجيادعممجاالت2.
واملشتقات

أش�الھب�افةال��اثوتنظيماملعلوماتتكنولوجيا3.

القائمعرفةاملواقتصادالثقافيةوالصناعاتواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيا4.
ال��اثمشتقاتع��

��اثللاملعلوماتتكنولوجيادعمسياق��املق��حةاملشروعاتمنثالوث5.
العر�يالعل�ي



العنصر األول 

تواالتصاال وتكنولوجيا��ااملعلومات
Bigال�خمةوالبيانات Data



الرقميةئةالبي��واملعلوماتالبياناتإلخ��اناملستخدمةالوسائطتطور 

:اآلتيةواملللعنتيجةم�حوظاتطورااإللك��ونيةالوسائطتطورتالزمانمنقرن نصفع��

�حرق ا–ا�حفر–الت�جيل–التثقيب(.والقراءةللت�جيلاملستخدمةالتقنية1.
)...بالشعاع

أقراص–اسطوانات–شرائط–بطاقات(.الوسيطإلنتاجاملستخدمةا�خاماملادةنوع2.
)وغ��ها...وصلبة,مرنة

)إ�خ...-تت��اباي–جيجابايت–ميجابايت–كيلو�ايت(.للوسيطالتخز�نيةالسعة3.

–صور –صوتية��جيالت-نصوص–بيانات(,ا�خزنةواملعلوماتالبياناتأنواع4.
)إ�خ...األ�عادمتعددمحتوى -أفالم

.التخز�نيةبقدراتھاإلرتقاءجانبإ��الوسيطحجموتصغ�� واإلنتقالالتداول سهولة5.

.وغ��ها...طو�لةألعمار املضمون وحفظوالتحملالبقاءع��القدرة6.



تار�خالوسائط املستخدمة لت�جيل ا�خ��ات اإل�سانية ع�� ال



املعلوماتالتدرج الزم�ي للوسائط املستخدمة لت�جيل البيانات و 



ك��ونيةاإللا�حاسباتمعللتعاملاملعلوماتإخ��انلوسائطالزم�يالتطور 



"  Big Data: البيانات ال�خمة"

Ithielاملؤلفقامم1983عام��• de Sola Poolوسيلة17عدد��النموإتجاهاتإ��بالنظر

قداملعلوماتنمو أنمؤداهانتيجةإ��وتوصلم1977عامإ��م1960عاممنذرئيسيةإتصال

.الف��ةتلكخالل%2.9بنسبةمضاعفةأضعافاإزداد

Digitalالرق�ياإلخ��انأصبحم1996عام��• storage��مقارنةالت�لفةحيثمنفعاليةأك

.الورقع��البياناتبإخ��ان

Bigال�خمةالبيانات"املصط�حاستخدامتمم1997عام��• Data"مقال��األو��للمرة

.Mللباحث�ن CoxوD. Ellsworthمش�لةأصبحالبيانات��النمو أنإ��باإلشارةوقاما

.ل�خمةاالبياناتبمش�لة�عرفماأو اإللك��و�يا�حاسبع��املبنيةاألنظمةتواجھ



العنصر الثا�ي

أصول �حفظالتكنولوجيادعممجاالت
لالبدائوإنتاجأش�الھب�افةال��اث

واملشتقات



مجاالت مساعدة التكنولوجيا �خدمة املواد ال��اثية
مجاالت املساعدة والعائد من التكنولوجيااملراحل الثالث للمواد ال��اثية

Originalsاألصول 

ات مخطوط–لوحات –تماثيل -آثار –حفر�ات (

..)-سمعيات -عمالت -

.�س��اوإثباتاألصول عنالكشف•

واإلصالحال��ميم•

.البياناتقواعد��والتعر�فا�حصر •

والصيانةا�حفظ•

املتحفيالعرض•

Surrogatesبدائل األصول 

–ة صور فوتوغرافي–�جالت بيانات وصفية (

–ة وسائط إلك��وني(الرقمنة –تصو�ر مصغر 

)ملفات إلك��ونية شبكية

)الرقمنة(الرق�يالتحو�ل-التصو�ر•

.الرق�يا�حتوى إدارةنظم��والتعر�فا�حصر •

.الالمحدودوالتداول اإللك��ونيةاإلتاحة•

.والتسو�قواالنتشار ال��و�ج•

.الرق�يوال��ميموالصيانةا�حفظ•

Derivativesاملشتقات 

ي الكتيب أو الدليل املتحف-روم –دي –ال��ي 

.العال�يواالع��افالهو�ةا�ح��ال��اثوإكسابوتوار��االهو�ةحفظ•

.كسلعةال��اثمشتقاتمنوال��بحالتسو�قخاللمناملعرفةاقتصاددعم•



 كتاب وصف مصر نموذج: مجاالت خدمة التكنولوجيا لل��اث
ً
ا



ةاملعرف��جيلوسائطتنوعمنبالرغم
قلهالن�س��املؤسساتأنإال ...و�شرها

جلأمن)الرقمنة(اإللك��و�يالوسيطإ��
ول الوصإتاحةوتيس�� وا�حفظالتنظيم
!...)24/7(العالممستوى ع��والبحث



http://dcpapers.dublincore.org/pubs/article/download/3629/1855. 

نمطان لرقمنة ا�خطوطات القديمة
Textualالنصنمط.1 mode

.طو�لوقت�ستغرق 
.للقراءةبرمجياتو�التا��,خاصةأكوادع��اإلعتماد

.ا�حتوى وتفس�� أفضلقراءةتيس�� 
.شمول بالتتسمبحثإم�اناتمعال�املةللنصوصبياناتقواعدإ�شاء

Imageالصورةنمط.2 mode
.اإلعدادسرعة
.ال�املالنصبحثو�خاصة,املعلوماتاس��جاعدعميفتقد

!مرئيةولك��ا,structuredمهي�لةأو بنائيةبأ��االصورةتوصفال 
.��جاعهااستدعملهابياناتمصاحبةمنالبدواس��جاعهاإل��اوللوصول 

.رقميةالا�خطوطةلوصفدقيقفهرسةلنظامامل�حةا�حاجةتكمنوهنا
قاعدة��والتصفحوالتعليقللشرحبخدماتا�حلهذاإثراءيمكنكما

.الرقميةالكياناتبيانات

Intelligentللرقمنةالذ�يا�حل digitization solution
قنياتتسهلتحيث,النتائجأفضلع��ل�حصول النمط�نب�نا�جمع
Linkingالر�ط technologyوآخرنمطب�ناالنتقال.

http://dcpapers.dublincore.org/pubs/article/download/3629/1855


ا�خطوطاتنصوصلرقمنةا�ختلفةاملسارات

 
ً
Textualالنصنمط-أوال mode

للنصاآل��االدخال1.

الفائقالنصترم�� 2.

 
ً
Imageالصورةنمط-ثانيا mode

لألصول بال�ام��االرق�يالتصو�ر 1.

لألصول )املا�حة(بالس�انرالرق�يامل�ح2.

)امليكروفيش–امليكروفيلم(الفيليمةللمصغراتا�خاصبالس�انر الرق�يامل�ح3.

OCRا�حروفع��البصري التعرفبمصاحبةالرق�يامل�ح



TEIالصورة الرقمية للنص األص�� مقابل النص املكود بـ

http://www.peirce.iupui.edu/img/STEP.png

http://www.peirce.iupui.edu/img/STEP.png


الصورة الرقمية للنص األص�� مقابل النص املكود

https://visualizationtechnology.files.wordpress.com/2014/01/evt-0-1-48-02.jpg

https://visualizationtechnology.files.wordpress.com/2014/01/evt-0-1-48-02.jpg


OCRية الصورة الرقمية للنص األص�� مقابل النص املدخل بتقن

http://www.passtheword.org/jane-lead/FW/OCR-Comparison2.jpg

http://www.passtheword.org/jane-lead/FW/OCR-Comparison2.jpg


العنصر الثالث

ب�افةثال��اوتنظيماملعلوماتتكنولوجيا
أش�الھ



أر�عة مستو�ات للعمل الفكري 





الواحدعملللا�ختلفةالفكري التعب�� أش�الب�نفيماالروابط
 ومشتقاتھ

ً
أيضا



التقارب الرق�ي والت�امل املعر�� �� البيئة الرقمية

ت�امل الصورة و�لمات األغا�ي والنوتھ املوسيقية ومقاالت ا�جالت والت�جيالت الصوتية



)2003(ميثاق اليو�سكو �شأن صون ال��اث الرق�ي 

Commonا�جمهور أو للعامةتراثبأنھالرق�يال��اث�عرف Heritage,اآلتيةالفئاتمنو�تألف:

.بالفعلقائمةموادمن"Digitized"رق�يش�لإ��ا�حول ال��اث•

Born“الك��ونيةولدتمواد• digital”الرق�ياألصلغ��آخرش�للهايوجدالأنھبمع�ى.

واملواد,ركةواملتحالثابتةوالصور ,البياناتوقواعد,ا�خطيةالنصوصع���شتملأنالرق�يلل��اثو�مكن

.لعالماأنحاء�افة��املباشرغ��أواملباشرا�خطع���انتسواءال��مجياتوكذلك,والرسوماملسموعة

 بالتا��ويش�ل
ً
.واملستقبلا�حاضر ألجيالوصونھحمايتھينب��تراثا



:توصيات امليثاق للدول األعضاء

,الرق�يال��اثصون تنسيقمهاملتو��أك�� أو هيئةتخصيص1.

ع��األخرى واملؤسساتا�جامعاتو��جيعالغرضلهذااملواردمنيلزمماتوف��2.

,ال��اثصون بضماناملتعلقةبالبحوثالقيام

الصلةتذااملؤسساتب�نواملعرفةا�خ��اتو�شاطر ,التدر�ببأ�شطةاإلهتمام3.

.واإلهتمام

ذاتوالصناعاتوالناشر�نواملبدع�نا�ح�ومات�عاون ضرورةع��امليثاقأكدكما

.الرق�يال��اثصون أجلمنال��اثومؤسسات,الصلة



�شأن حماية و�عز�ز 2005االتفاقية الدولية لعام احتفلت اليو�س�و بمرور عشرة أعوام ع�� م2015�� عام 
.الصادرة ع��اتنوع أش�ال التعب�� الثقا��

"تنوع أش�ال التعب�� الثقا�� �� العصر الرق�ي: "تقر�را �عنوانوقدمت 

السلعإنتاج��ايتمال�يالطر�قة��جذر�اغ��تقدالرقميةالثورةأنع��خاللھمنأكدت•
:اآلتيةالعواملتحديدوتمالواقع،ففي.إل��اوالوصول وتوزيعهاالثقافيةوا�خدمات

,االجتماعيةللشب�اتاملتسارعلتوسعا•

User(املستخدمينتجھالذيا�حتوى • Generated Content: UGC(،
,ال�حابيةا�حوسبةبواسطةإ�شاؤهاتمال�يلبياناتات�خم•

ال�يهواتفوال,اللوحيةوا�حاسبات,الذكيةالهواتف(املتعددةللوسائطاملشغلةاألجهزةانتشار•
وأجهزةPhabletsبـو�عرفشاش��الك�� الذكيةالهواتفو Tabletsاللوحيةا�حاسباتب�نتجمع

شمال��ثقا��،الاملشهدع��الكب��التأث��لھ�اناملستفيدينأيديب�ن)اإللك��ونيةالقراءة
.العالموجنوب



لليو�سكو و�جالتھ الثالثة» ذاكرة العالم«برنامج 

 , �جل ما لديك من تراث
ً
وأحفظ حقك عامليا



ا�خطع��الوثائقيال��اثلت�جيلللعالممتاحة�جالتثالثة
:اإلن��نتع��املباشر



!إنذار للعالم من اليو�سكو ومجموعة من ا�خ��اء �� العالم

اثال�� خ��اءب�نمعرفيةفجوةهناكأنع��واألبحاثالدراساتأكدت

,لك��و�ياإلوا�حاسباملعلوماتتكنولوجياوخ��اءالباحث�نو��نالثقا��
.الناميةالبلدان��وخصوصا

العمليةيد�عقمناإللك��ونيةللوسائلالسريعالتقدمضاعفذلك،ع��وعالوة
ع��لتعرفاأجلمنمعارفهمبتحديثمطالبون الثقا��ال��اثخ��اءأصبححيث

.فعاليةأك��سياساتوتطو�رحفظخطةإعدادألجلا�جديدة،االنجازات



عامليا ) رق�يالتقليدي وال(املسؤولية املش��كة  �حفظ وتنظيم وإتاحة ال��اث 

 
ً
وإقليميا ووطنيا



العنصر الرا�ع

واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيا
ةاملعرفواقتصادالثقافيةوالصناعات

ال��اثمشتقاتع��القائم



روعات استكشاف وضع ال��اث العر�ي �� املش
!العاملية

.اليو�سكو و�رنامج ذاكرة العالم1.
.أرشيف اإلن��نت2.
.املكتبة الرقمية العاملية3.



...لليو�سكو» ذاكرة العالم«برنامج 



مشار�ات الدول العر�ية �� برنامج ذاكرة العالم

دول عر�ية فقط5

امجمشاركة �� ال��ن



,اإلعالميةاتالصفحمنمجموعة�شملستاتي�يإعالمياإلن��نتع��موقعع��انتجمت�املةمن�جيةبداية
م2011عاممنذالتحديثعنومتوقف,بالذاكرةمتعلقمحتوى أي�شملوال 



!امليةوضع ال��اث العر�ي �� املشروعات الع

.اليو�سكو و�رنامج ذاكرة العالم1.

.أرشيف اإلن��نت2.
.املكتبة الرقمية العاملية3.



أرشيف اإلن��نت

تمليار صفحة ع�� اإلن��ن279



مخاوف أمر�كية وكندية من الرئيس األمر��ي 
وإحتمال توقف مشروع أرشيف اإلن��نت



!امليةوضع ال��اث العر�ي �� املشروعات الع

.اليو�سكو و�رنامج ذاكرة العالم1.

.أرشيف اإلن��نت2.

.املكتبة الرقمية العاملية3.



رشيفاتاملكتبة الرقمية العاملية تجمع كنوز املكتبات واملتاحف واأل 
إطالقبةبمناسباريس��)اليو�سكو(والثقافةوالعلملل��بيةاملتحدةاألمممنظمةبمقر احتفالية٢٠٠٩إبر�ل٢١يومأقيمت
بموجبسكندر�ة،اإل مكتبةمنالتقنيةو�املساعدةاألمر��يالكونجرسمكتبةمنبمبادرةاملشروعبدأ.العامليةالرقميةاملكتبة

.م2007عاماملوقعاالتفاق

https://www.wdl.org/en/

دولة �� العالم193مفردة من 15.378

https://www.wdl.org/en/


املشاركة العر�ية �� املكتبة الرقمية العاملية
World Digital Library (WDL)

:��,فقطعر�يةدول ثمان

.واملغرب,ومصر,والصومال,وقطر,وعمان,والعراق,والسعودية,العر�يةاإلمارات

.فقطمادة1897الدو��املشروع����ااملشاركال��اثيةاملوادإجما��بينما

ذاكرةبرنامج��العر�يةاملشاركةبخصوصطرحهاتمال�ينفسهاالتساؤالت�عيدهل

!��ابالتذك��نكتفيأمالعالم؟



اثيةالعائد من إنتاج املشتقات من األصول الرقمية للمواد ال�� 

وإكسابار��اوتو الهو�ةحفظع��العصر�ةالطر�قة��ذهال��اثيةاملوادإنتشار�ساعد
.العال�يواالع��افالهو�ةا�ح��ال��اث

ملشتقاتح��ا�لل��اثوطنيةصناعةخاللمنلإلنتشاروالطبيعيةال��ائيةوا�حصلة
كسلعةاملشتقاتهذهمنوال��بح,املعرفةع��القائماإلقتصاددعمال��اثيةاملواد

.العامليةاألسواق��تنافستجار�ة



�ياملتجر اإللك��و�ي ع�� ا�خط املباشر للمتحف ال��يطا



تالصناعاع��أساسااملعتمدةاإلبداعيةواأل�شطةالصناعات
اإلبداعع��مب�يإقتصاد��تصب,الثقافية



مق��ح
!وطناملنظومة الوطنية املت�املة لذاكرة ال



مقومات املنظومة الوطنية املت�املة لذاكرة الوطن



العنصر ا�خامس

اقسي��املق��حةاملشروعاتمنثالوث
ل�يالعلل��اثاملعلوماتتكنولوجيادعم

العر�ي



مستودع ال��اث العل�ي العر�ي واإلسالمي)1(
Arab and Islamic Scientific Heritage Digital Repository

تصفاإلن��نتع��املباشرا�خطع��متاحةإلك��ونيةبياناتقاعدة
فيماوتر�ط,ا�ختلفةالعلميةا�جاالت��واإلسالميةالعر�يةاإلسهامات

,ا�حيةورو�يةاأل واللغاتوالالتينيةلليونانيةترجمتھتمتماو��ن,بي��ا
.�شرهوتمم��اتحقيقھتمماجانبإ��هذا

ل�يالعاللوصفا�جديدةالتنظيممعاي�� مناملشروعهذا�ستفيد
الرابطةالبياناتوتقنياتالرقميةالبيئة��املعلوماتيةللكيانات
.وغ��ها,الفائقةالنصوصترم�� وتقنيات



العر�يالتعرف الضوئي ع�� ا�حرف ا�خطوط )2(
Optical Character Recognition for Arab Handwritten Letters

 باتتق�يتطور 
ً
ال��اثيموتنظالعل�يبالبحثتتعلقألمور الزما

�تيس�ويس��دف,وموضوعاتھأش�الھإختالفع��العر�ي
 إعل��اوالتعرفال��اثيةاألصول تلكمضمون استكشاف

ً
,لك��ونيا

��اداتاامليتعناصرع��اإلعتمادمنا�حدأوالتقليلجانبإ��هذا
داخلمةال�لمستوى ع��البحثإتاحةمقابلا�حتوى ع��التعرف

.مصادرعدةأواملصدرمستوى ع��امل�ن
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نظاموهاو»اإللك��و�يا�حقق«�عنوانمت�املةإلك��ونيةمنظومةتجه��
.ال��اثتحقيقعمليةوخطواتمراحلملعظمداعممت�املمعلومات

بي��ايمافوالر�ط,اإللك��ونيةالنصوصترم�� تقنياتإم�اناتمن�ستفيد
.مختلفةألغراض

عملية��األساسيةا�خطوات��العون تقديماإللك��و�يا�حققلنظامو�مكن
عنالبحثوآلياتبتوثيقھ،مروًراالنص،اختيار��بالتفك��تبدأال�يالتحقيق،

�خھ
ُ
.وخدمتھودراستھونقدهوتحر�رهالنصوقراءةوترجماتھ،�
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