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 تمييد
 

 الشب ة الكطنية لإلذاعة كالكلفزةحفظ األرشيؼ السمعت البصرم بناء على اقكراحات  ككجيو كضع  كيّيب
 2010 انكف األكّيؿ مف العاـ /أثناء لقائيـ فت شير ديسمبر MedMemمشركع ماد ماـ  كالشر اء فت

 . فت االس ندرية
 :على المدل الطكيؿ أثناء MedMemماد ماـ ييدؼ إلى ككجيو الشر اء فت مشركع 

 كطبيؽ كدابير المحافظة على األرشيؼ االحكرازية 
 كبادؿ الخبرات كالممارسات الفضلى 
  إطالقيااسك ماؿ برامج الحفظ كالرقمنة أك 
 كضع كسكيغ كنيج  فيؿ بإقناع المسؤكليف بضركرة اعكماد برنامج مماثؿ 

 
 :فت ىذا السياؽ، ينقسـ  كيب الككجيو إلى أربعة أقساـ

 لماذا حفظ األرشيؼ كرقمنكو؟: الكسكيغ 
 ما ىت نقطة االنطالؽ؟ ما السبيؿ لكنفيذ مشركع رائد؟: النيج 
 المنيجية: 

 ما السبيؿ لكصميـ خطة الحفظ
 ؼ ننفذىا؟ ت
 

جاف نكيؿ  ك Jean Varraجاف فارا كيرك ز  كيّيب الككجيو بش ؿ خاص على مداخالت 
المعيد الكطنت السمعت البصرم للدراسات  محاضرةفت إطار  Jean-Noël Jeanneneyجانينت
 ."ككنفيذ خطة الحفظ كالرقمنة قاعدة المكاد السمعية البصرية طريقة كقييـ" Ina Supالعليا 

 
يشيد بعضيا على خبرة جيات البث دكؿ  "الممارسات الفضلى" كيب الككجيو على عدد مف كيشكمؿ 

 .البحر المككسط
  المعيد الكطنت السمعت البصرمكقسـ ىندسة األرشيؼ فت   Camille Martinنصّيت  امت ماركف 

Ina  كيّيب الككجيو ىذا بالكشاكر مع منسقت مشركع ماد ماـ MedMem. 
 

 برم سكر مارف -Ina   السمعت البصرمالمعيد الكطنت 
 2011كمكز /يكليك
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نًارا َحفع األسشٛف؟ : انرغٕٚغ .1

فت البلداف  افة، ككاجو مرا ز األرشفة السمعية البصرية المنبثقة عف العالـ الكناظرم المش لة عينيا أال 
كىت  يفية المحافظة على المدل البعيد، على كراث ال يكعدّيل أمد حياكو الخمس إلى عشر سنكات، كىك 

 . فت كزايد سريعو كمسكمرّي 

 

كثبت الرقمنة أنّييا الحؿّي األمثؿ ليذه الجدليّية كلمسائؿ أخرل مثؿ زيادة الطلب على محككيات األرشيؼ 
.  ككنكيع اسكخداماكو كدمقرطة النّيفاذ إليو

 

طكيلة كم لفة كحكّـي على الشر ات بذؿ جيكد حثيثة، كال ككيعدّي كضع خطة الحفظ كالرقمنة عمليّية معقّيدة 
كككطلّيب طرؽ ( كصؿ إلى عشرات المئات مف ساعات البرامج)حة  بيرة جدّيان سيّيما أفّي األعداد المطرك
.  غير مألكفة فت مرا ز األرشيؼ الكلفزيكنتكعمؿ مؤكمكة مكقدّيمة 

 

كيعكبر حفظ الذا رة . مف ىنا ك مف ضركرة ككعية إدارة الشر ة  ما السلطات العامّية على أىمية الرقمنة
كل ف، غالبنا ما  .، نظرنا لضخامكيا كللقيـ الكت كنشرىاةكسياست كراكيجيةإسالكطنية السمعية البصرية مسألة 

فت ما يلت سلسالت ست مف اإليجابات على . يجيؿ القادة أىمية حفظ األرشيؼ، لذا فالكفسير كاجبه 
؟  "لماذا نحفظ األرشيؼ "السؤاؿ 

 

يٍ أظم إَقار ذشاز يّٓذد تاالخرفاء  .1.1

ناظريّية باليشاشة كالكلؼ السريع ما ينذر بخطر عدـ إم انيّية قراءة ككسّيـ الكسائط السمعية البصرية الت
:  فت الكاقع. كسجيالكيا مجدّيدان 
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كال  الكيميائي والفيزيائي (لموسائط حالة الماديةال 3.1.4.1راجع )ككاجو ىذه الكسائط خطر الكدىكر 
. كسرّيع عمليّية الكدىكر ىذه( مف حرارة كرطكبة كغبار)سيما أفّي ظركؼ الكخزيف غير المالئمة 

 

بكصة كأشرطة  2ك 1على غرار أشرطة الفيديك مقاس )لبصرية االسمعية  التنسيقات التناظريةأمست 
قديمة؛ فلـ كعد كيصنع ( الملساء ةكاألشرطة الصككت macateB" كا  اـبت"ك  citamU"يكماكيؾ"فيديك 

ايجاد قطع غيارىا، أمّيا الفنيّيكف الذيف يفقيكف كشغيليا فقد رحلكا عف ىذا إاآلالت الكت ككيح قراءكيا، كيندر 
.  العالـ

 

ّـي الحفاظ عليو بنسخة   3.1.3.3راجع )  ةأحادم ذلؾ، أنكج عدد  بير مف البرامج الكلفزيكنيّية كاإلذاعيّية كك
.  نسسو منيا ممّيا يجعليا ىشّية جدان  ككفرما يعنت عدـ ( قاعدة الموادوضع خريطة : 

 

ال يكعدّيل الخمس إلى عشر سنكات، لذا ثمّية صعكبةه  بيرة  الممغنطةأضؼ إلى ذلؾ أفّي أمد حياة الكسائط 
 ذلؾ يعانت عدد  بير . العائدة إلى الكسعينيات PS ateB" بيكا أس بت"فت قراءة جزء ميّـي مف أشرطة 

 3.1.4.1راجع )كاألشرطة الصككيّية الملساء المحمّيلة على كسائط مف الخالت، مكالزمة الخؿّي  األفالـمف 
 (لموسائط حالة الماديةال

. يينصح إذان بالكقاط صكر للكسائط كالمعدّيات كالمسككدعات مف أجؿ ككثيؽ حالة الكسائط كالمخزكنات

 

نعٓح انثس " كأصٕل"يٍ أظم حًاٚح األسشٛف  .1.2

 

كيم نيا أف . اللكيف كمل اف ىذه البرامج أمّي الشر ة المؤسسة" كؿأص"البرامج المؤرشفة ضمف كندرج 
.  ىا عناية خاصةؤلذا يجدر ايال. كسكخدميا داخؿ الشر ة أك لغايات كجارية
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حلقات  إنكاجاألرشفة  يم ف لجية البثّي أف كسكفيد منيا فت إعداد صكر األخبار، ك حسف إدارة أقساـ كعند
عداد فيديكىات كنشرىاااألرشيؼ، ك جديدة باالسكناد إلى . عادة البث اليكائت، كبيع مقكطفات كبرامج كا 

 

يٍ أظم ظًاٌ انحفاظ ػهٗ ذشاز انششكح  .1.3

 

، بغية كحقيؽ ىذا اليدؼ األساست، كسيلكيف كقنيكيف ك مالف بعضيما أ ال كىما الحفظ كملؾ جية البثّي
الذم ينصّي على اسكحداث ظركؼ الكخزيف الفضلى للكخفيؼ مف كدىكر  (التخطيط 3.2.2.5)االحكرازم 

طالة أمد حياكيا بانكظار   سالسل 4.1)كرقمنة المحككيات مف جية، مسكقبلتّي للبيانات  كيجيرالكسائط كا 
. مف جية أخرل (معالجة

لملؼ الرقمتّي كعند ىجرة ا. على كسجيالكو ضماف اإلبقاء كسيكيح نقؿ األرشيؼ إلى كنسيؽ الملؼ الرقمتّي 
كقد كنقؿ البيانات بسرعة أ بر ك لفة أقؿ، . فقد البيانات كيصؿ المحككل بال امؿمف كسيطة إلى أخرل ال تي 

.  العملية أمر كارد ألنّييا ال كعكمد على الكقت الحقيقت فأكمككة

 

كنخفض ال لفة كى ذا . كأخيرنا، كطكّيرت كقنيات الرقمنة كباكت منكشرة فت قطاعات الصناعة كالخدمات  افة
الكقنيات المخصّيصة  لقطاع البثّي فحسب  شريط الفيديك الكناظرم   لفة نسبينا مف كبقى أعلىإال أنّييا 
. سابقنا

 

انشقًُح انخاّصح تعٓح انثّس  إعرشاذٛعٛحألسشٛف فٙ ا يٍ أظم ديط .1.4

 

كالسيّيما فت صناعة األخبار   الكطكّير الرقمتّي داخؿ شر ات الكلفزة عف ال يجب أف يبقى األرشيؼ بمعزؿ
األرشفة  قسـأكالّي أفّي األرشيؼ عندما يخضع للرقمنة يصبح فكران جاىزان لالسكعماؿ كثانيان أف : لسببيف ىما
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بدكف " مباشرة"رشفيا ؤيجمع الصكر كالبيانات الكت كحدد األرشيؼ مف خالؿ خادـ اإلعداد الرقمت، كم
.  إعادة كنسيقيا أك إعادة كبكيبيا

 

ة أف ىات البثّي األكركبتككظير خبرة ج. كسي كف مف الضركرمّي فقط اخكيار األرشيؼ كمراقبكو كفيرسكو
فت غرؼ ( نكاجسير العمؿ فت اإل)أدّيت إلى إعادة ىي لة كنظيـ المياـ كدفؽ البيانات  اإلنكاجرقمنة 

لى  . نتاجلومات واإلالمعفت آخر السلسلة بؿ فت قلب نظاـ  وضع األرشيفعدـ الكحرير بش ؿ خاصّي كا 
األرشيؼ ككحيد معايير كاصفات البيانات المرافقة قسـ كيكجلى ىذا الدكر المر زم فت الحيّيز الذم يشغلو 

. لملفات الفيديك كمراقبكيا منذ كضعيا حكى أرشفكيا مع الككقؼ عند طريقة كر يبيا كبثّييا

 

يٍ أظم ذُٕٚغ انُفار إنٗ انًحرٕٚاخ ٔذطٕٚشِ  .1.5

 

عادة بثّييا كبيعيا،  نكاجة  اللجكء إلى األرشيؼ إلفحسب فت االسكخدامات الكقليدمنة ال كنفع الرقـ البرامج كا 
ف األرشيؼ فكسكثمر برامج ـ: االسكخدامات كبالكصكؿ إلى عدد مكزايد مف المسكخدميف بتنويعبؿ كسمح 

مثؿ )ة كالدكلية ة ، كلنشر األرشيؼ على مكقع جية البثّي أك على البكابات الكطنتألىداؼ كربكية كثقافت
برامج قصيرة لليكاكؼ المحمكلة  نكاج، كإلنشاء خدمة الفيديك حسب الطلب، كإل(MedMem ماد ماـ
. كغيرىا

 

لحشد مكارد  خاصيّية ميمّيةما يعكبر  ،كعمليكا الحفظ كالرقمنة بش ؿ أفضؿتبرز المجموعات كنكيجة لذلؾ 
 .الكجارية اإليراداتجديدة، كيصبح مم ننا أيضان كثميف األرشيؼ فت أسكاؽ جديدة ككعزيز 
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يعنت خطة الحفظ كالرقمنة أفّي كضع ( "BBC بت بت ست إذاعة)  Richard Wright كيكضح ريكشارد رايت
 1."الكخطيط السكخدامات جديدة للمجمكعة

 
يٍ أظم َقم انرشاز انٕغُٙ ٔذؼضٚضِ  .1.6

لذا يجب ككفيره للعلف . ذا قيمة عالية لتاريخ البمد والمجتمعكملؾ اإلذاعات كمحطات الكلفزة كراثنا 
كيفيد كقرير لجنة الح ماء المنفّيذ ضمف إطار مشركع الم كبة . كالمحافظة عليو حكى ينكقؿ لألجياؿ الجديدة

على  كقع: ر اف ىذه المسؤكليّيةأفّي جيات البثّي كالسلطات العامة ككشا" Europeanaالرقمية أكركبيانا 
ؿ اة أال كىت ككفير الكراث الثقافت للعلف كالمحافظة عليو لألجتعاكؽ القطاع الرسمتّي مسؤكلية أكلت

 2. "المسكقبليّية

 

ا أفّي حفظ األرشيؼ كرقمنكو مرحلة حكميّية  كيعكبر مشركع .  الشر ة األخرل على غرار أقساـفبات كاضحن
ة ب ؿ شر ة سكراكيجيةمماثؿ مكضكعان ميمّيان يجب دمجو فت اإل كسيلة  ما مفكفت الكاقع، . العامة الخاصّي

. كسائؿ على عدد الشر ات الكت كحككم أرشيفان ثمة لكنفيذ خطة الحفظ كالرقمنة بؿ " كاحدة"

 

على الضكء األخضر لكنفيذىا، بؿ  للحصكؿنة الحجج الكت كدعـ خطة الحفظ كالرقـ كعداد كلف ي فت
  . المسكطاعقدر  إظيار الفكائد الكت كدرّيىا ىذه الخطة على الشر ةكصحة الحجج يجب برىنة 

 

.  ذلؾ؟ ىذا ىك فحكل الفصؿ الكالتإلى ما السبيؿ 

 

                                                           
1
 ،PrestoCentreفائذج سقًُح انًٕاد انغًؼٛح انثصشٚح، يشكض تشٚغرٕ :  ، تشَايط ذؼهPrestoCentreًٙٛسٚرشاسد ساٚد ٔتشٚغرٕ عاَرش   

http://prestocentre.eu,2011، انؼاو ـ 
2
  

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/executivesummery/final_renaissace_fr.pd

f. § 8.3.1 

http://prestocentre.eu,ـ
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/executivesummery/final_renaissace_fr.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/executivesummery/final_renaissace_fr.pdf
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إششاك اإلداسج تغٛح ذأعٛظ يششٔع نهششكح  .2

 

حفظ ييدؼ ىذا الفصؿ إلى اقكراح طريقة كأدكات كدفع المسؤكليف عف الشر ة إلى االنخراط فت خطة 
.  لف ينجح إال بدعميـ مماثالن  ان األرشيؼ ككثمينو ألفّي مشركع

 

 ...ذكٍٕٚ دُٚايٛكّٛح حفع تفعم يششٔع سائذ .2.1

فيجدر بنا، : الرائد الذم يعكمد على نيج طكعت ة أال كىت المشركعكمييدم إسكراكيجيةنكحدّيث ىنا عف 
فت األرشيؼ، أف نبرىف إلداركنا ضركرة االن باب على حفظ األرشيؼ، كمف كاجبنا أف نلفت امليف نحف الع

.  انكباىيا إلى غنى قاعدة المكاد

سلّيط عليو ان لحفظ األرشيؼ باالسكناد إلى جزء مف قاعدة المكاد تي كبر المشركع الرائد مشركعان أكلتكيع
فيسيؿ بالكالت ككسيع نطاؽ . يجابية للمشركع على األرشيؼ كالشر ةاألضكاء حكّيى كيلكمس االنع اسات اإل

 .الحفظ على مجمكعات أخرل ككحضير مشركع شامؿ

ر لينشر الكعت حكؿ المخاطر الكت كطاؿ األرشيؼ  ،ة عمؿمح المشركع الرائد بحشد دينامي تيسك كييحضّي
. كوكليبرز قيمة محككيا

 

 ذثشٚش اخرٛاس انًششٔع انشائذ .2.1.1

ر المرء ىدؼ المشركع الرائد؟ يجب أف يسكقرّي الرأم على جزء مف مجمكعة أك جزء مف قاعدة   يؼ يقرّي
 : المكاد  فيؿ بلفت األنظار إلى األرشيؼ كأف ي كف المشركع

  ًلحشد الجميكر، ككسائؿ اإلعالـ، كالسلطات العامة، كالشر ات على كجو  نموذجيا
 الخصكص

  ًةيراداكيا الكجارمإأك زيادة /للشر ات على صعيد كحسيف صكركيا ك مُمربحا 
 ليندرج ضمف مشركع شامؿ  متكّيًفا. 
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اَرٓاص انفشص انًُاعثح  .2.1.1.1

: مف الميّـي إطالؽ المشركع الرائد فت سياؽ مؤاتو 

 بيؿ المثاؿ، باليكبيؿ الخمسيف لكأسيس جية البثّي قد يش ّيؿ كسيلة جيدة لنشر االحكفاؿ على س
فكيلكمس فائدة األرشيؼ كغناه عندما يبرز إلى العلف ضمف . الكعت لدل اإلدارة حكؿ األرشيؼ

 . االحكفاؿ باليكبيؿ الخمسيف للمحطة
  االنكقاؿ الى مبنى جديد قد ي كف فرصة إلعادة الكف ير فت الخيارات الكقنية المكعلّيقة باألرشيؼ

 .سير العمؿكفت المناطؽ المخصصة لو كأىميكو فت 

 

 . DR Byien" مدينة  راديو الدانمارك"إلى مبنى  انتقال راديو وتمفزيون الدانمارك: مثال

 2007في العام  DR Byien" مدينة راديو الدانمارك"تزامن انتقال راديو وتمفزيون الدانمارك إلى مبنى 
  .مع وضع برنامج الحفظ والرقمنة

 إحياء حدث كطنتّي مثؿ االحكفاؿ بالذ رل السنكيّية لالسكقالؿ 

 والتمفزة ذاعةالسنغالية لإلشركة الاالحتفال بمرور خمسين عاًما عمى استقالل السنغال وأرشيف : مثال
RTS 

وأظير . بالذكرى الخمسين لالستقالل من بينيا السنغالدولة أفريقية  16 ت، احتفل2010في العام 
 Hametالسيد حامد با  RTS والتمفزة لإلذاعةالسنغالية  شركةالقّيم عمى األرشيف التمفزيوني في ال

Ba كيفية نجاحو بإبراز األرشيف في تمك المناسبة  .

 أوليت إلى منتج مستقل ميّمة تنفيذ برنامجين أحدىما عن أّول رئيس لمسنغال ليوبولد سيدار سنغور
Léopold Sedar Senghor عبد اهلل واد  والثاني عن الرئيس الحاليAbdoulaye Wade ،
فكانت الفرصة األمثل لرقمنة . RTSوالتمفزة  ذاعةلإلالسنغالية  شركةال فتعّين عميو الغوص في أرشيف

ات يبوصة تعود لمثمانين¾ مقاس  Umatic جزء من األرشيف محفوظ عمى أشرطة فيديو يوماتيك
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وقرص  DVCAMونُمِقمت التسجيالت عمى تنسيق دي في كام . ات من القرن المنصرميوالتسعين
.  DVDالفيديو الرقمي 

 

وأشار إلى أّن المشروع سمح برقمنة . عن حالة مربحة لكل األطراف  Hamet Baوتحّدث حامد با 
مجموعة ميّمة من األرشيف من جية، وأتاح لو أن يثبت إلدارتو أىمية التسجيالت ىذه وجدوى 

 .حفظيا واستثمارىا من جية أخرى

 

ّيًة يكتسب أىم: FIAT/IFTAمداخمة حامد با في االتحاد الدولي لألرشيف التمفزيوني : 1الممحق 
 ".فرصة لحفظ األرشيف القّيم ورقمنتو: باالستناد إلى األرشيف نتاجاإل" خاّصة مقطعُم 

 

في بمجيكا بمناسبة مرور خمسين عاًما  Films coloniauxأفالم حقبة االستعمار  مشروع : مثال
 عمى استقالل الكونغو

 

فقد جمع متحف . 2008في بمجيكا في العام  Films coloniauxبدأ مشروع أفالم حقبة االستعمار 
التراث البمجيكية أفالم حقبة االستعمار التي في جعبتيا، المصّورة في  ومؤسسات Tervurenترفورين 

.  1960-1912أفريقيا في السنوات 

: وىدف المشروع إلى
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رة فك كف كسيلة لكسليط  ة باألرشيؼ ككينظّيـ أحداث دكليّية مك رّي كمثاؿ على : الضكء على مشاريع مخكصّي
ذلؾ اليكـ العالمت للكراث السمعت البصرم الذم ييحكفؿ بو سنكيان فت السابع كالعشريف مف شير 

الذم ي رّيـ  FIAT/IFTAعاية اليكنس ك أك االكحاد الدكلت لألرشيؼ الكلفزيكنت كشريف األكؿ بر/أ ككبر
.  للمناسبة المشاريع كاإلنجازات المضيئة على األرشيؼ

 

 فيمماً  180تمت رقمنة . إصالح األفالم وحفظيا ورقمنتيا -
 شركاتعمب فخمة خاصة بأقراص الفيديو الرقمية لتوزيعيا عمى الإعداد األفالم ووضعيا في  -

 .التراثية الكونغولية
 لفك تشفير الصور...( معارض وحمقات مستديرة)إطالق مشاريع عممية وثقافية  -

 

 . مّولت وزارة الخارجية البمجيكية بصورة خاّصة ىذا المشروع 

وخطة حفظ التراث   FL@H جمعية الحفاظ عمى التراث السمعي البصري المدغشقري وتثمينو: مثال
 . المدغشقري السمعي البصري

 FL@H تأسست جمعية الحفاظ عمى التراث السمعي البصري المدغشقري وتثمينو  ،2007في العام 
.  لحفظ األرشيف السمعي البصري لمدغشقر والمحيط اليندي ورقمنتو وتثمينو

فقد تّم تخزين األفالم في ظروف رديئة، : وسرعان ما ظيرت حاجة ممحة لحفظ األرشيف المدغشقري
المعيد  فانضم. الخّل، عمًما أنّ  معظميا أحادّي النسخة بمتالزمةوأصيب قسم كبير من قائمة المواد 

 إلى  جمعية الحفاظ عمى التراث السمعي البصري المدغشقري وتثمينو  Inaطني السمعي البصري الو
FL@H ليا كشريك تقني  .

جمعية الحفاظ عمى التراث السمعي البصري )تجميع قاعدة المواد : ويتضّمن المشروع أربع مراحل
 المدغشقريوالتمفزيون الرسمي  Cinémédiaوشركة سينيميديا FL@H المدغشقري وتثمينو 

TVM ) والرقمنة والتبويب في نظام ( وسيطة جديدةى والتحديد والنقل إل التوضيبإعادة )وحفظ المواد
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برازه كبأنّيو مشركع رائد  MedMemكصؼ مشركع ماد ماـ  طمكح ألنّيو يكيح لجيات البث رقمنة أرشيفيا كا 
.  ككثمينو على منصة مشكر ة

AIME  ًعن التثمين فضال   .

: بحفظ 2010تشرين األّول من العام /وسمح المشروع في شير أكتوبر

( 235عمى )ساعة  163المدة : مم 35و  16 تنسيق منأفالم 
( 150عمى )ساعة  21المدة : FL@Hقاعدة مواد 

الخاصة بالتمفزيون الرسمي  BVUمن قاعدة مواد أشرطة تنسيق بي في يو  ساعة 1000وال تزال 
.  بحاجة لمحفظTVM المدغشقري 

 " بعنوانFL@H ورّشح مشروع جمعية الحفاظ عمى التراث السمعي البصري المدغشقري وتثمينو 
 "، انبعاث ذاكرة في خطرFL@H عية الحفاظ عمى التراث السمعي البصري المدغشقري وتثمينو جم

.  تو وبغية تسميط الضوء عميولنموذجي اً نظر FIAT/IFTAاالتحاد الدولي لألرشيف التمفزيوني لجوائز 

 

 Monicaمونيكا رازافي راىاجاريزافي ، حازت مديرة الجمعية 2010تشرين األّول /وفي  شير أكتوبر
Razafy Rahajarizafy  في خطرأرشيف لحفظ  مشروع"جائزة أفضل".  

تشرين األّول /أكتوير 27 نّظمت في  Monique Razafy رازافي  اأضف إلى ذلك أّن المديرة  مونيك
لمتراث السمعي البصري  لى األرشيف المرقمن بمناسبة اليوم العالمي عيسّمط الضوء  اً معرض 2010

 

 FIAT/IFTAمداخمة  مونيكا رازافي راىاجاريزافي في االتحاد الدولي لألرشيف التمفزيوني : 2الممحق 
 2010في العام 
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: FIAT/IFTAالموقع االلكتروني لالتحاد الدولي لألرشيف التمفزيوني 

http://www.fiatifta.org/ 
 FIAT/IFTAاالتحاد الدولي لألرشيف التمفزيوني استمارة الترشح لجوائز 

http://www.fiatifta.org/index.php/archives/form/nomination_2011  
 "أرشيف في خطر: "موقع برنامج

http://www.archivesatrisk.org/cont/index.aspx 
بوابة اليونيسكو 

http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-
URL_ID=25563&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 
 بات المبادرات العالمية لمتوعية حول المخاطر التي تطال األرشيفبوا
 

 أػًال غاسئح .2.1.1.2

باألعماؿ طارئة الكت ينبغت إنجازىا فت بعض المجمكعات بسبب سكء حفظ  ان يركبط كنفيذ مشركع رائد أيض
 . بعض الكسائط ككقادميا

 . حفظ أفالم صّورىا الخمير الحمر وتثمينيا: مثال

 Bophana، أحد مؤسسي مركز الموارد السمعية البصرية بوبيانا Ieu Pannakarالمخرج ايو باناكار  بادر
تجميع األفالم  المبعثرة التي صّورىا الخمير الحمر في إلى ، Rithy Panhفي كمبوديا مع المخرج ريثي بنا  

.  ات من القرن المنصرميالسبعين

الئمة ساعة من األفالم محفوظة في ظروف غير م 40المؤلفة من كانت ىذه المجموعة المتواضعة والنادرة 
المخرج ريثي بنا  فاتفق . مما ييدد المجموعة برّمتيا اً وكانت تبدو متضررة كثير ةفي وزارة الثقافة الكمبودي

Rithy Panh المعيد الوطني السمعي البصري  معIna فتّم إحياء األفالم . لتنظيم عممية حفظ المجموعة
إلى وزارة ة فأعيدت ، أّما النسخات األصميInaونقميا ثم رقمنتيا في المعيد الوطني السمعي البصري ميكانيكيًا 

.  مرقمنة عن األفالم اً نسخ  Bophanaالموارد السمعية البصرية بوبيانا مع مركز  اً الثقافة التي تمقت أيض

http://www.fiatifta.org/
http://www.fiatifta.org/index.php/archives/form/nomination_2011
http://www.archivesatrisk.org/cont/index.aspx
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=25563&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=25563&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ساعات من أصل  Serge Viallet 3لي اختار سيرج فيا 2010ففي العام . ولم يتوقف المشروع ىنا
ان عن تمك الحقبة، فأراىم لمقابمة شيود عي Phnom Penhاألربعين ساعة وتوّجو إلى مدينة بنوم بنو 

 1978العام "وثائقّي ال أنتج الفيممومن ىذا التحميل . الصور وسّجل تعميقاتيم وأوضح التسجيالت المبيمة
المعيد الوطني السمعي البصري بالتعاون مع " أسرار األرشيف"ضمن سمسمة " صور مستعادة  لمخمير الحمر

Ina.  

االتحاد إلى جوائز " يستند إلى األرشيف إنتاجحفظ قاعدة المواد وتثمينيا في إطار "ورُّشح المشروع الشامل 
 .2011لمعام  FIAT/IFTAالدولي لألرشيف التمفزيوني 

 

 

: يم ف االسكخالص مف ىذه األمثلة عف مشاريع رائدة كممارسات رشيدة، ما يلت

  اخكيار مجمكعة أرشيؼ مناسبة ككقت مؤات للبدء بالمشركع الرائد
  البدء فكران بدكف أمّي كأخير

  

 ذأعٛظ يششٔع نهششكح .2.1.2

ّـي كحديد .  المشركع ينبغت كأسيسو بش ؿ مالئـ حكى يحقّيؽ الفكائد المككخاة منو كينجح إطار عندما يك

كقديـ ماذا ك يؼ؟ أمّي ش ؿ سيكّيخذ المشركع؟ : كال بدّي مف طرح بضعة أسئلة حكؿ المنكج النيائت

 
انرصًٛى  2.1.2.1 .2.1.2.1

 تصميم: األدوات المنيجية: 3راجع )ككشابو مرحلة كصميـ المشركع الرائد مع كصميـ خطة الحفظ 
.  كل نّييا ككبع منطقان مخكلفان  (الخطة
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.  خاصة بالمشركع الرائدك كف ش اليات ال لفة كالحجـ كاالسكخداـ إكىت كقدّيـ كسلسؿ المياـ عينو إال أفّي 

: المراحؿ ىت الكالية

  كصميـ المشركع أم كحديد اإلطار كالفرصة المؤاكية
   اخكيار المجمكعات المراد حفظيا
 (المواد قاعدةوضع خريطة  3.1.3راجع . )كحليؿ المحككيات 
  الحالة المادية لموسائط وظروف تقييم  3.1.4راجع )كحليؿ حالة كدىكر الكسائط المعنية

 (التخزين

يم ف إذان رسـ سيناريك المشركع باالسكناد إلى ىذه البيانات شرط أف يذ ر المدة كال لفة الكقديريكيف لنقؿ 
 . الكثائؽ كرقمنكيا

ؽ الكسائط الجديدة اخكيار كنستكيش ّيؿ . الشر ة إلى كنفيذىا بنفسياغالبنا ما يدفع حجـ المشاريع الرائدة 
م مسكقبؿ مشركعؿحقؿ كجارب لخيارات مرحلكيف ال بدّي منيما فت المشركع الرائد كقد كمثالف  كنظاـ الكخزيف

 (زينالتنسيقات ونظام التخ: )الخيارات التقنية: 3.2.2.3راجع ) .أ بر

 
انًششٔع  ذُفٛز. 2.1.2.2 .2.1.2.2

.  فت مرحلة الكصميـ المنكقاةىذه مرحلة كنفيذ الخيارات 

ككبدأ أكالن بنقؿ الكسائط الكناظريّية إلى كسائط الحفظ كرقمنكيا فت كنسيقات مخكلفة للملؼ بما يككافؽ مع 
.  االسكخدامات المحدّيدة

: 4.1)كصؼ سالسؿ المعالجة راجع بش ؿ أساست . كيفنّيد ىذه المياـ فت الفصؿ الرابع مف ىذا الدليؿ
  (.العمل مع مقّدم خدمات 4.3)كطرؽ العمؿ مع مقدّيـ خدمات  (سالسل المعالجة

 

 ذصًٍٛ انًششٔع إلتشاصِ .2.1.3
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برازه المسكغيف األساستيعكبر كثميف ا إلى تسميط الضوء عمى كييدؼ المشركع الرائد . يف لكنفيذهلمشركع كا 
ظيار أىمية  كيشرح الكثميف االسكخدامات المخكلفة لألرشيؼ لذا يكّيخذ أش االن عدّية  .حفظواألرشيف وا 

: ىت

  إعادة بثّي مقكطفات أك برامج على يد المحطة
 أك بيعيا /على سبيؿ المثاؿ ك الكثائقيات نكاجإعادة اسكخداـ مقكطفات إل
 قراص الفيديك الرقمية كنشرىا إعداد أ
  األبكاب المفككحة  كفت خالؿاسكخداـ األرشيؼ فت المعارض كالعركضات
  للجميكر العريض كغيره ليصبح مككفرال كركنت كفاعلتّي إنشر األرشيؼ على مكقع. 

 

كالمنكجيف  كجيات البثمثؿ المكاحؼ، )يكطلّيب كطبيؽ بعض ىذه االسكخدمات االكفاؽ مع شر اء  
. يشّكل فرصة لمتحدث عن المشروعما ( كالصحافة

 

 يصال ػٍ عُٛاسٕٚ يششٔع سائذ .2.1.4

 

 Bonanzaأرشيؼ الكلفزيكف الدانمر ت كمشركع بكنانزا : مثال

بيدؼ  2008ل كركنت الذم أطلقو الكلفزيكف الدانمر تّي فت العاـ قع اإلىك اسـ المك Bonanzaبكنانزا  
. ككعية العامّية على قيمة األرشيؼ كأىميّية حفظو

 
ثمثّيؿ األنكاع ( مقكطفات حلقات أك)كرقمنكيا بدأت مرا ز األرشفة الدانمر يّية باخكيار عيّينات نمكذجيّية 

ّـي نشرت ىذه العيّينات على المكقع . الكلفزيكنيّية كالمجمكعات المحفكظة بكنانزا لفكرة عشرة  اإلل كركنتكمف ث
كقدّيـ فت خاللو عشر عيّينات مخكارة مف  ،(المنكّيعات مثالن )أسابيع على أف يخصّيص  ؿّي أسبكع لنكع معيّيف 

. المجمكعاتأ بر عدد مم ف مف 
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. الكصكيت الخكيار المجمكعة أك السلسلة الكت يعكبركنيا األىكلى بالرقمنة اإلنكرنتكطيلب مف مكصفّيحت 
أمّيا اليكـ، فلـ يعد ىذا . كحصد ىذا الرجكع إلى العامّية نجاحان باىران كاركفع بش ؿ ملحكظ عدد زائرم المكقع

. كاألرشيؼ كال ريب فت نجاحوالبرامج المكقع لعبة إال أنّيو ال يزاؿ يفيد كثميف 

أظير الحشد ىذا أىميّية األرشيؼ كمنفعكو كفكح الفرصة أماـ الكلفزيكف الدانمر ت لكضع خطة أشمؿ 
 .ف يكركمكبلغ  قيمكيا عشرة مالم مكازنةللرقمنة كسكفيد مف 

 

 ٚفرح انطشٚق أياو يششٔع أشًم.... .2.2

لذا، . المشركع الرائد إلى مشركع طكيؿ األمدكحكيؿ مشركع آنتّي أال كىك الكفاكض ؿ فتصعكبة اؿك مف 
. يجب إقناع اإلدارة بمكابعة حفظ األرشيؼ

 االَرقال يٍ يششٔع سائذ إنٗ يششٔع شايم .2.2.1

ة جديدة كيظير فكائد األرشيؼ، كلكحقيؽ ذلؾ يجب كسييؿ لمشركع الرائد أف يكلّيد دينامي تمف شأف إبراز ا
. طريؽ الرقمنةر إال عف لنفاذ إلى األرشيؼ كذلؾ ال يكبلكا

ة عندما يكقرر عدّي  ككبرز ضركرة كضع برنامج يمكدّي على سنكات. كمف ىنا يجب كغيير نطاؽ المشركع
 .  حفظ أعداد ىائلة مف األرشيؼ

 

ٔظغ يششٔع غٕٚم األيذ  .2.2.2

 :مف ىذا المنطلؽ كبرز براىيف ثالثة

 
 :ذٕصٚغ انؼًم 2.2.2.1 .2.2.2.1

لذا ي مف الحؿّي .  لخطّية  بيرة ان على سنكات عدّية كفؽ ككزيع العمؿقيد المعالجة إلى  أحجاـ المكادكدفع 
  (.التخطيط 3.2.2.5 راجع) السنكاتفت الخطط مكعدّيدة 

 .فت المقلب اآلخر، ال يم ف معالجة األرشيؼ بأ ملو فت الكقت عينو، لذا يجب كحديد األكلكيات
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ما ىت : لذا يجب الككصؿ إلى كسكية. كالكسائؿ المكاحة حجـ قاعدة المكادكعكمد مدّية الخطة على 
كأخيران، ككيح الكدابير االحكرازية  ؟للخطر مجمكعاتكعريض اؿالمدة الكت كسمح بككزيع الك اليؼ بدكف 

الكخفيؼ مف سرعة كدىكر الكسائط فت انكظار نقليا  (التخطيط 3.2.2.5 راجع) للحفاظ على المكاد 
.  إلى أخرل

ذخفٛط انركانٛف  2.2.2.2 .2.2.2.2

كيؤدم ازدياد المجمكعات الكت يجب . لكخفيض ال لفة  كف ككزيع العمؿ على سنكات عامالن قد م
العمل  4.3راجع ) ذلؾ، يسمح اللجكء إلى مقدّيمت الخدمات . ال لفة اإليراديةمعالجكيا إلى انخفاضو 

كفت النياية . ؿ االسكثماراتالذيف يكنافسكف فت المناقصات، بكحديد الك لفة ككقلت (مع مقّدم خدمات
يساعد كقسيـ بنى الرقمنة الكحكية بكرشيد قرارات االسكثمار،  ما ىت الحاؿ فت مشركع ماد ماـ 

MedMem  .

 
إتشاص انرقّذو انًحشص فٙ انخطح تاَرظاو  2.2.2.3 .2.2.2.3

الكقدـ كرك ز ىذه العملية على كضع أدكات لقياس . مف الميـ إبراز الكقدّيـ المحرز فت الخطة بانكظاـ
  .شرط كزكيد اإلدارة دائمان بالمسكجدات

بؿ ليس مف المسكحبّي االنكظار حكى نياية الخطة . مف الميـ  ذلؾ أف كيثمّيف المجمكعات عند رقمنكيا
، كى ذا يصبحكف ف يلمسكا فكائد الرقمنة لمس اليدصيف  ما العامة أعلى الع س، يجب على المخت

فمف  ،، يجب إضافة المكاثيؽ بانكظاـإل كركنتف على مكقع كعند الكثمت. الداعـ األفضؿ للمشركع
. ثباكاتو ملمكسة على كقدـ المشركع كحسف سيرهإالميـ إعطاء 

 
 (رصد تطّور المشروع ومؤشرات المتابعة 4.4.3راجع ) 
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أدكات ذات طابع  ؿ المشركع الرائد إلى مشركع شامؿكضاؼ إلى ىذه النصائح الكت كقضت بكحكم
. سياست كيدؼ إلى الدفاع عف حفظ أرشيؼ ىائؿ

 

 أدٔاخ انًششٔع انشايم .2.3

 

 ذأعٛظ يششٔع تاالعرُاد إنٗ يُٓعٛح شايهح .2.3.1

 

 انهعٕء إنٗ غشٚقح يؼاُٚح قاػذج انًٕاد انغًؼٛح انثصشٚح .2.3.1.1

لحساب  Inaسمحت معاينات قاعدة المكاد السمعية البصرية الكت قاـ بيا المعيد الكطنت السمعت البصرم 
على كحليؿ المكاد المكجكدة كالمقابالت كقد أثبكت  منيجية محدّيدة كعكمد بش ؿ أساست طرؼ ثالث برسـ

. سكخدماتفيت ككيح اسكقصاء المعلكمات المفيدة لكحديد سيناريك مناسب للسياؽ كالحاجات كاإل.  جدكاىا
.  كسيكناكؿ الفصؿ الكالت ىذه النقطة

 

ذقذٚى ذقشٚش كايم ٔشايم  .2.3.1.2

ىدؼ الكقرير المعدّي بعد الكحاليؿ إلى إقناع المسؤكليف بمنفعة األرشيؼ نظرنا ألنّييـ ليسكا خبراء فت م
 نكائج يعرض مفصّيؿ األكّيؿ :كقريريف كقديـ الضركرمّي  مفؼ. األرشيؼ كال يشعركف بأنّييـ معنيّيكف باألمر

يجب أف  ك. النقاط أىّـي  يسكعيد كحليليان  كي كف أقصر كالثّيانت المقكرحة كالحلكؿ كاألكلكيّيات الكحاليؿ 
: يكضمف نكعا الكقرير ما يلت

  المحككل
  كحليؿ المكاد المكجكدة
  األكلكيات
 السيناريكىات : الككقعات
 كقييـ  لفة الكنفيذ كالكسائؿ 
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  ئذ انًششٔعاظٕء ػهٗ فٕذغهٛػ ال .2.3.2

يجدر شرح الفكائد الناجمة عف مشركع خطة الحفظ كالرقمنة للشر ة حكى كقكنع اإلدارة بضركرة االسكثمار 
 . فيو

 
 .وتنويع استخداماتيا تثمينيابعد رقمنة الوثائق، يصبح باإلمكان 

 

 االعرصًاسػائذاخ  .2.3.2.1

. الجيد المالت بانع اسات إيجابية على المدّية يكرجـ. كليس إنفاقان  استثماراً كجدر اإلشارة إلى أف خطة الحفظ كالرقمنة كعكبر 
: كىت كفكح آفاقان جديدة لكحديد القيمة. كفت الكاقع، ككيح رقمنة المجمكعات كعزيز بعض اسكخداماكيا ككطكير بعضيا اآلخر

. جديدة مم نةالفيديك حسب الطلب كالمقاطع القصيرة لليكاكؼ المحمكلة، ك ليا نماذج اقكصادية  خدمةالنفاذ إلى الشب ة أك 
ز االسكخدامات المكجكدة مثؿ بيع المقكطفات أك المكاد ال املة كلقائيان بفعؿ زيادة الطلب علييا كيعنت الحؤكؿ دكف . سكعزَّ
 . كلؼ الكراث إكاحة اسكخدامو على الصعيد الكراثت كالثقافت كالكجارم، فت الحاضر كفت المسكقبؿ

 ششكحإتشاص ال .2.3.2.2

ات مالية كحسب، فمف المم ف أف ككلّيد رقمنة األرشيؼ كككفيره للعلف أثران إيجابيان فت صكرة ليست عائدات االسكثمار عائد
ميكمّية  شر اتعلى أنيا  اأرشيفو كظير الكت جيات البثأك  شر اتكحاليان، لـ يعد يينظر إلى اؿ. على حدّي سكاء شر ةاؿ

ككسمح رقمنة األرشيؼ . بالماضت كحسب، بؿ أصبحت كمثّيؿ ىي ليات حريصة على كأ يد ىكيكيا كفخكرة بكاريخيا
 . شر ةبالكصكؿ إلى قاعدة جميكر كاسعة كزيادة شيرة اؿ

 انثحس ػٍ يٕاسد ٔششكاء .2.3.3

ر كضع خطة حفظ ضخمة، ال بدّي مف الكنبّيو إلى  نجاز المشركع بالش ؿ كسائؿ للحصكؿ على الدع ككفرعندما نقرّي ـ كا 
 . الحسف

 انثحس ػٍ ششكاء يؤعغٍٛٛ .2.3.3.1

 . كراثية أخرل مؤسساتقد يكأكّيى الدعـ مف الح كمة عندما يكعلّيؽ األمر بأرشيؼ ذم طابع كطنت، أك مف شر ة لدييا 
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 مشروع شامل لألرشيف السمعي البصري اليولندي erutuF eht rof segamIمشروع صور لممستقبل : مثال

 
إلى الحفاظ عمى التراث السمعي  2014-2007لألعوام  Images for the Futureييدف مشروع صور لممستقبل 
( diuleG ne dleeB)تراثية مثل المركز اليولندي لمصوت والصورة  مؤسساتأقامت . البصري الوطني وتوفيره لمعمن

 173بينيا لتعريف المشروع وتمويمو بقيمة واألرشيف الوطني شراكة في ما  muesuM mliFوالمركز السينمائي 
 .سنوات 7مميون يورو مقّسمة عمى 

 
 :وسيتيح تشكيل ىذا االتحاد معالجة

 137200 ساعة فيديو 
 22510 ساعة من األفالم 
 123900  ساعة من األشرطة السمعية 
 2900000 صورة 

 

 انرفكٛش تحهٕل ظًٍ إغاس انششاكح .2.3.3.2

، كاألرشيؼ الكطنت، كمقدّيمت الخدمات، جيات البثّي المعنية بحفظ األرشيؼ، مثؿ  شر اتيم ف إقامة الشرا ات أيضان بيف اؿ
صدار . كالشر ات العالمية كككّيخذ الشرا ات أش االن عدة، مثؿ كبادؿ الدراية، ككقديـ الكدريب كالخبرات، ككشاطر المعدات، كا 

 .كفكيضات ككزيع، ككقديـ الخدمات، إلس

 

 جة األفالم في المغربتشاطر المعّدات لمعال: مثال

 
اإلفريقية األخرى التي تقوم  شركاتأنشأ المركز السينمائي المغربي قسمًا لممحافظة عمى األفالم وحفظيا وىو مفتوح لل

 . قاعدة المواد الخاصة بيا عمى األفالم
عادة تشغيميا الميكانيكي، يمتمك المركز السينمائي المغربي جميع المعدات والصالحيات التي تخّولو تخزين األفالم،  وا 

 . ذات قاعدة المواد الصغيرة اقتناء مثل ىذه معدات الطراز األول شركاتونقميا عن طريق التمسينما، إذ يتعّذر عمى ال
 
 

 . األسشفح األخشٖ ششكاخاالعرفادج يٍ ذعاسب  .2.3.4
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ان سمعيان بصريان، كلذلؾ ال بدّي مف الكقرّيب مف كمكلؾ أرشيؼ شر ةيمثّيؿ حفظ األرشيؼ كرقمنكو إش الية يجدر أف ككنبّيو إلييا  ؿّي 
 .النظيرة شر اتاؿ

 . االشرشاك فٙ يشاسٚغ ٔشثكاخ ٔغُٛح ٔدٔنٛح .2.3.4.1

قد يمثّيؿ االنضماـ إلى مشركع دكلت كعليالن ميمان فت حاؿ أظير ذلؾ أف األرشيؼ يندرج فت سياؽ دينامي ية عامة ككخطى 
 . نحك إيجاد مياديف كعاكف شر ةحدكد اؿ

 جية بث 15حكالى  meMdeM مشركعفيجمع . كأصحاب األرشيؼ جيات البثكثمة ال ثير مف الشب ات الكت كجمع 
طكّير المجلس الدكلت لإلذاعات كالكلفزيكنات الناطقة . مككسطية لكشاطر قاعدة رقمية مف المحككيات الثقافية شر ةك

. بلدان ناطقان بالفرنسية 20لألرشفة الرقمية كالفيرسة ككبادؿ البرامج ككّـي نشره فت حكالى  EMIAنظاـ   CIRTEFبالفرنسية
كمكلؾ أرشيؼ، كىت كجكمع فت  ؿ عاـ  شر ة 200أ ثر مف  TAIF/ATFIيضـ االكحاد الدكلت لألرشيؼ الكلفزيكنت ك

 . بمناسبة المؤكمر السنكم لكبادؿ الدراية كالكجارب

ساًا  ششكاخخ لذُظٛى صٚاسا .2.3.4.2 ّٕ  أسشفح أكصش ذط

أرشفة نظيرة ك كف قد انخرطت فت مشركع رقمنة، كذلؾ بيدؼ بلكرة الخيارات كالعمليات،  شر اتيكصى بكنظيـ زيارة ؿ
قامة المقارنات، ككشاطر اليكاجس المشكر ة كال يجدر الكردّيد فت اصطحاب المدير ليلكقت نظيره كيقدّير فائدة الرقمنة . كا 

 . المكأكية عنياكاإليجابيات 

 نؼٕدج إنٗ انًشاظغ انذٔنٛحال .2.3.5

ثمة عدد مف المبادرات كالنصكص ذات المراجع الدكلية المنبثقة بأغلبيكيا عف اليكنس ك كاالكحاد الدكلت لألرشيؼ الكلفزيكنت 
TAIF/ATFI .ضائت ككع س ىذه النصكص القيمة االقكصادية كالكراثية لألرشيؼ السمعت البصرم كضركرة إنشاء إطار ؽ

 ما ككيبيّيف درجة ىشاشكو كضركرة حفظو مف دكف كأخر فضالن عف رقمنكو . مالئـ فت البلداف لجمع األرشيؼ كالحفاظ عليو
 . كدمقرطة النفاذ إليو

 

 : كنذ ر فت ىذا الصدد

ptth//:latrop.ocsenu.gro/rf/ve.-php (1980اليكنس ك، )الككصية مف أجؿ حفظ الصكر المكحر ة  -
LRU_DI=13139&LRU_OD=OD_CIPOT&LRU_NOITCES=201.lmth 

كالمجلس  TAIF/ATFIكنت االكحاد الدكلت لألرشيؼ الكلفزم)الدعكة العالمية لحفظ الكراث السمعت البصرم  -
 .)CCAAA ،2004الكنسيقت الكحادات أرشيؼ المكاد السمعية البصرية 

ptth//:www.aaacc.gro/repap_llacdlrow.lmths 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.ccaaa.org/paper_worldcall.shtml
http://www.ccaaa.org/paper_worldcall.shtml
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كشريف /أ ككبر)السمعت البصرم القرار الذم صكّيت عليو المؤكمر العاـ لليكنس ك بيدؼ إعالف يـك عالمت للكراث  -
 122صفحة ، ptth//:codsenu.ocsenu.gro/segami/0014/001428/142825f.fdp (.2005األكؿ 

كيضـ البرنامج أيضان . برنامج ذا رة العالـ لليكنس ك الذم كضع سجؿ كثائؽ يمثؿ ذا رة العالـ الكثائقية -
أخبار  كبا )، كأخبار مصكّيرة (مثؿ مكركبكليس، كمجمكعة أفالـ األخكيف لكميير) السي يات سينمائية 

sniabuc soreicitoN) عبر مذياع  1940حزيراف /يكنيك 18نداء الجنراؿ دم غكؿ فت )، كبرامج إذاعية
CBB .)شيؼكبذلؾ يعدّي البرنامج أداة رمزية قكية لكثميف أم أر .

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/flagship-project-
activities/memory-of-the-world/ 

 

 غهة سأ٘ غشف شانس .2.3.6

 انخثشج انخاسظٛح/انرذقٛق  .2.3.6.1

ؿ فت  ؿ . يم ف االسكعانة أيضان بخبير إلقناع اإلدارة كيقدّيـ الخبير خبراكو كيعطت رأيو مف منظار خارجت، كيم ف أف يكدخّي
 . الخطة أك فت جزء منيا كأف يقـك بكقديـ خبركو فت مرحلة المكابعة أيضان 

 شر اتيكعيّيف على اإلدارة كعلى . كيحدّيد األكلكيات كيصكغ الككصياتيحلّيؿ الخبير الكضع كيقكرح سيناريك كاحدان أك أ ثر 
 . األرشفة المصادقة على األكلكيات كالبت فت السيناريك األفضؿ كاكباع  ؿ الككصيات أك جزء منيا

 ذشكٛم نعُح حفع األسشٛف .2.3.6.2

 شر ةككضّـي اللجنة ممثليف مف اؿ. يعكبر كش يؿ لجنة لحفظ األرشيؼ جمعان منطقيان بيف الكحليؿ الداخلت كالمنظار الخارجت
 . كمرا ز األرشفة كالشخصيات الخارجية يضطلعكف بكحديد سياسة الحفظ

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825f.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/
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 ((Ina  2001-2002لجنة حفظ أرشيف المعيد الوطني السمعي البصري: مثال

 
جمع  anI، وبعد عامين عمى إطالق خطة الحفظ والرقمنة، ارتأى المعيد الوطني السمعي البصري 2001في العام 
شخصًا من مؤّرخين وباحثين ومنتجين وصحافيين وممثمين من شركات متابعة حقوق التأليف، وذلك لمتفكير  12حوالى 

مرات برئاسة المؤرخ  5واجتمعت لجنة حفظ األرشيف . باألولويات التي يجب أخذىا بالحسبان عند تنفيذ خطة الحفظ
تكريس كّل جمسة عقدتيا المجنة لتناول جزء من قاعدة المواد وتّم .  Jean-Noël Jeanneneyجان نويل جانيني

وأعّدت مراكز األرشفة ممفًا من أسفل اليرم إلى أعمى . مثل األخبار، والخيال، والموسيقى، والوثائقي، والبرامج اإلذاعية
ودراسة أو دراستين لحالة  يتضّمن تقديرًا لحجم المواد، وخريطة لموسائط مع تحديد حالتيا، وتحديدًا لممجموعات الكبيرة،

وبصورة عامة، تبّين . تمت صياغة محضر عن كل جمسة وتقديم التوصيات. معينة، واقتراحات بشأن وضع األولويات
اتُمفق وبشّدة عمى عدم استثناء أي مادة، ورجحت كّفة اعتماد مفيوم األولويات لدى انتقاء المواد، : أن العممية مثمرة

دم في مجال االّطالع عمى محتوى األرشيف وعمى تحديد طريقة معينة الختيار األرشيف الذي كما ساىم العمل عمى التق
 ". يُمحفظ أواًل باعتباره أولوية"
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 ذصًٛى انخطح: األدٔاخ انًُٓعٛح .3

فما من نموذج جاىزة ليذه الخطة، بل ثمة أدوات منيجية خطة الحفظ كالرقمنة الخاصة بيا،  شر ةكصمّيـ  ؿّي 
  .تصميمياتساعد عمى 

 

 : فركع 4ينقسـ كصميـ الخطة إلى 

 تحميل المواد الموجودة (1
 .بأولويات الحقان  الكت ككرجـ االحتياجاتينبثؽ عف ىذا الكحليؿ كحديد  (2
يم ف كقديـ عدّية كحاليؿ كفقان لحجـ . للكم ّيف مف كلبية االحكياجات كأخذ األكلكيات بالحسباف السيناريوىاتكضع  (3

 . شر ةعالجة كاكّيساع الكقت أك ضيقو كالكسائؿ المكضكعة بكصرّيؼ اؿالمكاد الكت ككطلّيب الـ
 .الخيارات التقنيةكفت ىذه المرحلة، يكّـي كضع . شر ةالسيناريك الذم يكالءـ مع مشركع اؿاختيار كفت النياية يأكت  (4

 
 ذحهٛم انًٕاد انًٕظٕدج .3.1

فيذا الكحليؿ ييـ مرا ز األرشفة مف قريب أك مف بعيد، ال بدّي مف أف يقـك كحليؿ المكاد المكجكدة على المقاربة الشاملة، 
 .سكاء على صعيد المياـ كاآللية، أـ المجمكعات، أـ الجكانب الكقنية كالكثائقية

 :ككيح ىذه المرحلة مف الكحليؿ اإلجابة عف األسئلة الكالية

 ؟(مكارد، مكظفكف)؟ كما ىت كسائليا (المياـ)ما ىك عمؿ مرا ز األرشفة  -
و؟ لمىف ككك -  (االسكخدامات كالمسكخدمكف)جّي
 (خريطة الكسائط كحالكيا المادية)ما ىت قاعدة المكاد الخاصة بيا؟  -

كأخيران،  لّيما ازداد الكحليؿ دقّية، سيؿ كحديد االحكياجات كاألكلكيات المنبثقة عنيا، ممّيا يجعؿ الخطة كككافؽ مع مشركع 
 . لألرشيؼ شر ةاؿ

 
كالمعيد  TAIF/ATFIاالكحاد الدكلت لألرشيؼ الكلفزيكنت © جدكؿ كقييـ قاعدة المكاد السمعية البصرية : 3الملحؽ 

 anIالكطنت السمعت البصرم 
 

مّيـ الجدكؿ بغية االسكعانة بخبرات طرؼ ثالث، كل ف مف المم ف الرجكع إليو لكحليؿ كضع اؿ نفسيا إذا ما أرادت  شر ةصي
 . الكت ككطلّيب أخذىا بالحسباف أف كحصتى  ميان جميع الجكانب
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 ٔيٕاسدِ ششكحذحذٚذ يٕقغ قغى األسشفح داخم ال .3.1.1

 انًٓاو ٔذحذٚذ انًٕقغ .3.1.1.1

 شر ةكحديد مكقع قسـ األرشفة داخؿ اؿ 
 ما اسـ الييئة المسؤكلة عف األرشيؼ؟

 ىؿ ىت شعبة أـ إدارة؟
 الكنظيمت؟ شر ةأيف كقع ىذه الييئة فت ىي ؿ اؿ

 كالنشر؟ نكاجبالنسبة إلى قسمت اإلأيف يقع قسـ األرشفة 
 

 الحدكد كالمياـ 
 .القانكف، دفكر الشركط، إلس: ما ىك اإلطار القانكنت لقسـ األرشقة

  يؼ كيعرّيؼ مياـ قسـ األرشفة؟
 لكطكير األرشيؼ أك أم خطة عمؿ؟ إسكراكيجيةىؿ كّـي كحديد 

 ىؿ مف سياسة معينة النكقاء األرشيؼ؟
 

 كحديد المكقع الجغرافت 
 الم اكب، المسككدعات، المساحات الكقنية؟ : كقع مرا ز األرشفة أيف

 انٕعائم .3.1.1.2

 الكسائؿ البشرية  
 ( شر ةنسبة ىؤالء إلى مجمكع عدد مكظّيفت اؿ)عدد األشخاص الذيف يعملكف فت مرا ز األرشفة 
  األشخاص الذيف يعملكف بدكاـ  امؿ أك لفكرة مؤقكة

 ىي لية القسـ الداخلية
 .المؤىالت، كالكدريب، كالعديد، كالركاكب: كحديد ل ؿّي فئة فئات المكظّيفيف مع

  إم انية الحصكؿ على الكدريب
 كجكد مقدّيمت خدمات يعملكف بانكظاـ مع مرا ز األرشفة

 
 
 

 . مف الميـ الكمييز بيف المساعديف العامليف فت مر ز األرشفة، كالخبراء أك المكظّيفيف المسكقدميف مؤقكان، كمقدّيمت الخدمات
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 :مثال عمى تقديم المعمومات بحسب المنصب

 

 مككسط الراكب العديد الكدريب مسككل الكأىيؿ الفئات

     أميف م كبة

     فنت

     عالـ  مبيككر 

     أميف مسككدع

     إدارم 

و      مكجّي
 

 

 الكسائؿ المالية  
 ىؿ كّـي رصد مكازنة منفردة لقسـ األرشفة؟

 ما ىك المبلغ المرصكد؟

 العامة؟ شر ةما ىت نسبة مكازنة األرشفة مف مكازنة اؿ

 

 االعرخذاياخ ٔانًغرخذيٌٕ .3.1.2

يكّـي النظر فت االسكخدامات كالمسكخدميف فت أ ثر األحياف فت المقاـ األخير ألف ىذه المرحلة كأكت فت نياية سلسلة 
كمثّيؿ إش اليكا النفاذ كالحفظ . يُمنظر في االستخدامات والمستخدمين منذ البداية كعند كصميـ الخطة. معالجة األرشيؼ

 .السبب الرئيست لكضع خطة رقمنة

 

 :كحديد فئات المسكخدميف
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عادة نشرىا)، البرمجة نكاجاألخبار كاإل: مف داخؿ المنظمة -  (نشر المكاد ال املة كا 
، الكدريب، الباحثكف، كالجميكر شر اتف، الشر ات كاؿالمنكجكف المسكقلكف كالباحثكف الكثائقيك: مف الخارج -

 .العريض
 .كحديد مىف ىـ المسكخدميف الرئيسييف أك أصحاب األكلكية -

 

 : كل ؿّي نكع مف المسكخدميف، كحديد

 ككيرة النفاذ  -
 أما ف االسكخداـ -
 طرؽ المشاىدة -
 القيكد المحكملة على النفاذ -
 مقكطفات، مكاد  املة -نكع الطلب -
 الككاصؿطريقة  -

 
 كجاف نكيؿ غكييو  arraV naeJجاف فارا © " كحديد المسكخدميف كاالسكخدامات كعرض خصائصيما"جدكؿ : 4الملحؽ 

. Jean-Noël Gouyet 
  

كنطبؽ بنية الجدكؿ على مر ز أرشفة يعمؿ . يكيح ىذا الجدكؿ ال امؿ كحديد فئات المسكخدميف كاالسكخدامات بغاية الدقة
 .النشر، كل ف مف المم ف كعديلو فت حاؿ كجكد جية بث شر اتفت بيئة رقمية كمنفصؿ عف 

 
 

 ٔظغ خشٚطح قاػذج انًٕاد .3.1.3

خريطة : يم ف كضع الخريطة على سلّيـ مخكلؼ مثؿ. ككيح خريطة قاعدة المكاد ك كيف معرفة دقيقة بشأف المجمكعات
يكمحكر كضع . كبقى المنيجية ذاكيا، كحده السلّيـ يخكلؼ. ة، خريطة مسككدع، أك خريطة قاعدة المكاد بأ مليامجمكعة معيّيف

 : خريطة قاعدة المكاد حكؿ ثالثة جكانب أساسية

 (الحقكؽ) نكاجأصؿ اإل -
 المحككيات -
 (الكنسيؽ، الحالة)الكسائط  -

 .إف الغاية مف كضع الخرائط الكعرّيؼ إلى حجـ قاعدة المكاد كالمنحى الذم ككّيخذه لجية الكسائط كالمحككيات 

 ذؼشٚف ٔحذج قٛاط قاػذج انًٕاد .3.1.3.1
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، كقياس (DCصناديؽ األفالـ، الفيديك، األقراص المضغكطة )مف المم ف عدّي الصناديؽ . يجب البدء بكعريؼ كحدة القياس
يجب أف ك كف كحدة القياس المخكارة . ، كعدّي البرامج كساعات البرامج(بالمكر الطكلت)فت المسككدع المساحة الكت كشغليا 

فإذا  اف الشخص المعنت بيا ىك القيّيـ على األرشيؼ، يم ف . داللية كقابلة للفيـ، كيم ف أف ككغيّير كفقان للشخص المعنت
كالكاقع أف كحدة القياس . ية يكّـي القياس عادةن بساعات البرامجاعكماد المكر الطكلت، كل ف فت حاؿ  انت اإلدارة ىت المعف

 . ىت ما يسيّيؿ كضع سلّيـ القياس

 !ما إف يقع االخكيار على كحدة القياس، ننكقؿ إلى الحسابات 

 ذحذٚذ انحعى .3.1.3.2

م جردة أك ككفّير فت حاؿ عدـ ككفّير أ. يسكند كحديد حجـ األرشيؼ إلى جردة المكاد الكت كبيّيف كصنيؼ المكاد المحافظ علييا
جردة جزئية فقط، ال بدّي مف اللجكء إلى كقنية أخذ العينات لكقدير عدد الكسائط باإلضافة إلى ساعات البرامج ل ؿّي نكع مف 

 .الكسائط

 صوت فيديو فيمم : الوسائط

 مـ 35 تناظرية
 مـ 16
أك فت بعض األحياف )

مـ أك  9.5بكنسيقت اليكاة 
 (مـ 8

 بكصة 2
 
بكصة  1

يكماكيؾ /بت فت يككنسيؽ 
UVB/citamU 

 بيكاما س
 بيكا اـ

 بيكا اـ أس بت
  IH8شريط فيديك مف نكع 

 دكرة بالدقيقة 78قرص 
 مـ 6.25شريط 

 أشرطة سمعية

بيكا اـ رقمية، بيكا اـ أس   رقمية
 orP CVDأ س، كنسيؽ 
 أقراص صلبة
 أقراص ضكئية

شريط خطت بالكنسيؽ 
 المفككح

 شريط سمعت رقمت
 قرص صغير 

قرض : األقراص الضكئية
، قرص فيديك DCمضغكط 
، قرص DVDرقمت 

مضغكظ قابؿ إلعادة 
، قرص RRC_Wالكسجيؿ 



 

33 

 

فيديك رقمت قابؿ إلعادة 
، RDVD_Wالكسجيؿ 

 DBقرص الشعاع األزرؽ 

 

 
 tnomorF tnecniVفنساف فركمكف © " جدكؿ الكسائط السمعية: "5الملحؽ 

 
ؿ ىذا الجدكؿ طرؽ الكسجيؿ الخاصة   .بالكسائط السمعية المخكلفة كسرعكيا كآليكيا كالك نكلكجيا المسكخدمة فييايفصّي

 

 . ىذه بعض األدكات الكت كساعد على إحصاء قكاعد المكاد الميمة  ميان 

 

 الكقديرات 
كنطكم الكقديرات على ىامش خطأ كل نيا كساعد . لدل كضع خريطة المكاد ال بيرة الحجـ، مف الكاجب اللجكء إلى الكقديرات

 .  بسّمم القياسقبؿ  ؿ شتء على إعطاء ق رة كلك كقريبية عف عدد الساعات، أك ما ييعرؼ 

 

 أخذ العينات 
كركبط حصة العينة . ب امليا جزء يمّثل المجموعة ككقـك العملية على اخكيار. يكيح أخذ العينات الحصكؿ على الكقديرات

عند كش يؿ العينة يكّـي اخكيار البرامج على أساس . بحجـ القاعدة كالكسائؿ المككفّيرة%( 15إلى  5)مف قاعدة المكاد  املة 
 . المدّية كالعمر كالصنؼ كالكسيطة كذلؾ للحرص على كمثيؿ قاعدة المكاد بكنكعّييا

 . ش الخطأ في التقديراتلكامل المجموعة، تقّمص ىام المتنكّمما زاد تمثيل ىذا 

 ( الفيديو)احتساب عدد ساعات البرامج انطالقًا من عدد معروف من الوسائط 

 
 :وليذه الغاية يتمّ . الحتساب عدد ساعات البرامج يجب أواًل تقييم متوّسط مّدة البرامج

 . لقاعدة المواد تمثيمي متنعمى ( أو من خالل مشاىدة الشريط)نقل المدة المسجمة عمى األشرطة  -
 .استخراج المعمومات من قاعدة البيانات في حال توّفر جردة لقاعدة المواد -
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 .مراجعة المّدة المأخوذة من جزء قاعدة المواد الذي تمت معالجتو -
 
 :anIالمعيد الوطني السمعي البصري : مثال

مع ما بين ىذه الطرائق الثالث لتقييم متوّسط مّدة األشرطة بمقاس   . بوصة 2و 1جُم
 :نتائج دراسة العينة

 
 :متوّسط المّدة عدد البيانات نوع الوسيطة

 ثانية 19دقيقة و 44 299 بوصة 1
 ثانية 30دقيقة و 52 362 بوصة 2

  
 القيمة المنقولة باستخراج قاعدة البيانات

 ثانية 47دقيقة و 49: بوصة 1متوّسط مّدة أشرطة 
 ثانية 37دقيقة و 48: بوصة 2متوّسط مّدة أشرطة 

 
 :تحميل قائم عمى الجزء المعالج من قاعدة المواد

 ساعات؛  1690ومّدتيا  1765عدد األشرطة المعالجة : بوصة 1
 دقيقة 57،7: متوّسط المّدة

 ساعات؛ 407ومّدتيا  511عدد األشرطة المعالجة : بوصة 2 
 دقيقة 49،8: متوّسط المّدة

 
دقيقة  50عميو وباألخذ بعين االعتبار ىامش الخطأ، فإن المتوّسط بمغ  باالستناد إلى متوّسط المدة التي تم الحصول

 . بوصة 2دقيقة ألشرطة  48بوصة و 1ألشرطة 
 

 . لمحصول عمى عدد الساعات يتعين ضرب متوّسط المدة ومجموع األشرطة
 

 المّدة التركيمية مدة الوحدة العدد 
 ساعة 66870 دقيقة 50 80247 بوصة 1فيديو 
 ساعة 49810 ثانية 30دقيقة و 48 61623 بوصة 2فيديو 

 ساعة 116680  141870 المجموع
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 ٔظغ خشٚطح قاػذج انًٕاد .3.1.3.3

كفت مرحلة  وأصمو، نتاجبصنف اإل ككيعنى ىذه العملية بش ؿ خاص. يعطت كضع خريطة لقاعدة المكاد بعدان نكعيان للخطة
 .الحقة كرسـ مع بيانات الحجـ ىي لية المجمكعة

 . بيانات الكبكيب فت حاؿ كجكدىا عملية كضع خريطة األصناؼكسيّيؿ 

األخبار الكلفزيكنية، مجالت المعلكمات، الخياؿ، الكثائقت، : أمثلة عف األصناؼ الكت كشمليا عادة عملية كضع الخريطة
قات، الرياضة، األلعاب، الشباب  . المكفرّي

 :ونوعيا مثال عن وضع خريطة المحتويات باالستناد إلى صنف الوسيطة

 

 

 (أرقاـ كىمية) arraV naeJجان فارا © 

 

 نكاجأصؿ اإل 
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كيكّـي الكمييز . على البرامج شر ةكىك يشير إلى الحقكؽ الكت كمل يا اؿ نكاجيكعيف األخذ بالحسباف عنصران آخر ىك أصؿ اإل
األجنبت فت المجمكعات غاية فت األىمية لدل  نكاجكعكبر معرفة نسبة اإل. الخاص كالمشكرؾ كشراء الحقكؽ نكاجبيف اإل

 .كحديد األكلكيات

 
تتوّفر المعمومات المتعمّقة بأصحاب الحقوق من المنتجين والمنتجين 

من األساسي الحفاظ . نتاجممفات اإلالمشتركين والمؤلفين والممثّمين في 
حتّى يتسّنى تحديد أصل  نتاجعمى العقود والوثائق األخرى المرفقة باإل

 .وأصحاب الحقوق في البرنامج نتاجاإل
 

 كسائط النسخة الكاحدة/ الك رار 
فيم ف أف ككنكّيع نسخات الفيلـ ما بيف أصلية كىكائية . الك رار يعنت كجكد عدّية نسخات مف برنامج كاحد فت األرشيؼ

مسجالن على كسائط مخكلفة مثؿ الفيلـ كالفيديك أك كيم ف أف ي كف البرنامج ذاكو . كنسخة عمؿ كنسخة اسكخداـ عاـ
ر كمردّيه أف القسـ قد أنكج عدّية نسخات للبرنامج بغية حفظو أك كسييؿ النفاذ  كنسيقات مخكلفة مف الفيديك، كىك أمر يك رّي

كقت لكقدير نسبة ككيح الجردة كقييـ الك رار كفت ىذه الحالة أيضان، ال بدّي مف اللجكء إلى أخذ العينات فت أغلب اؿ. إليو
 . الك رار

 %. 30برنامجان، ك كف نسبة الك رار  70كسيطة عدد البرامج المخكلفة  100فإذا بلغ مف أصؿ 

. أم البرامج الكت حيفظت على كسيطة كاحدة تحديد وسائط النسخة الواحدةكمثلما مف الميـ كقييـ الك رار، مف األساست 
 . نسخة الكاحدة ألفّي أم كلؼ أك ضرر يلحؽ بيا يش ؿ كيديدان مباشران على البرامجيكّـي إيالء األكلكية إلى رقمنة كسائط اؿ

، بمعنى آخر زيادة عدد ساعات البرامج الكت كدخؿ األرشيؼ  ؿ توّسع قاعدة الموادكأخيران ال بدّي مف األخذ بعيف االعكبار 
 .كأصلو نكاجكيكعيّيف ككصيؼ ىذا الككسّيع باالسكناد إلى صنؼ اإل. عاـ

 

 
ريكشارد رايت © "  يؼ كضع خريطة لمجمكعكؾ السمعية المرئية: برنامج كعليمت" ertneCotserPمر ز برسكك سنكر  

thgirW drahciR كبرسكك سنكرPrestoCentre  2011  
http://www.prestocentre.eu/library/resources/mapping-your-av-collection 

 

http://www.prestocentre.eu/library/resources/mapping-your-av-collection
http://www.prestocentre.eu/library/resources/mapping-your-av-collection
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. لكضع خريطة قاعدة المكاد، كعلى نطاؽ أكسع، لكحليؿ المكاد المكجكدة الرئيسةكرد فت ىذا البرنامج الكعليمت العناصر 
المكجكدة فت  فكرة عن المواد كعطينايكّـي شرح عملية كضع الخريطة على أنيا الخطكة األكلى فت خطة الحفظ ألنيا 

 .المجمكعات

 
 ذقٛٛى انحانح انًادٚح نهٕعائػ ٔظشٔف انرخضٍٚ .3.1.4

يسمح كقييـ الحالة المادية للكسائط بإنياء كضع خريطة قاعدة المكاد، كىت مرحلة ميمة إلدراؾ الصعكبات الكت كنكظرنا فت 
 .عملية المعالجة

 انحانح انًادٚح نهٕعائػ .3.1.4.1

كيات الكلؼ بحسب نكع الكسيطة ككقدير األحجاـ المناسبة ليا بكعريؼ مسككيات المعالجة كبعض سكسمح دراسة مست
 . األكلكيات

 . لدل أخذ العينات ال بدّي مف الكنبّيو إلى أىمية كنكيعيا لكمثّيؿ السنكات كالمار ات ل ؿ نكع مف الكسيطة

 . فالـ كالفيديك كالصكتىذه ىت المعلكمات األساسية كأنكاع الشكائب األ ثر شيكعان فت األ

 

 كشخيص الفيلـ  
 مـ 35مـ،  16: الكنسيؽ

 أسكد كأبيض، ملكف؛ سلبت، إيجابت، قابؿ لالنع اس: الصكرة
 نكرات، خالت، بكليسكر: المادة/األساس
 (.أك مسلؾ بطلية كاقية GAMMOCأك شريط مزدكج؛  كماغ  GAMPESسيبماغ )ضكئت، مغناطيست : الصكت

 الصؽ صمغ،: طريقة الكر يب
 أصلية، نسخة، نسخة ىكائية، نسخة عمؿ،  ينيس كب: نكع المادة

 
رة  :المشا ؿ المك رّي

 كزامف الصكت كالصكرة
 قياس مكالزمة الخؿ : الحمكضة

 صمغ، شريط الصؽ، ملصؽ لزج أك جاؼ: األجزاء الملصقة
 ان ماش، الكفاؼ، كضرر الثقكب، كشابؾ: الكظيفة المي اني ية

ر الثقكب، آثار صمغغبار، عفف، : النظافة  كضرّي
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 خدكش، كغيّير األلكاف: الصكرة
 

 كشخيص مكالزمة الخؿّي 

 

كال كركبط باألفالـ المصنكعة مف النكرات أك ) كركبط ىذه المكالزمة بالكسائط المصنكعة مف ثالثت الخالت، أفالمان كأشرطة ممغنطة 
رطكبة )كمع مركر الزمف، كيطلؽ ىذه الكسيطة حمكضكيا بسرعة نكعنا ما كفقنا لمعلمات الميحافظة (. البكليسكر كال بشرائط الفيديك

كشابؾ أك لتّي أك ان ماش أك كصلّيب الفيلـ الذم : كبدّيؿ ش ؿ الكسيطةذلؾ عبر كف ّيؾ الركابط الجزيئية ممّيا يؤدّيم إلى  كيكجلّيى(. كحرارة
نة الكت ككميّيز . يصبح قابالن لل سر ا زكاؿ لكف الطبقة الحساسة الملكّي كمنذ البداية، يكرافؽ ىذا . بلكف ضارب إلى الحيمرةكنالحظ أيضن

 ما كأفّي ىذا الكدىكر البطتء فت البداية كالذم ال . الكت كيعكبر مف أكلى األعراض الكت يم ف مالحظكيا رائحة الخؿّي الكدىكر مع 
ككجدر اإلشارة إلى أفّي ىذا . يكرافؽ مع كغيّيرات مادية ملحكظة، ككسارع ككيركو بش ؿ  بير بعد الكصكؿ إلى مرحلة الكحفيز الذاكت

.  الكلؼ ال يم ف ع سو

.  كيصيب مكالزمة الخؿّي الكسائط الممغنطة أسرع مف غيرىا: مالحظة

إلى جانب المراقبة البصرية كالسمعية األكلى، ال بدّي لضماف أمف البيانات مف مراقبة حالة الكدىكر أك الكلؼ عبر اسكخداـ : الكشخيص
( سلبت)كدرّيجات ألكاف ككرراكح مف اللكف األزرؽ كثمة أربعة . شرائط اخكبار الحمكضة الكت كحدّيد عبر لكنيا نسبة حمكضة الكسيطة

درجات مسككل الكدىكر مف صفر إلى ثالثة ككّـي كضع مدّية  IPIكقد حدّيد معيد المعلكماكية المكعدّيدة (. إيجابت)كصكالن إلى األصفر 
.  كقديرية لإلنكقاؿ مف مسككل إلى آخر

لى أمّي حدّي كصؿ مسككل الكدىكر، يكّـي كضع شرائط صغيرة فت علب مف أجؿ معرفة أمّي جزء مف قاعدة المكاد ميصاب بالمكالزمة كا  
.  ساعة على األقؿّي  48لمدّية ( عيّينة)األفالـ 

مسككل معيد المعلكماكية 
 IPIالمكعدّيدة 

المدّية حالة الكسيطة 

مف  1عامنا لالنكقاؿ إلى المسككل  20لـ ييرصد أمّي كلؼ  –جيّيدة صفر 
 IPIمسككيات معيد المعلكماكية المكعدّيدة 

مف  1.5عامنا لالنكقاؿ إلى المسككل  30بداية كلؼ  –مرضية  1
 IPIمسككيات معيد المعلكماكية المكعدّيدة 

من  2أعوام لالنتقال إلى المستوى  7نقطة التحفيز الذاتي من عممية التمف  1.5
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مستويات معيد المعموماتية المتعّددة 
IPI 

مف  3أعكاـ لالنكقاؿ إلى المسككل  7كلؼ سريع  –سيئة  2
 IPIمسككيات معيد المعلكماكية المكعدّيدة 

حالة حرجة مف االن ماش ككبدّيؿ ش ؿ  الكسيطة  3
الكعاطت مع الكسيطة قد يؤدم إلى حالة كدىكر  –

كسارع حالة الكدىكر نحك الكف ؾ الكاـ 

 
 

 Memoriav© " ككصيات عامّية حكؿ الفيلـ"

http://fr.memoriav.ch/dokument/empfehlungen/recommandations_generales_film_fr.pdf 

األساسية للمحافظة عليو  كالظركؼككضمّيف ىذه المطبكعة مالحظات عامّية حكؿ الفيلـ  كسيطة  يميائية ضكئية 
.  كحمايكو كالنفاذ إليو

 

  كشخيص أشرطة الفيديك

كبيكا  اـ  BVUبكصة،  1بكصة،  2: الكنسيؽ
 JVC  كجت فت ست  Sony ، سكنت Ampexأمبا س : الشر ة المصنعة
( كعطت مؤشرات حكؿ خطر الكقادـ)اسكخداـ الكنسيقات ككاريس إنكياء 

(.  لألرقاـ) 3معدّيؿ خطأ محدّيد فت الرقـ الثنائت 
رة :  المشا ؿ المك رّي

، "مكالزمة كلؼ غالؼ الشريط"صعكبة فت االلكصاؽ، فت مركر الشريط المغناطيست عبر القارئ، : كلؼ المادة الالصقة
.  أك انفصاؿ الطبقة الممغنطة/كحلّيؿ ك

( غياب المركنة)زكاؿ المزلؽ 
  

                                                           

 .عندما يكخطى عدد األخطاء حدّيان معيّينان، يينذر بكجكد خطر كيصبح فقداف المعلكمات مم نان . ة حسابية كحدّيد عدد األخطاء فت الملؼ الرقمتعملت 3 

http://fr.memoriav.ch/dokument/empfehlungen/recommandations_generales_film_fr.pdf
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"  4\3لقاعدة مكاد أشرطة الفيديك  جدكؿ نمكذجت يشخّيص حالة الكسائط

 الوضع المادي الوصف المادي تحديد الموقع والمواد
رقم 

 المادة
نوع  العنوان

 نتاجاإل
سنة 
 البثّ 

نظاما بال  الماركة
Pal 

 وسيكام
SECAM 

 
المدة 

 بالدقيقة

تغّير  قطرات
 المون

مشكمة 
في 

مرور 
الشريط 
عبر 
 القارئ

 عفف

            
 

 Memoriav© " حماية كثائؽ شريط الفيديك: ككصيات بشأف شريط الفيديك" 
http://fr.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/empfehlungen_video_fr.pdf 

عادة  ىا كنقليا ككرميميا إنكاجمطبكعة غنية عف أشرطة الفيديك الكت ككضمّيف مقاالت عف الكنسيقات كالمحافظة على المكاد كا 
.  كخطط الطكارئ كاصفات البيانات

 
 

  كشخيص الصكت
الكنسيقات 
كالك نكلكجيا العمليات 

الشر ات المصنعة كككاريس االسكعماؿ 
سرعة مركر الشريط عبر القارئ 

ككيرة أخذ العينات 
( لألرقاـ)معدّيؿ خطأ محدّيد فت الرقـ الثنائت 

رة :  المشا ؿ المك رّي
 : بالنسبة إلى األقراص -

http://fr.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/empfehlungen_video_fr.pdf
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شقكؽ 
كشكّيه مادمّي  -كبدّيؿ الش ؿ

البكدرة البيضاء 
العفف كالغبار 

 
: األشرطة الممغنطةبالنسبة إلى  -

الحمكضة 
(  ال يمرّي الشريط بش ؿو صحيح عبر القارئ بؿ يلكصؽ)مكالزمة كلؼ غالؼ الشريط 

اللّيؼ  جكدة
العفف كالغبار 
كبدّيؿ الش ؿ 

 Vincent Fromontفنساف فركمكف © " جدكؿ الكسائط السمعية : " 5الملحؽ 
 Memoriav© " المحافظة على الكثائؽ السمعية: الككصيات السمعية"

http://fr.memoriav.ch/dokument/Empfehlungen/recommandations_son_fr.pdf 
ؿ ىذه المطبكعة مخكلؼ جكانب األرشفة السمعية عادة  المكادالمحافظة على  ظركؼالكنسيقات ك: كفصّي . جا كنقليا كالنفاذ إليياإنكاجكا 

 
 

  بالنسبة إلى  ؿّي الكنسيقات
ا آلينا . المعالجةكحدّيد حالة الكسائط مدّية  مف أجؿ الكم ّيف مف رقمنة الكسيطة، ينبغت قراءكيا، ممّيا قد يحكّيـ إصالحن

.  ، كسخيف شرائط الفيديك الالصقة كالمركر داخؿ آلة الكنظيؼ كرميـ الكصالت كالثقكب_ 
 

مح بالكخطيط لعملية الكت قد كس متوّسط مّدة المعالجةينبغت أف ي كف كحليؿ حالة الكسائط دقيقنا للكم ّيف مف كقدير 
.  المحافظة كالرقمنة ككقدير  لفكيا

 
 برنامج مدّيكو ساعةمككسّيط مدّية المعالجة فت 
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:  الفيلـ
ساعات  5ك  4ما بيف : خفيؼ/ ساعة  25ثقيؿ : اإلحياء المي اني ت

ساعكاف : المعايرة الخطية+ الكمرير عبر الكيليسينما 
ساعات  3: أساس الكسلسؿالمعايرة على + الكمرير عبر الكيليسينما 

 
: الفيديك

السلسلةاؿ صناعية 
ساعكاف : الكنظيؼ كالرقمنة: بكصة 2بكصة ك 1
دقيقة  45ساعة ك: نقؿ( + دقائؽ 10)كنظيؼ : بكصة 4/3

دقيقة  45ساعة ك: نقؿ( + دقائؽ 10)كنظيؼ : بيكا، بيكا أس بت
 

السلسلة السريرية 
ساعة  12ك  8ما بيف : الكضع فت الفرف

 ساعات  7ك  3ما بيف : نقؿ على أساس الكسلسؿ+ الضبط + الكنظيؼ 
  

 انًحافظح ػهٗ انًٕاد ظشٔف .3.1.4.2

 
 المناخية للمحافظة على المكاد  الظركؼ

أخذ درجة الحرارة 
أخذ معدّيؿ الرطكبة 

كحديد الكغيّيرات اليكمية للعامليف السابقيف 
كجدّيد اليكاء 
كجكد الغبار 

 
  الككضيب

نعت  المعدف كالبالسكيؾ كال رككف : منيا العلبالمكاد الكت صي
كجكد ال رككف كالبالسكيؾ كال سكات العشبية كاألكراؽ داخؿ العلب 

فصؿ الصكت عف الصكرة داخؿ العلب أك عدـ فصليما فت حاالت األشرطة المنفصلة 
 

  نكع الكركيب
الرفكؼ ثابكة، مكحرّي ة 

عمكدينا، أفقينا : كركيب العلب
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ما ىك عدد العلب الم دّيسة؟ : أفقيان فت حاؿ  اف الكركيب 
كفقنا للكنسيقات أك الحجـ أك الكاريس أك المضمكف؟  : كنظيـ الكركيب

 
  أما ف الككضيب

المسككدعات المخصّيصة  
عدد أبنية المخازف 

كنظيـ المخازف 
مساحة الكخزيف 
منشآت كقنية 

االمكقع الجغرافت بالنسبة إلى مرا ز األرشفة 
( مليات االقكحاـ كالسرقة كاندالع الحرائؽ كالفيضاناتضدّي ع) أنظمة الحماية 

 
حانح اٜالخ  3.1.4.3 .3.1.4.3

 
  كصؼ اآلالت
المشاىدة، إعادة النسس، مكنكاج فيلـ، نقؿ فيلـ، الكنظيؼ، الكسخيف، نقؿ ملفات الفيديك كنقؿ الملفات ) اسكخداميا / عمليا 
( السمعية

نكع اآللة 
العدد 

ككيرة االسكخداـ 
سعة االسكخداـ  

حالة اآلالت كرؤكس القراءة 
العمر كالمار ة 

  
   الصيانة

ىؿ ىناؾ خدمات مكخصّيصة للصيانة ؟  
ىؿ ككفّير ىذه الخدمات كقنييف ماىريف للعمؿ على الكنسيقات القديمة؟  

( محرّيؾ رؤكس القراءة)ىؿ القطع المنفصلة مككفّيرة؟ 
لى شب ات القركض على المكاد؟   ىؿ يم ف النفاذ إلى عمليات الكدريب كا 

 
 انرٕشٛقٙذحهٛم انُظاو   .3.1.5
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فت عالـ األرقاـ، ال غنى عف البيانات الكثائقية . كيعكبر المعالجة الكثائقية عنصرنا أساسيّيان فت كشغيؿ ككثميف األرشيؼ

فت الكاقع، ال يم ف كرقيـ أمّي كثيقة إف لـ ك ف مفيرسة . ىامف أجؿ كحديد مكضع الكثائؽ كالملفات كالنفاذ إلى مضمكف
.  سلفنا فت قاعدة مف البيانات

 
: يكّـي كضع نظاـ ككثيؽ األرشيؼ كفقنا لثالثة معايير

  فيرسة قاعدة المكاد ب امليا أك جزء منيا
  مسككل محكسبة األدكات الكثائقية
 ( كعريؼ ملخص عف البرنامج كالمكاد)جردة : عمؽ المعالجة
  كعريؼ المكضكع أك الحدث، كصؼ المحككل )؛ الفيرسة ( نكاجالعناكيف كالمؤلفكف كمصدر اإل)الكبكيب

( البصرم
  

ا معرفة كاريس المعالجة الكثائقية كذلؾ اسكنادنا إلى العالمات الكت كبقى ظاىرة على األدكات الشائعة .  كمف المفيد أيضن
 

ي مف اليدؼ الرئيست ليذا الكحليؿ فت كحديد أجزاء قاعدة المكاد غير المفيرسة بش ؿو  اؼو كالكت يجب أف كخضع 
.  لجردة

 
ذاسٚخ انًؼانعح انٕشائقٛح  3.1.5.1 .3.1.5.1

 
الكلفزيكنية النكر فت الخمسينيات كالسكينيات، فت كقت لـ ك ف فيو المعالجة الكثائقية  شر اتلقد أبصرت معظـ اؿ

سجالت كملفات الكدكيف اليدكم كقكاعد البيانات  -كلذلؾ نرل عادةن أفّي عددان  بيران مف طبقات األدكات  .محكسبة
ا أفّي األدكات كع س كطكّير كنظيـ األرشيؼ الذم يع س بدكره . يعكد إلى أجياؿو مخكلفة -الكثائقية كمف الكاضح أيضن
.  نكاجخبار كم كبة أفالـ فيديك اإلم كبة المي ركفيلـ كم كبة أفالـ فيديك األ-نكاجكطكّير اإل

 
ما ىت : يركبط كاريس المعالجة الكثائقية بانصيار البيانات كاسكيرادىا بيف مخكلؼ ىذه األدكات، ما ال يكحقّيؽ أحيانان 

لى األدكات المكبقية كالكت لـ يكّـي إعادة بياناكيا إلى نظاـ الككثيؽ الحالت؟ كمثّيؿ مرجعان ألم أجزاء مف قاعدة المكاد؟  كا 
أمّي حدّي يم ف الكثكؽ بيا؟    

 
قٕاػذ انثٛاَاخ : انٕظغ انشاٍْ 3.1.5.2 .3.1.5.2

 



 

45 

 

:  ىؿ يكجد قاعدة أك قكاعد بيانات يم نيا أف
 
  ( كحدات مادية مؤرشفة)كراقب جردة قاعدة المكاد
  نكائج على سبيؿ المثاؿ، )كضع خريطة لحالة قاعدة المكاد، كيعنت ذلؾ، ككثيؽ الحالة المادية للمكاد المؤرشفة

( الكحقؽ مف األفالـ
 الكبكيب كالفيرسة كالبحث الكثائقت : كدير المحككيات
 كدير المكاد كالبرامج .

إمّيا أف ي كف البرنامج مسجالن على : فثمّية ثالث حاالت. فت الكاقع، قد ك كف العالقة ما بيف المكاد كالبرامج معقّيدة
. كسائط؛ أك ك كف عدّية برامج مسجلة على كسيطة كاحدة فقطكسيطة كاحدة ؛ أك ي كف البرنامج مسجالن على عدّية 

  إدارة الحقكؽ المركبطة بالبرامج المؤرشفة
 

:  ل ؿّي قاعدة بيانات، مف الميّـي كحديد
  ( راجع أعاله)  الرئيسةاسميا ككظيفكيا
 كاريس كأسيسيا 
  نظاـ الكشغيؿ 
 رزمة البرمجيات 
 نكع اليندسة المعلكماكية 
 الكت ككّـي إداركيا عدد الكحدات الكثائقية 
 ليف كغذيكيا كمراجعكيا كعددىـ  فئات المسكخدميف المخكّي

 
 انرٕشٛقٛحانًؼاٚٛش ٔانًًاسعاخ : انٕظغ انحانٙ .3.1.5.3

 
  ىؿ يكّـي كطبيؽ معيار الكبكيب؟ أمّي كاحد؟ 
  ما ىت الكحدات الكت يديرىا النظاـ؟ المسلسالت، الحلقات، المكاضيع أك المشاىد المصكرة غير المعالجة؟ 
 ملخصات أك صكر (شخصيات، أم نة، مكاضيع) المفكاحنكع الحلقات، ال لمات :  يؼ يكّـي كصنيؼ المحككيات ،

 . مصغّيرة
 ؟ المفكاحفيرسة أنكاع البرامج؛ الم نز أك الئحة ال لمات : ىؿ كسكخدمكف لفظان محدّيدان أك عدّية ألفاظ للفيرسة 
 رجعت أك برنامج إلدخاؿ بيانات ملفات الكدكيف اليدكم أك  ىؿ يكجد برنامج كبكيب:  يؼ يكّـي اسكرداد  ؿّي ما سبؽ

 اسكيراد البيانات المعالجة معلكماكينا مف األنظمة السابقة؟   
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 كضعيا يسمح باسكيراد البيانات الكت  لكسيير العمؿ ىؿ يكجد نظاـ : نكاج يؼ ككّـي إدارة العالقة مع خدمات اإل
 على سبيؿ المثاؿ معدك النشرات؟

 
 تاألسقاو انًقًّٛحٔظغ األٔنٕٚاخ ٔانغُٛاسْٕٚاخ  .3.2

: كىت مركبطة ب. كنكج األكلكيات عف كحليؿ المكاد المكجكدة
 شر ةالحقكؽ الكت كمل يا اؿ 
 المحككيات 
 ا كضع األكلكيات كفقنا إل. حاالت الطكارئ المكصلة بكدىكر الكسائط ككقادـ الكنسيقات  سكراكيجيةينبغت أيضن

، إذ أفّي األكلكيات كحدّيد كركيب معالجة األرشيؼ ككسمح بكضع سيناريكىات مخكلفة حكؿ كطبيؽ شر ةاؿ
 .  الخطة

 
 ذحذٚذ األٔنٕٚاخ  .3.2.1

 َراضاألٔنٕٚاخ ٔفقًاا نًصادس اإل .3.2.1.1

 
.  برنامج معيّيف عامالن ميمًّا فت كحديد األكلكيات إنكاجييعكبر مصدر 

:  يم ف للبرامج أف
 شخصيًّاكعكد إلى أصحاب األرشيؼ  -
 مشكرؾ إنكاجك كف نكيجة  -
 :خارجت باإلضافة إلى اآلكت إنكاجك كف نكيجة  -

  (كالعقكد نكاجكمجاؿ كطبيؽ الحقكؽ فت ملفات اإل كالظركؼالكقت ) ال كزاؿ جية البث كحكفظ بالحقكؽ 
 لـ كعد جية البث كحكفظ بأم حؽّي على البرنامج. 

 
ؿ مسككل مف األكلكيات  ما كيم ف كشغيؿ البرامج الكت كعكد إلى جية البث . يم ف إلش الية الحقكؽ أف كسمح بكحديد أكّي

ا البرامج األخرل فيكّـي المحافظة علييا كل ف ال يم ف كشغيليا إالّي كفقنا لشركطو معينة كبعد . شخصينا فكر رقمنكيا أمّي
.  األخير فت عملية الرقمنة كال ينبغت أف ييحكسب البرنامج. الكفاكض

 
 األٔنٕٚاخ ٔفقًاا نهًحرٕٚاخ .3.2.1.2

 
 قيمة المحككيات أك قيميا 
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،  -يكّـي كصنيؼ قيمة المحككيات كفقنا السكخداماكيا، سكاء  انت مينية  على قاعدة األرشيؼ أك  إنكاجإعادة بثّي
.  ثقافية أك كراثية –حكالة كجارية 

 
  إسكراكيجيات كفرص 

مثؿ )أك لغايات مركبطة بالككاصؿ  إسكراكيجيةقد كقرر الشر ة معالجة مجمكعة معينة مف المكاد أكّيالن ألسباب 
كنجد ىنا الكحفيزات نفسيا المكجكدة فت اخكيار المشركع الرائد (. االحكفاؿ بعيد مكلد أك االحكفاؿ بذ رل معينة

  .الذم كّـي الكطرؽ إليو فت الفصؿ الثانت مف ىذا الدليؿ
 

 أمثمة عن األولويات وفًقا لممضمون

، أظير كحليؿ طلبات المسكخدميف الخارجييف أفّي ىناؾ طلبان دائمان على TV XYفت ما يكعلّيؽ بخدمات أرشيؼ محطّية 
قة كاألخبار المكعلقة بفكرة الحرب الكت سيكّـي االحكفاؿ بذ رل نيايكيا قريبنا: نكعيف معينيف مف البرامج  . المقكطفات المكفرّي

 
 :كمف ىنا األكلكيات الكالية

كخدـ اإلنكاج الداخلت كالمبيعات )ككأميف النفاذ إلييا المحافظة على مجمكعة األخبار المكعلقة بالحرب  (1
 (الخارجية

برازىا (2  المحافظة على مجمكعات البرامج المكنكعة كا 

 
 
 

 ٔفقًاا نهٕعائػ .3.2.1.3

 
:  كرك ز األكلكيات على

 كسائط النسخة الكاحدة 
ر ىذه النسخة أك كحطّيميا أك كلفيا  فت حاؿ  اف للبرنامج نسخة كاحدة كنادرة، كعكبر أرشفكو أكلكية ألف كضرّي

.  يفضت إلى فقداف البرنامج
 
 كسائط على كشؾ الكلؼ 

كبالكالت، يصبح مف األسيؿ كحديد أجزاء . كسمح خريطة كحديد الكسائط كحالكيا بمعرفة درجة كلؼ قاعدة المكاد
. كاد الكت مف المفكرض معالجكيا أكّيالن قاعدة الـ
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بفعل متالزمة الخّل    EPTVالعمومية لمتمفزيون  شركةتدىور قاعدة أفالم ال: مثال
 

عدد اللفائؼ النكع 
الكت كّـي 
اخكبارىا 

مسككل الحمكضة 
مسككل   2مسككل  1مسككل مسككل صفر 

 171 52 142 25 390األخبار 
 74 2 0 0 76البرامج الكثائقية 

 125 6 2 0 133بثّي خاص 
 69 22 15 0 106أفالـ خيالية 

 44 1 0 0 45مشاىد سريعة 
 165 3 23 0 191منكعات  
 648 86 182 25 941مجمكع 

 %%100 %3 %19 %9 %69 
عرض عن المستوى المرتفع لألفالم التي أصابيا النصول بسبب متالزمة الخّل، وأولى األولويات ىي بالمحافظة 

. عمى قاعدة مواّد الفيمم

 
 

رنا فت أعلى سلّيـ  غالبنا ما يكّـي كضع الكسائط األ ثر كضرّي
ا المحافظة على المجمكعة قبؿ . األكلكيات كل ف مف الميّـي أيضن

أف كصيب الكسائط حالة مف الكدىكر كذلؾ ألسباب مكعلّيقة 
مدّية " السريرية"فت الكاقع، يكطلّيب الكمرير عبر السلسلة . بال لفة

.  ىظةطكيلة مف المعالجة ك لفكيا با
 

 
إذ يم ننا إيقاؼ الكدىكر عبر اكخاذ كدابير احكرازية للحفاظ على المكاد . مف الضركرم إيجاد الكسكيات الفضلى

(. المحافظة على المكاد الكناظرية ظركؼ: 4.2)المحافظة  بظركؼكك كف مركبطة  (التخطيط: 3.2.2.5)
 الكنسيقات القديمة 

فأجيزة قراءكيا لـ كعد . بكصة مف األكلكيات  كنيا كنسيقاتو قديمة 2ك  1غالبنا ما كيعكبر أشرطة الفيديك مقاس 
كيصنّيع كيصعب إيجاد قطع الغيار  ما كقد أصبحت الميارات الكقنية السكخداـ ىذه اآلالت أك إصالحيا نادرة 

.  جدّيان 
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.  لى كسكيات كفقنا لثالثة أنكاع مخكلفةفت إطار خطة الرقمنة الشاملة، كخضع األكلكيات إ
 

أمثلة بسيطة عف األكلكيات 
ةإنكاجكخكار المحطة الكلفزيكنية أف كعالج  كبإم انيا اسكخداميا حالما ككّـي رقمنكيا، مف دكف ) اكيا الخاصّي

، الكت كيعكبر مف البرامج نشرات األخبارات، كخكار أف كعالج أكّيالن نكاجكمف بيف ىذه اإل(. مفاكضاتو مسبقة
، اخكارت المحطة كضمف نشرات األخبار. كالخارجييف( الصحافييف)األ ثر شعبيةن بيف المسكخدميف الداخلييف 

 .  الكت كعكبر مف المكاد األ ثر عرضة للخطر فت المجمكعة بكصة 4/3البدء بمكاد المقاس 

 
 إشكانٛاخ االخرٛاس .3.2.1.4

 
ككفرض الصعكبات المالية كالكشغيلية كالكقنية اكّيخاذ خياراتو . ييش ّيؿ االخكيار إش الية ككاجو عددان مف مرا ز األرشفة

كقد كسمح خطّية الحماية . فال ينبغت أف كقرر عشكائيان ما يجب المحافظة عليو كما يجب كر و. معيّينة كل ف معلّيلة
.  ف قد كيضعت بعدكالرقمنة بكنظيـ سياسة االخكيار، إف لـ كؾ

 
ينبغت كضع سياسة االخكيار بمشار ة  ؿّي مف القيّيميف على األرشيؼ كأصحاب القرار كالممكليف كالمسكخدميف، 

.  ضمف إطار لجنة إخكيار على سبيؿ المثاؿ
ينبغت على اإلدارة أف ككافؽ على سياسة االخكيار الكت بدكرىا يجب أف ك كف مكّيسقة مع ميمات الشر ة 

سكراكت ا إعادة النظر . جيّيكيا، كعلييا أف كخدـ مصالح الشر ة على المدل القصير كعلى المدل الطكيؿكا  كينبغت دائمن
.  فت ىذه السياسة ل ت نحرص على اسكدامكيا

 
 معايير االخكيار 

. كخكلؼ معايير االخكيار بحسب أكضاع الشر ات كمشاريع األرشفة
 

والتمفزيون البمجيكية  ذاعةشركة أنشأتيا محطة اإل) Sonuma" سونوما"معايير اختيار شركة : مثال
. لمحفاظ عمى أرشيفيا والمحافظة عميو ورقمنتو وتسويقو RTBFالفرنكوفونية 
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 القيمة التراثية والتحريرّية -
 المصمحة التربوية والعممية -
 اإلمكانيات التجارية -
 الوسيطة جودة -

 
 ٔظغ عُٛاسْٕٚاخ يقًّٛح تاألسقاو  .3.2.2

 
 .انٕقد ٔانٕعائم ٔاألحعاو: انًرغٛشاخ .3.2.2.1

 

 
 

 
:  يكفّيؽ سيناريك خطّية الرقمنة ما بيف ىذه المكغيرات الثالث 

 األحجاـ الكت ينبغت معالجكيا -
 المدّية المطلكبة -
 ةككفرالكسائؿ الـ -

 
 



 

51 

 

 
 ذقٛٛى انخطح تاألسقاو .3.2.2.2

 
 شر ةالثالثة الميقكرحة على اؿل ت ي كف الشرح كاضحان، سيكّـي طرح المنيجية كاألدكات عبر كقديـ مثاؿ السيناريكىات 

 4سنكات،  3: كالمكغير ىنا ىت مدّية الخطّية. مف أجؿ المحافظة على قاعدة أفالميا EPTVالعمكمية للكلفزيكف 
. سنكات 5سنكات أك 

 
قنا بالكفصيؿ إلى منيجية الكقدير . اإلحياء المي اني ت كالنقؿ: كمرّي عملية رقمنة الفيلـ بمرحلكيف كفيما يلت، كطرّي
.  كيطبّيؽ المنيجية نفسيا على كقدير نقؿ الكيليسنما أك رقمنة شرائط الفيديك. بالنسبة إلى اإلحياء المي اني ت

 
 كقييـ احكياجات المكظفيف كالحاجات الكقنية 

ىت منيجية كسمح بكقييـ عدد الفنييف كاآلالت اسكنادنا إلى عدد ساعات البرامج، كمككسطّي مدّية المعالجة لبرنامج 
.  مدّيكو ساعة كمدّية العمؿ القانكنية

 
 البيانات
 عدد الساعات الكت يجب معالجكيا 
 عدد الساعات الكت يجب معالجكيا سنكينا: 

( 3/15000)سنكات  3
سنكات  4
 سنكات 5

 ياـ العمؿ للشخص الكاحد سنكيًّاعدد أ. 
  المناكبات يكميان عدد 
  المنكابةمدّية 
  6)عدد ساعات العمؿ للشخص الكاحد سنكيًّا 

 (أياـ سنكيًّا 210* ساعات يكميًّا 
  مككسط مدة معالجة برنامج مدّيكو ساعة عبر

 اإلحياء المي اني ت
  عدد ساعات العمؿ لإلحياء المي اني ت سنكينا

المعالجة لبرنامج مدكو ساعة ساعات مف  6)
عدد الساعات الكت يجب × مف الكقت 

 (معالجكيا سنكينا
( 65000)سنكات  3

 
15000 

 
سنكيًّا /5000
سنكيًّا / 3750
سنكيًّا / 3000
يـك  210

 
2 
ساعات  6

ساعة  1260
ساعات  6
 
 
 
 
 

30000 
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سنكات  4
سنكات  5
 

 
 إحصاء عدد المشغليف المطلكبيف 

عدد / عدد ساعات العمؿ الكت يكعيّيف ملؤىا
( ساعات العمؿ الكت مألىا  ؿّي شخص سنكيًّأ

( 1260/30000)سنكات  3
سنكات  4
سنكات  5
  إحصاء عدد  محطات اإلحياء  المي اني ت

 المطلكب
عدد المشغليف ييقسـ على عدد )

( يكميًّا/اإلجازات
( 2/24)سنكات  3
سنكات  4
 سنكات 5
 

22500 
18000 

 
 
 
 
 

24 
18 
14 
 
 
 
 

12 
9 
7 
 

   
.  يلخّيص الجدكؿ الكالت ىذه البيانات، ككلؾ المنبثقة عف المنيجية نفسيا الكت طيبقت على مرحلة النقؿ  
 

خطة لثالث تعريف اإلمكانات التقنية والبشرية الضرورية 
سنوات 

خطة ألربع 
سنوات 

خطة لخمس 
سنوات 

 15000 15000 15000مجمكع عدد الساعات الكت يجب معالجكيا 
 3000 3750 5000الساعات الكت يجب معالجكيا سنكيًّا عدد 

 210 210 210عدد أياـ العمؿ سنكيًّا للشخص الكاحد 
    

( اإلحياء المي اني ت)كحضير الفيلـ كالمكنكاج 
 2 2 2  المناكباتعدد 
 6 6 6  المناوبة يومياً مّدة 

 1260 1260 1260للشخص الكاحد / سنكيًّا/عدد ساعات العمؿ
مككسّيط مدة العمؿ على البرامج الكت كصؿ مدكيا إلى 

( ساعات)ساعة مف الكقت 
6 6 6 
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 18000 22500 30000عدد ساعات العمؿ المطلكبة سنكيًّا 
 14 18 24عدد مختّصي األفمالم الفنيين الالزم 

 7 9 12عدد سالسل العمل 
نقؿ الكيليسينما 

 2 2 2 المناكبات يكميان عدد 
 6 6 6  يومياً  المناوبةمّدة 

 1260 1260 1260عدد ساعات العمؿ للشخص الكاحد سنكيًّا 
نسبة مككسط مدّية المعالجة إلى مقدار ساعة مف 

البرنامج  
2.5 2.5 2.5 

 7500 9375 12500عدد ساعات العمؿ المطلكبة سنكيًّأ 
 6 7 10عدد مشغمي التيميسنما الالزم 

 3 4 5عدد محطات العمل 
           
 كقييـ االحكياجات باألرقاـ 

فريؽ العمؿ 
ي فت ضرب الراكب السنكمّي للعامؿ بعدد . عندما نحدّيد عدد العامليف الذيف نحكاجيـ، يصبح مف السيؿ كحديد  لفة المكظفيف

. العمّياؿ كبعدد سنكات العمؿ
 

: أم.  يلك يكرك سنكيًّا 6كبذلؾ، كّـي كحديد  لفة اإلحياء المي اني ت بقيمة 
 (432=3*24*6)لثالث سنكات  يكرك  يلك 432 -
 (432=4*18*6)ألربع سنكات   يلك يكرك 432 -
 (417=5*14*6)لخمس سنكات   يلك يكرك 417 -

 
. يلخّيص الجدكؿ أدناه المعلكمات نفسيا فضالن عف كلؾ المكعلّيقة بمرحلة النقؿ

 
خطة لخمس خطة ألربع سنكات خطة لثالث سنكات  

سنكات 
 6)مكنكاج األفالـ أخصائيت  / لفة العامليف

(  يلك يكرك للعامؿ الكاحد سنكيًّا
432 432 417 

 يلك يكرك للعامؿ  7) لفة عاملت الكيليسينما 
( الكاحد سنكيًّا

208 224 208 

 626 656 640( فت ال يلك يكرك)مجمكع  لفة المكظفيف 
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المعدات  ك لفة
فت ما يكعلّيؽ باإلحياء . مف أجؿ كحديد  لفة المكاد، مف الميّـي معرفة العناصر الكت ككألّيؼ منيا سلسلة المعالجة

.  كىناؾ  لفة  ؿّي آلة على حدة كال لفة اإلجمالية للمحطّية. كشفّياط مدخنةمنضدة العمؿ، آلة اللؼّي : المي اني ت
 

ا بالنسبة إلى كحديد السالسؿ الكقنية للرقمنة، راجع سالسؿ . اآلالت كمصدرىا فت كفاكت  لفكيا جكدةقد كؤثّير  أمّي
  (.سالسل المعالجة: 4.1)المعالجة 

 
أمثلة على أ الؼ مكاد اإلحياء المي اني ت 

مواد مونتاج الفيمم 
سنوات  5سنوات  4سنوات  3مدة الخطة 

 7 9 12( ال مية)مجمكعة معدات المكنكاج 
 شفاطاتآالت اللّيؼ ك/ المكنكاجال لفة اإلفرادية لطاكلة 

كاسكخراج البيانات  المدخنة
50 50 50 

 350 450 600( بالكيمو يورو)مجموع األكالف 
 
 

 : الكيليسينما جكدةاخكالفات  لفة محطة النقؿ كفقان ؿ

 جيدة  جكدةاؿ: 1الفرضية  -
 جديدة مف الطرازالثانت: 2الفرضية  -
ؿ أك : 3الفرضية  -  حديثة العيدجديدة مف الطراز األكّي
 

الكمفة اإلفرادية لنقل التيميسينما 

 3الفرضية  2الفرضية  1الفرضية تقييم األكالف بالكيمو يورو 

 400 120 60كيليسينما  

معدّيؿ لقراءة األصكات  16قارئ صكت 
المصابة بالخؿّي 

60 60 60 

ؿ   IMX 30 30 30مسجّي



 

55 

 

 5 5 5 مراقبة أشرطة الفيديك كاألشرطة السمعية

 8 8 8الذبذبات  راسـ

 7 7 7مدّي ال بكؿ كاألثاث الكقنت  

 510 230 170متوّسط الكمفة اإلفرادية لنقل التيميسينما 

 300  الكمفة اإلفرادية لمفرضيات الثالث 

 

 .أمثلة على أ الؼ كحدات النقؿ الكيليسينمائت

 

 مواد وحدة النقل التيميسينمائي

 سنوات 5 سنوات 4 سنوات 3 مدّية الخطة

 3 4 5 ال مية 

 300 300 300 مككسط ال لفة اإلفرادية

 900 1200 1500 (بال يلك يكرك)مجمكع األ الؼ 
 

 الكسائط

الكسيطة الكت اخكيرت فت ىذا المثاؿ ىت شريط سمعت مف نكع . كش ّيؿ  لفة كسائط الحفظ جزءان مف األ الؼ المككقّيعة
XMI. 

 

 كمفة الوسائط

 سنوات 5 سنوات 4 سنوات 3 مدّية الخطة

 17 17 17 (باليكرك)مككسط  لفة الكحدة 

 255 255 255 (بال يلك يكرك( )15000*  لفة الكحدة )مجمكع األ الؼ 
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 51 63،75 85 (بالكيمو يورو)الكمفة بالسنة 
 

 

 
  لفة الكسائط : 6الملحؽ 

 
، اركفعت (كاريس كقييـ األ الؼ) 2009منذ العاـ . ليست ىذه القائمة شاملة. قائمة الكسائط كاأل الؼ الخاصة بيا

 .األسعار

 

 

قة  . ككيضاؼ إلى خانات األ الؼ ىذه ك اليؼ الككجيو كاللكجسكيات داخؿ اليي لية كالك اليؼ األخرل المكفرّي

 

. يجمع ىذا الجدكؿ الخانات المخكلفة لكقييـ أ الؼ الرقمنة

 مجموع كمفة حفظ الفيمم بالكيمو يورو

 مدّية الخطة سنوات  3 سنوات  4 سنوات 5

 المعدات التقنية   

 عدد كحدات الكيليسينما 5 4 3

كيمو  300)كمفة المعدات  1500 1200 900
 (يورو لموحدة

/ عدد كحدات المكنكاج 12 9 7
 يلك يكرك  50)الكرميـ 
 (للكحدة

 50)كمفة معدات المونتاج  600 450 350
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 (كيمو يورو لموحدة

 المسح  50 50 50

قة  323 255 195 مدّي ال بكؿ، )معدات مكفرّي
 %15( الكر يبف الصيانة

 مجوع المعدات التقنية  2473 1955 1495

 فريق العمل التقني   

 عدد مشغلت الكيليسينما  10 8 6

كمفة فريق العمل في  210 224 210
كيمو يورو  7)التيميسينما 

( لمشخص في السنة

فريؽ العمؿ فت مكنكاج  24 18 14
الفيلـ 

كمفة فريق العمل في  432 432 420
كيمو  6)مونتاج الفيمم 

( يورو لمشخص في السنة

مجموع الموظفين التقنيين  642 656 630

أ الؼ الكشغيؿ     

الككجيو )أ الؼ الكنظيـ  779 653 531
اللكجسكت، اإلعداد، 

% 25: الكحصيؿ...النقؿ

 IMX 17)الكسائط  255 255 255
 15000ساعة لػ /يكرك
( ساعة
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مجموع أكالف التشغيل   1034 908 786

    

مجموع الحفظ  4148 3519 2911

 

 

 (انرُغٛقاخ َٔظاو انرخضٍٚ)انخٛاساخ انرقُٛح  .3.2.2.3

الخيارات، البنية الكحكية، : بعد دراسة األ الؼ المركبطة بعملية الرقمنة، يجب االلكفات لنظاـ كخزيف الملفات الرقمية
 . كاأل الؼ

 

  الكنسيقات 
 .ال يقع االخكيار على كنسيؽ كاحد بؿ على عدّية كنسيقات يخدـ  ؿ كاحد منيا اسكخدامان مخكلفان عف اآلخر

 

  قادران على كخزيف البرامج بانسياب عاؿو كحكّيى بكضكح  عالي الجودة على المكاد كنسيقان  المحافظةككطلّيب عملية
 .عاؿو 

o  50: الكضكح القياستorP CVD ،JPEG 2000  مليكف بت فت الثانية،  100إلى  70ابكداءن مف
H264  مليكف بت فت الثانية 70إلى  50مف ... 

o الكضكح العالت :H264 مليكف بت فت الثانية،  100بػ GEPJ2000  مليكف بت فت  200ابكداءن مف
 ...الثانية

 

 كالبث داخؿ المحطات نكاجاالعكبار معايير اإلأرشيؼ الكلفزيكف أف يأخذ بعيف كنسيؽ اسكخداـ  يجب على. 
o G2EPM  مليكف بت فت الثانية،  50إؿ  20مفH264  نية، مليكف بت فت الثا 30إلى  25مف  XMI

 ...25ORP CVD ، 50أك  30
 

  ال ككطابؽ ىذه . على المكاد كمشاىدكيا انسيابان منخفضان يكطابؽ مع سعة شب ات الككاصؿ االطالعيقكضت
 . االسكخداـ كاألرشفة جكدةالكنسيقات المضغكطة مع مقكضيات 
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o  كندكز ميديا باليرreyalp aideM swodniW ،MPEG4 384  يلكبت فت الثانية 480أك ... 
 

كالبث  لممشاىدة ، كالثانت(كىك كنسيؽ الكخزيف أيضان )لالستخدام األكؿ : عمى األقلمف كنسيقيف  فت حالة الكلفزيكف، ال بدّي 
 .على الشب ة

      

 : عند اخكيار الكنسيؽ مف الجدير الكنبّيو لػ

 االستخدامات  -
 كالبث  نكاجلإل شر ةالكنسيقات المسكعملة فت اؿ -
 ككصيات جيات البث فت المنطقة المكعلّيقة بالكنسيؽ المسكخدـ -
 الدراسات الكقنية حكؿ الكنسيقات -
 النسخة األصلية جكدةاخكيار الكنسيقات الكت كحافظ على : جكدةاؿ -

 

 

 
التي ال تندرج  بالمجوء بداية إلى التنسيقات المفتوحةلدى اختيار التنسيق، يُمنصح 
 أما في حال تقّرر الحصول عمى تنسيق ممموك، يجب. ضمن ممكية بعض المزّودين

 . من صنع وتطوير مصّنعين كثر وأّنو جّداً التأكد من أن التنسيق منتشر 
 

أك " بالمحكر"ازداد عدد مرا ز األرشفة الكت كعكمد مقاربة جديدة قائمة على اخكيار كنسيؽ ييعرؼ 
ييسكعاف بيذا الكنسيؽ . عالية جدان  جكدةيكّيسـ الكنسيؽ المحكر، كىك الكنسيؽ المعكمد لألرشفة، ب". بالرئيس"

 . كنسيؽ رئيس لخلؽ الكنسيقات األخرل عف طريؽ معدات كحكيؿ الكرميز

 

 
 تفوقيا التنسيق األصمي أو جودةتوازي عمى األقل  جودةمن الميم اختيار التنسيقات التي تقّدم 

 (. بث عالي الوضوح مثالً )وذلك لضمان عدم فقدان المعمومات والستباق االحتياجات المستقبمية 
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 أمثمة عن خيارات تنسيقات األرشفة 

 :التمفزيونات

ألرشيف ( نتاجتنسيق اإل) XMIاألشرطة السمعية الرقمية  RSTبالفرنسية اختار التمفزيون السويسري الناطق 
MPEG2 مميون بت في الثانية 50 بـ. 

 .كتنسيق لألرشفة  25orP CVDوفي التمفزيونات الصربية تّم اإلبقاء عمى تنسيق 

. IMX50ق والبرامج عمى تنسي DVC Pro 25فاختار أرشفة األخبار عمى تنسيق TRVأما التمفزيون البمجيكي 
 .DH ORPCVDتنسيق  TRVح عال، اختار تمفزيون وولوض

مميون بت في الثانية وىو مخّزن عمى األشرطة الخطية  25بـ  VD نتاجواختار التمفزيون السعودي تنسيق اإل
 . LTOبالتنسيق المفتوح

 :األرشيف الوطني

إصدار بيتا الرقمي  1999كان المعيد الوطني السمعي البصري قد اختار لدى إطالق خطة الحفظ والرقمنة في العام 
، مما يستوجب منو في وقت الحق تحويل قاعدة PEG 2000Jكتنسيق معتمد لألرشفة، ولكنو اليوم ينتقل إلى تنسيق 

 (. ما يسّمى بتيجير قاعدة المواد)اره مواده من تنسيق بيتا الرقمي إلى التنسيق الجديد الذي اخت

 

 
التنسيق الذي تعتمده جيات البث لألرشفة ىو ذاتو  وفي أغمبية الحاالت، يكون

باآلالت والمؤىالت  شركةويكمن تعميل ىذا الخيار في تمتّع ال. نتاجتنسيق اإل
اإلشكالية في وتختمف . وقسم األرشفة نتاجالمناسبة، فذلك يسيّل العالقة بين قسم اإل

 .أياً كانت نتاجسياق األرشيف الوطني حيث إنو مستقّل عن وحدات اإل
 
 

 

وعوضاً عن تنسيق  اختيار التنسيقات المستقمة عن الوسائط يُمنصح بشّدة
MUNATEB  منynoS  وىو تنسيق رقمي ووسيطة في آن، يُمفّضل اليوم استخدام
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وىذه  2000GEPJو، 4GEPMو 2GEPMو ORPCVDو VDتنسيقات مثل 
، أو قرص الشعاع DVDقرص الفيديو الرقمي )تنسيقات غير مرتبطة بالوسائط 

يقّدم (. ، أو القرص الصمبOTL، أو الشريط الخطي بالتنسيق المفتوح DBاألزرق 
ىذا الخيار ضمانات أوسع في حال توقف تصنيع الوسيطة أو في حال تقادم 

 .التنسيقات

 

 

 
الكنسيقات "، كنسيؽ كسائط الميديا ككظيفكو جكدةمثاؿ عف معايير : 8كالملحؽ  دكاـ الكنسيؽمثاؿ عف معايير : 7الملحؽ 

 .Jean-Noël Gouyetجاف نكيؿ غكييو © " الحاكية لكسائط الميديا الرقمية
 

 .يقدّيـ الجدكالف الكالياف مسحان للمعايير الكقنية الكت يخضع ليا اخكيار الكنسيؽ

 

  أنظمة الكخزيف 
 

، ككظائؼ (أمف البيانات)ككنكّيع الخصائص األربعة األساسية الكت ككيح كقييـ نظاـ كخزيف بيف سعة الكخزيف، كمكثكقيكو 
 .النفاذ الخاصة بو، ك لفكو

 

 1-2-1القاعدة : تقدير االحتياجات عمى صعيد سعة التخزين بمعرفة عدد الساعات المرقمنة وانسيابيا

 
الذي نحتاجو لتخزين قاعدة المواد المرقمنة وفقًا ( أو التيرابايت)تسمح ىذه القاعدة بالحصول عمى عدد الجيجابايت 

 . لعدد الساعات واالنسياب
 

 . جيجابايت من التخزين 1مميون بت في الثانية توازي  2وبحسب ىذه القاعدة، فإن ساعة برنامج واحدة بـ
 مميون بت في الثانية، 50ساعة بـ 15000قاعدة مواّدي المكّونة من لنفترض أنني قّررتُم أن أحفظ 
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 مميون بت في الثانية، 50جيجابايت لساعة واحدة بـ 25وعممًا أنو يمزمني 
 375أي ( 25*15000) مميون بت في الثانية 50بـ 15000جيجابايت لمجموع  375000سأكون بحاجة إلى 

 .تيرابايت
 

ذا أردت أن أحفظ قاعدة الم  1600بسعة تخزين إفرادية تبمغ  5OTLواد عمى أشرطة خطية بالتنسيق المفتوح  وا 
.  ساعة 15000لحفظ قاعدة مواد من شريط  235جيجابايت، أحتاج إلى 

(375000/1600) 
 

يورو، سيكّمفني حفظ قاعدة المواد عمى أشرطة  70يبمغ   LTOوعممًا أن ثمن الشريط الخطي الواحد بالتنسيق المفتوح
 (70*235. )يورو 16450وسائط بقيمة بالتنسيق المفتوح  خطية

 
 . ال تعطي ىذه القاعدة حسابات دقيقة بل تعطي تقديرات فقط: مالحظة

 

 .أنظمة كخزيف 3ثمّية 

 الكخزيف على الرفكؼ  

قرض )، كاألقراص الضكئية ...(munateB ،XMI)األشرطة السمعية الرقمية : يشمؿ ىذا الكخزيف جميع أنكاع الكسائط
الشريط الخطت بالكنسيؽ )، كالخرطكشة المحكسبة (DB، قرص الشعاع األزرؽ DVD، قرص فيديك رقمت DCمضغكط 
كبالكالت حفظيا على )يقـك نظاـ الكخزيف ىذا على إيداع الكسائط داخؿ مسككدعات . ، أك األقراص الصلبة( LTOالمفككح
 (.الرفكؼ

 

 . كالمسككدعات ككأميف ظركؼ الكخزيف المالئمة  لفة الكسائط المخكارةسيؿ الكطبيؽ؛ ال لفة محصكرة ب: اإليجابيات

 (.أمناء المسككدع، إدارة المخزكف)نفاذ صعب كبطتء كيكطلّيب كحرّي ان دائمان : السمبيات

يم ف اسكخداـ ىذا النظاـ  م مّيؿ لنظاـ . يم ف اخكيار ىذا النظاـ النخفاض  لفكو كل نّيو يكضمّيف قصكران على صعيد النفاذ
 .في عممية الحفظآخر حيث إنّيو يراعت كدنّيت ال لفة كأمف البيانات، كيكصى بو على كجو الخصكص 
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  آللتالكخزيف ا

الخرطكشة الرقمية كاألقراص الضكئية، كينطكم على أنظمة كخزيف آلية كخزَّف : يشمؿ نظاـ الكخزيف ىذا نكعيف مف الكسائط
مساحات ككّيسع لألشرطة " )فكحات"ككضمّيف ىذه الخزانات . الكسائط الكت يكـ إدخاليا فت أجيزة القراءة عند الطلبفييا 

ككّيصؿ ىذه . يكّـي كعديؿ عدد الفكحات كأجيزة القراءة ليكالءـ مع حجـ المخزكف. أك أجيزة القراءة( السمعية أك األقراص
و اآللة كبأقراص صلبة كيعمؿ بالكالت  MSHمكعدد المسككيات الخزانات بخادـ مجيّيز ببرنامج إدارة الكخزيف  الذم يكجّي

 . مخزف انكقالت

 

 .نسبيان ( جيجابايت)كدنّيت أ الؼ الكخزيف . إلى أحجاـ  بيرة مف برامج البث"( شبو خطت"نظاـ )سرعة النفاذ : اإليجابيات

 

 . ارة النظاـ الكقنيةاركفاع أ الؼ االسكثمار فت المعدّيات كصيانكيا، ككعقّيد إد: السلبيات

 

يكصى بيذا النظاـ فت حاالت إدارة أحجاـ  بيرة مف المكاد كفت حاؿ  انت االسكخدامات كشير إلى ككيرة طلبات عالية مف 
 .االستخدام العام كيالئـ ىذه النظاـ بدرجة أ بر احكياجات(. محطات، جيات بث)الزبائف ال بدّي مف كلبيكيا فت ميؿ قصيرة 

 

  القرص الصلبالكخزيف على 

 . كيعنت الكخزيف على خكادـ بسعة كخزيف ككّيسؽ مع حجـ قاعدة المكاد

 نفاذ آنت، سيكلة اإلدارة: اإليجابيات

 (جيجابايت)اركفاع  لفة الكخزيف : السلبيات

 

المكصكلة ككيح الخكادـ . الملفات المضغكطة واالطالع عمى كّـي ك ييؼ نظاـ الكخزيف ىذا ليكالءـ مع احكياجات المشاىدة
على اإلنكرنت نفاذان فكريان كمككاقكان مع البرامج، ما قد يش ّيؿ الحؿ على صعيد االسكخداـ كليس على صعيد ال لفة حيث ال 

 . كزاؿ أ الؼ الكخزيف كقؼ عائقان فت حاؿ  اف حجـ المكادّي  بيران 
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لثالثة معان، حيث ي مّيؿ  ؿ نظاـ النظاـ فت حاؿ  انت جية البث كدير أرشيفان ضخمان، يم نيا اسكخداـ أنظمة الكخزيف ا
 . اآلخر كيلبت اسكخدامان معينان 

 

 . كالع س صحيح، فإذا  انت قاعدة المكاد صغيرة، ي كف اسكخداـ القرص الصلب  افيان ألنكاع االسكخدامات الثالثة

 

العمومية لمتمفزيون  شركةال -دراسة حالة)ة لمستويات النفاذ الثالثة توفرجدول بوسائط التخزين وتنسيقات الممفات الم
VTPE) 

 التكنولوجيا التخزين التنسيق سرعة النفاذ طريقة النفاذ 
شب ة مكضعية  المشاىدة

 أك عف بعد
على )فكرم 
 (الشب ة

H264 
(MPEG4 

AVC ) 200مف 
 يلكبت  400إلى 

 فت الثانية
 

كسائط كندكز 
swodniW  

خادـ القرص  قرص صلب
الصلب الكابع 
 لنظاـ الكخزيف

المركبط بالشب ات 
SAN  أك لشب ة

كخزيف البيانات 
NAS 

إعادة النسس على  االستخدام
 شريط فيديك
الكصؿ 

المحكسب بشب ة 
مكضعية أك عف 

 بعد

دقائؽ  10مف 
إلى ساعة 

بالكخزيف شبو "
 "الخطت

2GEPM  8مف 
 50مليكف إلى 

مليكف بت فت 
 الثانية

 
H264  8مف 

 50مليكف إلى 
مليكف بت فت 

 الثانية

شريط خطت 
محكسب 

بالكنسيؽ المفككح 
OTL 

 
 قرص صلب

الكخزيف على 
 الرفكؼ 

أك الكخزيف اآللت 
 لألشرطة أك

لخادـ القرص 
الصلب الكابع 

أك  SANلنظاـ 
 NAS لنظاـ

إعادة النسس على  األرشفة
 شريط فيديك

يـك كاحد عند 
 االقكضاء

MPEG2 50 
مليكف بت فت 

الكخزيف على  شريط ممغنط
الرفكؼ أك 
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الكصؿ 
المحكسب بشب ة 
مكضعية أك عف 

 بعد

 artnIالثانية 
2000GEPJ 

-CVAartnI ،
 100إلى  50

مليكف بت فت 
مف دكف "الثانية، 

 "فقداف معلكمات
XMI 

DVC Pro 50  

 .الكخزيف اآللت

 

 

 

 
 Jean-Noël Gouyetجاف نكيؿ غكييو © جدكؿ الكرجيحات الخكيار نظاـ الكخزيف : 9الملحؽ 

 
 .الكنسيقات المالئمة لو/جدكؿ يضّـي المعايير الكقنية الكت كؤثّير فت اخكيار نظاـ الكخزيف كالكسائط

 
 خٛاساخ ذُظًٛٛح .3.2.2.4

. كالمسكعرضة فت ىذه الفصؿ حكؿ خطة منفّيذة داخليان  VTPEالعمكمية للكلفزيكف  شر ةككمحكر دراسة الحالة الكت قدّيمكيا اؿ
؛ يم ف شر ةييعيد بالخطة إلى كاحد أك أ ثر مف مقدّيمت الخدمات المسكقدميف مف خارج اؿ: كثمّية خيارات أخرل مم نة

 .اللجكء إلى حؿّي ىجيف يجمع بيف المكارد الداخلية كالخدمات الخارجية

 

ميلة كنفيذ  إذا  انت. ييسكعاف بمقدّيـ خدمات لكجنّيب االسكثمارات الكقنية ال بيرة أك القياـ بككظيؼ ال ثيريف لكلبية حاجة معيّينة
ؿ االسكعانة بمقدّيـ خدمات مف خارج اؿ لكزكيدىا بالمعدّيات كالكجييزات كخدمات الصيانة  شر ةالمشركع قصيرة، مف المفضّي

 . يؤخذ اليامش الكجارم بعيف االعكبار كيم ف أف يزيد بعض األ الؼ. كالمكظفيف كالكدريب

 العمل: .Erreur ! Source du renvoi introuvable)جع للمزيد مف الكفاصيؿ حكؿ طرؽ العمؿ مع مقدمت الخدمات، را
 (مع مقّدمي الخدمات
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يم ف أف ييعيد برقمنة المكاد المحفكظة بحالة جيدة إلى مقدّيمت خدمات يضعكف مكضع : الحؿّي اليجيف كسكية جيدة
 . للمعالجة كيقكدكف عملية رقمنة داخلية للكسائط الصعبة" صناعية"االسكعماؿ سالسؿ 

 

 
تُمعالج . يُمنصح باستنساخ سالسل المعالجة بغّض النظر عن تنظيم الخطة

، (لخفض الكمفة)" الصناعية" السمسةفي الوسائط التي ال تشوبيا المشاكل 
ولذلك، . السمسمة السريرية في حين تُمعالج الوسائط التالفة أو الصعبة في

من أسفل اليرم إلى أعمى حتى ال تسدَّ " الصعبة"ال بّد من تحديد الوسائط 
 .السمسمة الصناعية

  

 
  aideM latigiD CSIJشر ة  -كضع مكازنة مشركع رقمنة 
ptth//:www.aidemlatigidcsij.ca.ku/aidemssorc/ecivda/-gnitegdub-rof-a-noitasitigidtcejorp/ 

 
 .ألخرل المكعلّيقة بكنفيذ الخطةعناصر كحديد أرقاـ خطة الحفظ كالرقمنة، كمعلكمات حكؿ الجكانب ا 

 
 انرخطٛػ .3.2.2.5

  سنكات اؿ مكعددةالخطط 
، توزيع العمل والموازنةيكيح كضع برنامج ممكد على عدّية سنكات . إف المكغيّير فت المثاؿ الذم قدّيمناه ىك مدة الخطة

 . كيسمح بالكفاكض على المكازنة  ؿ عاـ على حدة باالسكناد إلى النفقات المككقّيعة

إطالة الخطة كساعد على كنكيع أكقات معالجة بعض الكسائط، بما يخدـ آلية كضع الكدابير االحكرازية للحفاظ  ما أف 
 . علييا

 

 الكدابير االحكرازية للحفاظ على الكسائط 
لدل كضع خطة حفظ كرقمنة، ال يم ف حفظ جميع المجمكعات فت آف، فمف المؤ ّيد أف جزءان مف المجمكعات سيبقى على 

كيكّيخذ الكدابير االحكرازية بغية المحافظة على الكسائط بحالة جيدة مف الحفظ كل بح عملية . انكظار قد كطكؿ أك الالئحة 
 (ظروف الحفاظ عمى المواد التناظرية:.Erreur ! Source du renvoi introuvable. )الكلؼ

http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/crossmedia/advice/budgeting-for-a-digitisation-project/
http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/crossmedia/advice/budgeting-for-a-digitisation-project/
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 :كيفكرض كنفيذ سياسة حفاظ احكرازية ما يلت

 ككفّير خريطة دقيقة عف حالة الكسائط 
 كقدير أجزاء القاعدة الكت يجب أف كيعالج على الفكر كاألخرل الكت يم ف كأجيؿ معالجكيا. 
 معرفة معايير الحفاظ على الكسائط كممارساكو . 

 

 تدابير احترازية لمجموعة األفالم المتضّررة بفعل متالزمة الخلّ : مثال

 
 تُمعزل األفالم التي لحقت بيا حالة متقّدمة من التمف لتجّنب انتقال الضرر إلى األفالم األخرى -

 
 لمحّد من تفاقم التمف( مئوية تقريباً درجات  10)تُمحفظ ىذه األفالم في درجة حرارة منخفضة  -

 
األكثر تضّررًا بفعل متالزمة الخّل نظرًا إلى تكوينو،  الجزء المنفصمة ىويكون الصوت الممغنط في األفالم  -

 .ولذلك يُمفصل عن الفيمم في حال كان موضوعًا في العمبة نفسيا
 

اليا بالمواد البالستيكية المتعادلة واستبد( صدأ)والمعادن ( حموضة)تجّنب استخدام الورق أو الكرتون  -
 (البوليبروبيمين مثالً )والمشبعة باليواء 
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 انرُفٛز: األدٔاخ انًُٓعٛح  .4

 
 :كشمؿ اآلكتكىت كصميـ الخطة  كأكت عملية الكنفيذ لككبع

دارة الكسائط الجديدة ككاصفات البيانات ككدابير الحفظ: جكانب كقنية -  .سالسؿ المعالجة كا 

 .العمؿ مع مقدّيـ خدمات أك أ ثر كمكا بة الكغيير كقيادة المشركع كمكابعكو: كنظيميةجكانب  -

 عالعم انًؼانعح 4.1 .4.1

األرشفة الكناظرية كالكسيطة )كجمع سالسؿ المعالجة المياـ الالزمة لالنكقاؿ مف الكسيطة الكناظرية 
 .إلى كسيطة رقمية( كالمكاد

Jean Varra_ INA 2010 1

 لنقؿ م   لكنا     لى  ل قمت

 نشا  ًسائ  ج ي  

مت
  ق

ي 
 ش
 

ا  
خكي
 

 /
ا 
لًي
ً 

نيج صناعت

 أل شفة  ل قمية

حاال  خاصة   
نا 

  ك
 شي

 

       لعملية ًضما   لجً   ً إلبالغا 

 لكحضي 
ي  

ض
كح

 /
جيو

نا كً
   قك

ح ي
ك

 /
  
 ي ج  

كخ

 لنقؿ م   لكنا     لى  ل قمت

 

مخكلؼ المياـ الكت ككألّيؼ منيا سلسلة المعالجة كىت مجمكعة فت ثالثة سـ البيانت أعاله كيظير الر
 .فت أعالهكالنقؿ كاألرشفة  الكحضير فت أسفؿ اليـر: أكقات أساسية
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 انرحعٛش  .4.1.1

 انعشدج: ذؼشٚف انًٕاد .4.1.1.1

مف جردة المكاد ش ّيؿ ىذه المجمكعات ت، كتالكناظرية بمجمكعات مكجانسة لرقمنكيا المكادينبغت أف كنظّيـ 
 .المحكسبة

أيا إرا نى ذكٍ . إرا كاَد انعشدج يٕظٕدج، ذكٌٕ انًشحهح انرحعٛشٚح يؤاذٛح إلظافح انًؼهٕياخ ٔذصحٛحٓا

 .يٕظٕدج فٓزا ٔقد انقٛاو تٓا

 . ٔٚحّذد تئٚعاص انٕشائق انًٕظٕدج ػهٛٓا انًٕادٚصف يهف انعشدج 

ًٍّ يالحظح تؼُٕاٌ   :ذانٛحانحقٕل ال" يٕاد"ًٔٚكٍ أٌ ذرع

 المادةرقـ كعريؼ  -

 عنكاف البرنامج -

 مدّية الكسجيؿ -

 ( ، نسخة مكنكاجkinéأصلية، نسخة، نسخة )نكع الكسيطة  -

 مقياس/ كنسيؽ  -

 المسارات الصككية -

 المصنّيع -
 ينبغي تعريف كّل المواد لمدخول في سمسة المعالجة

ما مسّجل عمى أكثر من وسيطة  اً من الممكن أن نجد أن برنامج
ولذلك يوصى بإدارة ( فيمم، ونسخة فيديو، وممفات رقمية)

في دالئل منفصمة ولكنيا " الوثائق"ومالحظات " المواد"مالحظات 
العثور " الوثائق"و" المواد"يسيّل الرابط بين مالحظات . مترابطة

 عمى كل مواد برنامج ما أو كل الوثائق المسّجمة عمى الوسيطة
 .ذاتيا

 

 انًعًٕػاخ ٘سذحط .4.1.1.2
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ـي المجمكعات بمكجب الجردات، كحضيري المجمكعا ككشمؿ ىذه المرحلة خركج الكسائط . ت ماديان يلت كنظي
عادة مف المخزف   .ككضيبيا إذا لـز األمر، كككسيميا ككضعيا فت مجمكعاتكا 

ءة بش ؿ  كد عمكدم ينبغت كنسيؽ مضمكف الكسيمة  ما ينبغت أف ك كف معلكمات كعريؼ الكسيطة مقرك
 .إذا  انت إدارة حر ة المكاد محكسبة

 :فاف اآلكيتاضاؼ إلى ما سبؽ الميمتمجمكعات إلى مقدّيـ خدمات خارجت فتإذا أك لت ميمة معالجة اؿ

كضع أمر العمؿ على أف يشمؿ ككصيؼ المجمكعات ككضع قكائـ بالمكاد ككفصيؿ األعماؿ الكت  -
 .ينبغت إنجازىا كالميؿ

سيما األفالـ المصنكعة مف  المكاصالت الكت ككطلّيب ككضيبان يناسب المجمكعات كالكنظيـ  -
 .  النيكرات الكت ينبغت نقليا فت صناديؽ آمنة
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 إَشاء انٕعائػ انعذٚذج  .4.1.2

 انفٛهى .4.1.2.1

 مراحؿ المعالجة 
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 المي اني تاإلحياء 

  جؼّي الصمغ كالشرائط الالصقة المسكخدمة فت كصؿ األفالـ أك الكت أصبحت : الكصالتكرميـ
 .دبقة بسبب مركر الزمف، كلذلؾ ينبغت إزالكيا ككنظيؼ الفيلـ ككجديدىا

 الكحقّيؽ مف مزامنة الصكرة كالصكت. 

 الثقكب الم سكرة  إصالح. 

 يم ف كنظيؼ الفيلـ يدكيان باسكخداـ قطع قماش ناعمة كمذيبات، فت ىذه الحالة : كنظيؼ الفيلـ
مف انبعاثات المكاد المسكخدمة السامّية باركداء قناع كقفازات  ينبغي أن يقي العامل عمييا نفسو

 .كيم ف كنظيؼ الفيلـ بكاسطة آلة منظّيفة. كالعمؿ كحت شفاط مدخنة

 سطة الكيليسينما أك الماسحيم ف نقؿ األفالـ بكا

  ؿ الفيلـ إلى إشارات فيديك، قياسية الكضكح أك عالية  التيميسينمايسكخدـ فت الكلفزيكف كيحكّي
ثمة أجيزة . يكـ نقليا بالكقت الحقيقت كيأخذ بالحسباف الصكت كالصكرة فت آف معان . الكضكح

دة ب كّية رطبة حيث يغمس الفيلـ فت محلكؿ مف مذم ان سار الضكء ذاكيا ب لو درجة كيليسينما مزكّي
 .مما يخفت بعض الخدكش عند النقؿ

ك ذلؾ يعالج جياز الكيليسينما الصكت الضكئت كالصكت الممغنط على المسار المطلت، أما إذا 
م رّيس لجياز الكيليسينما لبث الصكت  مسجّيؿ صكتفنسكخدـ  اف الصكت على مسار منفصؿ 

 . زامنةبالكقت ذاكو مع الصكرة لضماف حسف الـ
ككيح القياـ ببعض  كنازعات ضجيج كمخففات خدكشأ ثرية الكيليسينما مجيّيزة بضابطات ألكاف 

كى ذا يم ف اسكخداـ الفيديك المرقمف الناكج فت إنشاء ملفات . عمليات الكرميـ كالمعايرة عند النقؿ
  . بالكنسيقات المنشكدة

  يلكبت  4ك   يلكبت فت الثانية 2ت بدقة كىك ينكج ملفا. بش ؿ أ بر فت السينما الماسحيسكخدـ 
ال ككـ الرقمنة (. عالية جدنادقة )   يلكبت فت الثانية 16كحكى    يلكبت فت الثانية 8ك  فت الثانية

كيكعدّيل كقت المعالجة بالماسح كقت المعالجة . فت الكقت الحقيقت كل ف فت كقت محكسب
 .الفارؽبالكيليسينما، غير أف اآلالت الجديدة كخفّيض ىذا 

كبالكقت  ةكعلى ع س الكيليسينما، ال يعالج الماسح إال الصكرة، أما الصكت فييعالج على حد
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. إذا  اف الصكت ضكئيان ينبغت كمرير الفيلـ مرة أخرل فت الماسح كبالكقت الحقيقت. الحقيقت
 .الحقان بالكنسيقات المنشكدة كرميزىايؤمف الماسح مباشرة ملفات يم ف 

 

 كريةالضر المعدات 
 :يسكلـز اإلحياء المي اني ت األجيزة اآلكية

  الضكئت كالممغنط كالصكت على المسار )مع أجيزة لقراءة الصكت ( 35/16)مناضد مكنكاج
 (المطلت كالصكت على شريط المنفصؿ

 شريط الصؽ، كمقص، كآلة لصؽ ككرميـ الكصالت 

 بر لكركايكيليف: آلة منظّيفة كمنكج كنظيؼ 

 قناع كقفازات : شفاط مدخنة ككجييزات كقاية 

 :للنقؿ

 كيليسينما 

  يغّعم فٛذٕٚ ٔخادو نهرغعٛم 

  (نألصٕاخ انًٕظٕدج ػهٗ يغاس يُفصم)يغّعم صٕخ 

 أٔ ياعح 

 الرصد

 راسـ ذبذبات 

 مرقاب فيديك 

 م برات صكت 

 الكرميـ

 بضابطات ألكاف 

  نازعات ضجيج 

 مخففات خدكش 
 جان نوٌل غوٌٌه ©  لفة كالعالمات الكجاريةالفيلـ كعناصر اؿسلسلة معالجة : 10الملحؽ رقـ 

آالت معالجة األفالـ كينبغت الكنبّيو إلى أف الكطكّير الكقنت السريع يحكّـي كحديثان يقدّيـ ىذا الجدكؿ أسعار 
 . مسكمران لألسعار
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 انفٛذٕٚ .4.1.2.2

 مراحؿ المعالجة 
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 : الكحضير
 :إذا  انت أفالـ الفيديك بحالة جيّيدة نقكـ بما يلت

  أثناء النقؿ يعلؽلؼ الشريط كلفّيو للخلؼ للكحقّيؽ مف أف العملية كسير بسالسة كأف الشريط لف. 

 كنظيفو بكاسطة آلة كنظيؼ. 

 الكحقؽ مف صحة الكسيمة كالمحككل كالمدّية كشريط الصكت ك ؿ اإلعدادات األخرل. 

  بسرعةأحجاـ  بيرة مف المكاد كيم ف أف يؤكمت الكحضير مما يسمح بمعالجة. 
  (:المعالجة الخاصة)أما إذا لـ ك ف أفالـ الفيديك بحالة جيدة، فكضاؼ إلى ىذه العمليات مراحؿ أخرل 
  كضعيا فت الفرف ليخؼ الكصاؽ الشريط بعضو ببعض كليصبح لفّيو كلفّيو للخلؼ يسيران. 

 ة ألج  .ىزة القراءةإعدادات خاصّي

 
 :النقؿ

 .عند الكشغيؿ كقـك مسجالت الفيديك الرقمية بكحكيؿ اإلشارات الكناظرية إلى إشارات رقمية
 

، ككـ رقمنكو بالككابع كيكصؿ  ؿ قسـ مف الشريط باآلخر فت عملية مكنكاج. فت بعض األحياف كسكحيؿ رقمنة الشريط  لّيو مرة كاحدة إذا لـ ي ف بحالة جيّيدة  . عندئذو
كلذلؾ يسكلـز ككجيو المكاد إلى سلسلة المعالجة الصناعية أك سلسلة المعالجة الخاصة لرقمنة . كؤثّير المعالجة الخاصة كأثيران  بيران فت أكقات المعالجة كالك اليؼ

 . األشرطة عمالن جادنا لكحليؿ حالة الكسائط قبؿ البدء بالعمؿ
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 الضركرية المعدات 
 الكحضير

 ظيفيا مناسبة لكنسيقات األشرطة المعدّية للنقؿآلة لفؾ األشرطة ككف 

 فرف حرارم 

 النقؿ 
 مشغالت كناسب الكنسيقات 

 للمعايير آلة فؾ الكرميز 
 (مخصصة للكخزيف اآللت)للكنسيقات الجديدة  آلة كرميز 
 رقمية مسجالت فيديك 

 :الرصد

 مرقاب فيديك 
 م برات صكت 

 

 جان نوٌل غوٌٌه ©سلسلة معالجة الفيديك، عناصر ال لفة كالعالمات الكجارية  11الملحؽ 

 عملٌات أتمتة الوسائط الصعبة

http://www.prestospace.org/project/deliverables/D5-3_Difficult_Media.pdf 

آالت معالجة أشرطة الفيديك كينبغت الكنبّيو إلى أف الكطكّير الكقنت السريع يحكّـي يقدّيـ ىذا الجدكؿ أسعار 
 .كحديثنا مسكمرنا لألسعار

http://www.prestospace.org/project/deliverables/D5-3_Difficult_Media.pdf
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 يشاقثح انعٕدج .4.1.3

 
 .كىت بالكالت ككعّيلؽ ب ؿ مراحؿ سالسلة المعالجة. كاإلجراءات لبلكغ ذلؾ الكركيباتالعمؿ المنجز كب ؿ  جكدةكيعنى مراقبة الجكدة ب

 :كعلى الشر ة أف كحدّيد النقاط الكت ككدّي مراقبكيا بش ؿ خاص، كمنيا على سبيؿ المثاؿ

  المي اني ت اإلحياء جكدةالكحقؽ مف. 

 مراقبة أشرطة الفيديك أثناء النقؿ. 

 مراقبة الملفات الرقمية. 

 .ومعايير محددة ودقيقة لمعّمماتمراقبة منتظمة تخضع ىت مراقبة الجكدة 

 .عند ك ليؼ مقدّيـ خدمات بإنجاز الخطة ينبغت كحديد مراقبة الجكدة بدقة كالحصكؿ على ضمانات منو

 

 ذحذٚس انٕعائػ انعذٚذج ٔاألسشفح انشقًٛح .4.1.4

 : كدار الكسائط الرقمية فت بيئة جديدة كظير مراحليا ككظائفيا فت الرسـ الكالت
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 اقرُاء انٕعائػ .4.1.4.1

 .م أصالن رقميةاقكناء الكسائط الرقمية ىك أكؿ عملية دخكؿ فت نظاـ إدارة األرشيؼ كنظاـ الكخزيف كخضع ليا الكسائط الناكجة عف خطة رقمنة أك كسائط ق

 :كيشمؿ االقكناء

 اقكناء الملفات ماديان كالبيانات الكاصفة 

 ككفيؽ البيانات الكاصفة الكعريفية 

 :كقد يضاؼ إلى ذلؾ
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  داركياكشغيؿؿ)كحكيؿ الملفات إلى كنسيقات مخكلفة  (ىا كرؤيكيا كا 

 مراقبة الجكدة 

 أعماؿ كرميـ رقمت 

 

 انرحهٛم ٔانفٓشعح .4.1.4.2

 . يكبع كحديث األرشيؼ المعالجة الكثائقية أك اإلثراء الكثائقت للبرامج أم إضافة بيانات كصؼ المحككل ك لمات مفكاح

ذا  انت قاعدة المكاد معركفة كمكصكفة. قد يرافؽ المعالجة الكثائقية كش يؿ مككف مكاضيعية  .ىا ككثمينيا كنشرىاكشغيؿجيدان سيسيؿ  كا 

 

 ٔظًاٌ اعرذايرٓاذخضٍٚ انثٛاَاخ ٔصَٕٓا  .4.1.4.3

 الكخزيف 
فت مخكلؼ نظـ الكخزيف الكت كلبّيت االحكياجات كاالسكخدامات فت ميداف حفظ ( (التنسيقات ونظام التخزين)الخيارات التقنية :  3.2.2.3)بحثت األقساـ السابقة 

م انية الكصكؿ إلييا  .لذلؾ ينبغت أف يكـ ذلؾ ضمف سياسة حفظ كصكف صارمة. كسالمكيافنظاـ كخزيف الكسائط الرقمية يضمف اسكدامة البيانات . المكاد كا 

 كدابير كقائية للحفظ 
الحرارة كالرطكبة ككغيرات :  ؿ الكسائط الرقمية مف األشرطة السمعية الرقمية إلى األشرطة الممغنطة أك األقراص البصرية أك األقراص الصلبة ليا األعداء نفسيـ

 .الحرارة كالرطكبة كالغبار
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قرص الفيديك  األقراص المضغكطة ك)لحفظ الكسائط البصرية ( ISO)غت احكراـ معاييرالحفظ المحدّيدة الخاصة ب ؿ كسيطة كيم ننا الرجكع إلى معيار آيزك كينب
 .بالمئة 50درجة مئوية ورطوبة نسبية ال تتعّدى  20درجة حرارة ال تتعّدى الذم يكصت بالحفظ على ( قرص الشعاع األزرؽ بت دمك DVDالرقمت 

كبالكالت ينبغت . رّي الم كبة اآللية كاألقراص الصلبة ىما طريقكت كخزيف كسككجباف اسكخداـ عدد  بير مف األجيزة اإلل كركنية كىذه األخيرة مصدر حرارة مسكـ
ل كركنيةباسكخد) ما ينبغت كقايكيا مف مخاطر الحريؽ ككسرّيب المياه . كضعيا فت قاعات مجيّيزة بنظ كبريد كعمؿ على الدكاـ كأم عمؿ قد ينكج ( اـ نظـ  يربائية كا 

 (.سرقة أك كخريب أجيزة باىظة الثمف)مف سكء نية 

 

  صكف البيانات كالحفاظ على اسكدامكيا 
 .يضاؼ إلى حفظ الكجييزات كأمنيا مسألة صكف البيانات كالحفاظ على اسكدامكيا

الكسائط الرقمية كخكلؼ عف الكسائط الكناظرية، إذ أف كدىكر حالة ىذه األخيرة ي كف كدريجيان، فكسكء  كلكفادم أم فقداف للبيانات ينبغت الكنبّيو على الدكاـ إلى أف
حكى يأكت يكـ يكغيّير فيو  ؿ شيئ ( جكدة ثابكة)أـ كدىكر حالة الكسائط الرقمية فأمر ال يم ف رؤيكو، ف ؿ شيئ يسير على ما يراـ . شيئان فشيئان بدءان مف مرحلة ما

 ".بأثر الجرؼ"ككسمّيى ىذه الخاصية (. ياناتفقداف الب)

 :يم ف اعكماد مزيج مف ثالثة حلكؿ" أثر الجرؼ"كلكفادم 

 كيكيح أخذ العينات كقييـ أم كقدّيـ فت الكدىكر ال يم ف رؤيكو أثناء مشاىدة األشرطة. أخذ عينات بانكظاـ مف نسبة الخطأ فت البكات. 
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 فعلى سبيؿ المثاؿ، يم ف أف ي كف .  اف آخر باسكخداـ نظاـ الكخزيف ذاكو أك نظاـ آخر لصكف البياناتكضع نسس احكياطية ل ؿ األرشيؼ ككضعيا فت ـ
فإذا أصيب النظاـ األساست بمش لة أك إذا ضاع أحد الملفات، نعلـ أنو . أك مجرّيد نظاـ حفظ على رفكؼ ان آلت نظامان النظاـ االحكياطت لنظاـ آلت لألشرطة 

 .     اف آخرثمّية نسخة مطابقة فت مؾ

 

 نظام آلً احتٌاطً فً التلفزٌون المجري: مثال
 

. وضع التلفزٌون الرسمً المجري فً بودابست نظاماً آلٌاً احتٌاطٌاً فً مكان آخر من المدٌنة لٌكون ردٌفاً للنظام اآللً األساسً
 . وٌتم االعتماد علٌه عند حدوث أي عطل فً النظام األساسً

 

 كبرمجكيا فت  دمج الترحيالت المستقبمية، ينبغت (سنكات كقريبان  7)كألف أمد حياة الكسائط الرقمية قصير نسبيان . كرحيؿ المكاد بانكظاـ إلى كسائط جديدة
 .كيحكؿ الكرحيؿ دكف فقداف البيانات كمكاجية مسألة كقادـ الكنسيقات. عملية إدارة الكسائط

 المعهد الوطنً السمعً البصريفً  LTO5الممغنطة إلى أشرطة  LTO3ترحٌل المجموعات من أشرطة 

 

عملٌة الترحٌل من وسائط رقمٌة إلى وسائط رقمٌة أقصر بكثٌر من عملٌة النقل من الوسائط التناظرٌة إلى الوسائط الرقمٌة ألن 

 .أوقات المعالجة مستقلّة عن مّدة البرامج

المعهد الوطنً لدى  LTO3ساعة برامج إذاعة وتلفزٌون مخّزنة على أشرطة  800 000استغرقت رقمنة : فعلى سبٌل المثال

وبحسب الجدول الزمنً من المرتقب أن تستغرق العملٌة  LTO5وٌجري حالٌاً ترحٌلها إلى أشرطة . سنوات 10 السمعً البصري

 . شهرأ 9

 

 8، فبسرعة .انخفاض عدد وسائط التخزٌن مع زٌادة سعة التخزٌن على الوسائط الجدٌدةوباإلضافة إلى ذلك من المتوّقع  

ساعة من  500 000مٌغاباٌت بالثانٌة لنحو  1.5ساعة من البرامج التلفزٌونٌة وبسرعة  500 000مٌغاباٌت بالثانٌة لنحو 

 LTO3فاق عدد أشرطة . بٌتا باٌت 2.25 لبصريالمعهد الوطنً السمعً اساعة التً رقمنها  800 000البرامج اإلذاعٌة تمّثل 
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تٌرا باٌت أي أن  1.5تبلغ  LTO5ولكن سعة شرٌط . 5600( جٌغا باٌت للشرٌط 400بسعة )ساعة  800 000الالزمة لتخزٌن 

  شرٌط 1500تخزٌن هذه الساعات لن ٌستلزم أكثر من 

 
 إداسج انثٛاَاخ  .4.1.4.4

 

 .ىك برنامج مصمـ ليدير سلسلة محدّيدة مف المياـ المك ررة" سير العمؿ"ك. الرقميةإدارة البيانات " سير العمؿ"كسيّيؿ أدكات 

 .األنسب" سير العمؿ"كيسمح الكحليؿ باخكيار برنامج . كيفكرض كطبيقو كحليالن دقيقان لالحكياجات كالمياـ الكت ينبغت إنجازىا

 

 ذٕصٚغ انثٛاَاخ َٔششْا .4.1.4.5

 

 . يـ البرامج للمينييف أك كلؾ المعدّية لألرشيؼ ليطّيلع علييا عامّية الناسينبغت اخكيار الناقؿ األنسب بحسب طرؽ كسؿ

 

 جدول تثقٌل الختٌار ناقل التسلٌم: مثال

 

  -تثقيل

       

 

 المعايير 

ميمة  السعة  
 التسميم

جودة 
 الخدمة

توّفر 
 الخدمة

 الكمفة
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      Betacam, Betacam SP التناظرية متحّركة ئطساو

 DVCAM, DVCPRO الرقمية 

HDCAM… 

     

  CD, DVD, BD      

      (USB)مفاتيح ناقل تسمسمي عام   

أقراص / أقراص صمبة خارجية   
 خادم وسيط / صمبة متحّركة 

 

     

وصالت  شبكات
 مكّرسة

 
 شبكات خاصة افتراضية

     

وصالت  
تؤجر عند 

 الحاجة

      ساتل

رقمي خط اشتراك / ألياف ضوئية  عامة 
 (ADSL)ال تناظري 

     

 

 

  يا انؼًم تانٕعائػ انرُاظشٚح تؼذ سقًُرٓا؟ .4.1.4.6

 
 االحكفاظ بالمكاد األصلية رىاف على . يعكبر االحكفاظ بالكسائط الكناظرية حالن جيدان، إال أف ذلؾ يكطلّيب كجكد مساحات لكخزينيا كشركط بيئية مؤاكية

ي كف مف األفضؿ الرقمنة كفت ىذه الحالة قد . المسكقبؿ إذا ما اعكبرنا أف كقنيات جديدة أفضؿ لجية األداء كفكح المجاؿ السكخدامات جديدة سكبصر النكر
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 .مجددان مف الكسائط األصلية
 .ىذا ىو الحل األفضل لجية الحفظ

  كراثية لدييا المساحات كالميارات الالزمة لضماف حفظيا لمؤسسةيم ف منح الكسائط األصلية. 

 الكت كصؼ الكسيطة األصلية كاالحكفاظ بأثر عف كلفياأما إذا قررت الشر ة القياـ بذلؾ، فيجب االحكفاظ بالبيانات . ينبغت كفادم كلؼ الكسائط األصلية . 

 ذخضٍٚ انًٕاد انرُاظشٚح  ظشٔف .4.2

 

 

شرطة كاألفالـ األصلية لى األكيكّيبع بدقّية الممارسات الفضلى للمحافظة االحكرازية على المكاد الكناظرية المنكم نقليا الكت ذ رت آنفان عندما كقررالشر ة الحفاظ ع
 المنقكلة

 
 ٔانرخضٍٚانرٕظٛة  .4.2.1

 
  انرؼايم .4.2.1.1

كينبغت أف كخرج مف م اف حفظيا أقؿ ما يم ف كأال ككعرّيض مطلقان ألشعة الشمس كالغبار . يجب الكعامؿ مع الكسائط القديمة كال سيما المكدىكرة منيا بعناية فائقة
 ن.كالكلكّيث

 
  انرٕظٛة .4.2.1.2
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 :كينبغت كفادم اآلكت. طةلككضيب األشر( بكلت بركبيليف)يكصى باسكخداـ البالسكيؾ المحايد الميكل 

 العلب الحديدية. 

  ألف حمكضكيما قد كنكقؿ إلى األشرطة كاألفالـ( ال رككف)الككضيب باسكخداـ الكرؽ أك الكرؽ المقكّيل. 

ـ كاألشرطة  ما يكصى بكضع األفال. كيكصى بفصؿ شريط الصكت عف الفيلـ، فت األفالـ المزدكجة الشريط، فت علب منفصلة لكفادم اكنشار مكالزمة الخؿ
 .المصابة فت مسككدع معزكؿ

 
  انرشذٛة .4.2.1.3

كيكصى بكركيب أشرطة الفيديك . كحفظ الكسائط الكناظرية كقليديان فت مسككدعات مجيّيزة برفكؼ ثابكة أك على رفكؼ مكحرّي ة ل سب مساحات كخزيف إضافية
الـ فكؽ بعضيا على أال يكجاكز عدد العلب الخمسة، حكى ال كصاب أما األفالـ، فكخزّيف أفقينا كيم ف رصؼ األؼ. عمكديان مف دكف كضعيا فكؽ بعضيا

 .  األفالـ المكضكعة فت األسفؿ بكشكّيىات مف كزف األفالـ الملقى علييا
 

  انظشٔف انًُاخٛح .4.2.2

 
 دسظح انحشاسج  .4.2.2.1

 .درجة 18ك  16بيف  درجة مئكية، كيكصى بدرجة حرارة ككراكح 20ينبغ أال ككعدّيل درجة الحرارة فت أما ف كخزيف أشرطة الفيديك 

ا  فظ الفيلـ بش ؿ أفضؿ(. ال كؤاكت أشرطة الفيديك)أما األفالـ، فكحفظ على درجات أ ثر انخفاضن كيكصى بدرجات حرارة منخفضة جدان . ك لما انخفضت الحرارة، حي
 .إلبطاء الكدىكر الناجـ عف مكالزمة الخؿ كلكقؼ كغيّير األلكاف
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درجات حرارة منخفضة جدان الكعامؿ معيا ألنو مف الضركرم رفع الحرارة كدريجينا إلخراجيا مف المسككدع باإلضافة إلى أف  فت الكاقع، يصعب كخزيف األفالـ على
 18 درجة مئكية كالنسس على درجة حرارة كبلغ 12كبالكالت كقضت الككصيات الدكلية بكخزيف األفالـ األصلية على درجة حرارة كبلغ . طريقة الكخزيف ىذه م لفة جدان 

 . درجة مئكية

 .نبغي حفظ أشرطة الفيديو واألفالم في مستودعات منفصمة

 

 انشغٕتح انُغثٛح  .4.2.2.2

 40بالمئة ك  30عادة ما يكصى برطكبة نسبية ككراكح بيف . ينبغت أف ك كف نسب الرطكبة أثناء الحفظ منخفضة كل ف يجب الكنبّيو لئال ي كف اليكاء جافان جدان 
أما بالنسبة لألفالـ فيكصى أف ك كف الرطكبة النسبية بيف . مئكية درجة 20مئكية ك درجة 15فكظة على درجات حرارة ككراكح بيف بالمئة ألشرطة الفيديك المح

كف مكرابطاف يم ننا بلكغ ظركؼ الحفظ المثلى مف خالؿ خفض درجة الحرارة حينما كؾ معلمافكبما أف الرطكبة النسبية كدرجة الحرارة . بالمئة 35بالمئة ك  25
 .الرطكبة عالية أك خفظ الرطكبة حينما ك كف درجة الحرارة عالية

 

. درجة الحرارة عامل يسيل التحكم بو أكثر من الرطوبة
وبالتالي إذا كانت درجة الحرارة والرطوبة النسبية عاليتين 

وغالباً ما )سيكون من األفضل واألبسط خفض درجة الحرارة 
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 (. يتم ذلك بتحسين عزل المستودعات

 

 انرغٛشاخ .4.2.2.3

كلذلؾ ينصح بحفظ الكسائط فت . مف الميـ الحفاظ على ثبات برامكرات الرطكبة النسبية كدرجة الحرارة ككفادم الكغيرات الشديدة الكت كضر باألفالـ كاشرطة الفيديك
كغالبان ما ي كف خيار كحسيف عزؿ . درجة الحرارة كالرطكبة النسبية فت األما ف ال بيرة أبطأ مف األما ف المحصكرة كبالفعؿ ككغير. بير معزكلة جيدان مسككدعات ؾ

 .المبانت أ ثر جدكل ماليان مف االسكثمارات فت نظـ الك ييؼ كنزع الرطكبة

 
 انًؼهًّاخيراتؼح  4.2.3 .4.2.3

كيكصى بالقياـ باخكبارات دكرية لقياس كقدّيـ مكالزمة الخؿ كذلؾ باسكخداـ شرائط صغيرة . ىامف الضركرم الكحقّيؽ بانكظاـ مف ظركؼ حفظ على الكسائط كحالت
أما إذا  انت . أما األفالـ فيجب الكحقّيؽ مف حالة األلكاف. أما بالنسبة ألشرطة الفيديك فيكصى بالقياـ دكريان بلؼّي األشرطة لألماـ كللخلؼ. مخصصة ليذا الغرض

 .بير جدان فيجب اللجكء عندئذو ألخذ عينات مف عدة مسككدعات كمف عدة مجمكعاتعدد الساعات المعالجة ؾ

 (Wiki Prestospace)سٚرشاسد ساٚد  ©كي ت بريسككسبايس 

http://wiki.prestospace.org/pmwiki.php?n=Main.PreservationStrategy#Conservation 

كضـ ىذه األداة الكت كفيد فت إعداد منيجية خطة الحفاظ على األرشيؼ ككصيات للحفاظ على األفالـ 
 كأشرطة الفيديك

 

http://wiki.prestospace.org/pmwiki.php?n=Main.PreservationStrategy#Conservation
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 انؼًم يغ يقّذو خذياخ .4.3

 
 .خدماتاؿالعمؿ مع مقدّيـ مع   يؼ ي كف العمؿ فعليان ؼ ىذا القسـ كيص. مسألة أساسية عند البحث فت سبؿ كنفيذ الخطة العمؿ مع مقدّيـ خدمات

 .أك بعد كر يب كاحدةمنصة عمؿ كقنية مكجكدة أصالن  نفسيا، إمّيا باسكخداـأك خارجو أك فت الشر ة يم ف أف يعمؿ مقدّيـ الخدمات فت مر ز عملو الخاص 

 

 فٕائذ انهعٕء إنٗ يقّذو خذياخ  .4.3.1

 
 رؤية خارجية كخبرة خاصة كميارات غير مكجكدة فت الشر ة يكيح اللجكء إلى مقدّيـ خدمات الحصكؿ على. 

 مف المم ف أف يلمّيكا بحلكؿ كقنية أثبكت جداكىا. ك كف ككصياكو فت ما يكعلّيؽ باألجيزة  مكضكعية كمسكقلّية كخكلؼ عف ككصيات المصنّيعيف. 

 ا بالنكائج كليس الكزامنا . ألنيا ملزمة بعقدية كالميؿ، نكاجيكيح اللجكء إلى مقدّيـ خدمات الكح ّيـ بش ؿ أفضؿ بالك اليؼ كاإل كمقدّيمك الخدمات ملزمكف الكزامن
كيم ف خفض الك اليؼ بفضؿ مركنة مقدّيـ الخدمات كك يّيفو إلنجاز . ككقـك الك اليؼ على عدد الساعات المعالجة كليس على عدد ساعات العمؿ. بالكسائؿ

عماؿ المنافسة بيف مقدّيمت الخدمات  .عمؿ محدّيد كا 

 نكاجالمم ف اللجكء إلى أ ثر مف مقدّيـ خدمات كذلؾ بحسب االحكياجات أك للكح ّيـ بككيرة اإل مف. 

 

 

 والتمفزيون الدانماركي ذاعةة لإلرقميال ةسمعيال ةشرطاأل ترشيد التكاليف لمحفاظ عمى
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ساعة مف البث اإلذاعت  250 000رقمنة مجمكعة مف  2007كالكلفزيكف الدانمار ت سنة  ذاعةقررت اإل
المكزامف المسجّيؿ على أشرطة سمعية رقمية بأقؿ  لفة مم نة، ذلؾ أف ميزانيكيا  انت محدكدة إلنجاز 

 .خطة الرقمنة
العمليات كأكمككيا كالكلفزيكف الدانمار ت فت مشركع  بير لكرشيد  ذاعةكلبلكغ ىذا اليدؼ، شرعت اإل

 بالشرا ة مع مقدّيـ خدمات خارجت ىك شر ة ممنكف البلجي ية 
كالكلفزيكف الدانمار ت أف يحصؿ على  ذاعةأكاحت أكمكة العمليات كك ليؼ مقدّيـ خدمات خارجت بيا لإل

 .يكرك لساعة البرامج 4 لفة رقمنة كقؿ عف 

 

 اعرذساض انؼشٔض .4.3.2

 
يشمؿ اسكدراج العركض ما . ب كابة اسكدراج العركضككقكـ الشر ات مقدّيمة الدعكة السكدراج العركض . يكـ اخكيار مقدـ يالخدمات مف خالؿ اسكدراج عركض

 :يلت

  إنجازه المرادكصؼ العمؿ 

 حجـ األرشيؼ الذم سيعالج كالكنسيقات المعنية 

 تالقكاعد كالمعايير المعكمدة الخكيار مقدّيـ الخدما 

 الكثائؽ كالمراجع المطلكبة مف المكقدّيميف. 
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لة   .أدناه ةالمذ كر( دفكر الشركط)كقكـ الشر ة باخكيار أكلت للمرشّيحيف ككقدّيـ ليـ المكاصفات المفصّي

ا مفصالن يضـ ما يلت  :كردنا على دفكر الشركط يقدّيـ المرشّيحكف عرضن

  لكباسكخداميا فت العمؿ المط المرادكصفنا كفصيلينا للكجييزات 

 كصفنا دقيقنا للعمليات الكت سكجرم 

 معلماتكفاصيؿ بشأف أىـ اؿ 

 لفة الخدمات  

 .قاء بيـ سؤاليـ عف نقاط محددة فت عركضيـؿّي اؿكدرس الشر ة مخكلؼ العركض المقدّيمة كقد يرافؽ ذلؾ جلسة اسكماع لمقدّيمت الخدمات، إذ يكيح 

 .ككشمؿ ىذه المعايير الك اليؼ كمالءمة األجيزة كالعمليات المقكرحة للمكطلّيبات. الكت حدّيدكيا الشر ة مسبقنايكـ االخكيار النيائت بحسب مالءمة العركض المعايير 

ف لمقدّيـ الخدمات كنكيت عملية االخكيار بككقيع العقد الذم يعيد ذ ر المكاصفات كينصّي على أف الشر ة طالبة العركض سكحصؿ على خدمة كلبّيت ككقعاكيا كيضـ
 .جديدة أثناء كنفيذ العقد مف دكف مكافقة الطرفيف طلباتعدـ فرض 

 

 (انًٕاصفاخ)كراتح دفرش انششٔغ  .4.3.3

 
 :يحككم دفكر الشركط ما يلت
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  سكندرج بوكقديـ األىداؼ كالسياؽ الذم 

 كصؼ أنكاع الكسائط الكت ينبغت معالجكيا كمككسط مدكيا كحالكيا المادية كالكصؼ الكثائقت 

  المقدّيـ كمعايير كقييـ العمؿالعمؿ  جكدةالككقعات لجية 

 كالكييئة كالميؿ كأحجاـ المكادالميارات المطلكبة كككيرة المكاصالت : طرؽ العمؿ 

  بنكد الك اليؼ 

 

 فً بلجٌكا( Sonuma)سونوما : مثال على االستعانة بقدمً خدمات

وٌتٌح تنّوع مقّدمً الخدمات فً سونوما . قررت سونوما دعوة مقدمً خدمات متعددٌن ٌستوفون كلهم كال من األهداف المحددة

 السٌطرة على التكالٌف

  ٌرقًُت برايج انراديى 

  رقًُت أشرطت بيخب كبو( : يُيًُىٌ وييكروش وWFX ) 

  َيخيب(: إدارة األصىل انرقًيت)حصًيى أداة إدارة انبيبَبث انىاصفت وحطبيقهب 

 فىجيخسى حكُىنىجي سىنيىشُس. وضع انخىادو 

http://blog.sonuma.be/premiers-contrats-de-sous-traitance-attribues/ 

 
 قٛادج انًششٔع ٔيٕاكثح انرغٛٛش .4.4

 
 .كينبغت اسكباؽ ىذا الكغيرات. األرشيؼ كاألقساـ المركبطة بو قسـيسككبع كضع خطة لرقمنة األرشيؼ كغيرات فت كنظيـ 

 

http://blog.sonuma.be/premiers-contrats-de-sous-traitance-attribues/
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 ذذسٚة انؼايهٍٛ .4.4.1

 ػهٗ انًٓاساخ انًشذثطح تانرُغٛقاخ انقذًٚح َٔقهٓا انًحافظح  .4.4.1.1

كلذلؾ فإف نقؿ .  بار فت السف كعادة ما ك كف الميارات المركبطة بالمكاد القديمة لدل كقنييف. كسكعيف رقمنة األرشيؼ بميارات محدّيدة على المكاد القديمة كالحديثة
ّـي أثناء عملية االنكقاؿ مف العالـ الكناظرم إلى العالـ الرقمت أك بعدىا، كال سيما إذ ا احكفظ بالكنسيقات القديمة ألف معارؼ ىؤالء إلى كقنييف شبّياف أمر أساست إف ك

 .شرطة كأفالـ الفيديكذلؾ يسككجب الحفاظ على األجيزة بحالة جيّيدة للكم ّيف مف كشغيؿ األفالـ كاأل

 فٓى أعانٛة انؼًم انعذٚذج  .4.4.1.2

 
المخزكف كأمناء األرشيؼ المسؤكليف عف الفيرسة كنشر  مدراءف مف الكقنيّييف إلى مكأثّيرت أ ثرية الميف المركبطة باألرشيؼ بالكطكّيرات الك نكلكجية، ككأثّير  ؿ العامؿ

كينبغت كحليؿ أثر الرقمنة على  افة الكظائؼ كعلى كنظيـ المياـ ضمف الشر ة كككقّيعو كاقكراح أنشطة كدريبية كفت أغلب . األرشيؼ كالعامليف فت المبيعات
 .كأف كنفّيذىا سياسة لمواكبة التغييرركرم أف كضع الشر ة  ؿ ذلؾ يعنت أنو مف الض. األحياف قد يكطلّيب ذلؾ إعادة كنظيـ األقساـ

 

 ٔإششاك اإلداسجانرٕظّٛ  .4.4.2

 
كينبغت أف كشكرؾ الشر ة فت  ؿ مرحلة مف مراحؿ كنفيذ الخطة مف كضعيا إلى إنجازىا . ينبغت الكذ ير دائمنا أف مشركع حفظ األرشيؼ كرقمنكو ىك مشركع شر ة

 . كلذلؾ كش ّيؿ لجنة ككجييية مؤلفة مف ممثلت اإلدارة كالمسؤكليف عف المشركع لجية المكعيّيد كصاحب المشركع. كمراقبكو  ما يجب علييا مكابعة الكقدّيـ المحرز

 سصذ انًششٔع ٔيؤششاخ انًراتؼح .4.4.3
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ية ككحديد العقبات كالمصاعب كمكابعة يقضت رصد المشركع بكحديد مؤشرات المكابعة الكت كسمح بالكح ـ بالكقدّيـ المحرز كقياسو بالنسبة إلى الجداكؿ الزمنية المبدئ

 .ككصكيب األىداؼ كالكسائؿ بحسب النكائج اسكنفاذ المكازنة

أم قياس المياـ نفسيا : ينبغت أف ك كف مؤشرات المكابعة مككائمة كمامنا مع األىداؼ المحددة فت الجدكؿ الزمنت المبدئت السنكم أك ذلؾ الممكد على عدّية سنكات
 .الكت ينبغت حفظيا كرقمنكياكالمؤرشفة  بأحجاـ المكادك ذلؾ ينبغت اللجكء إلى الخبرات األساسية لقاعدة المكاد فت ما يكعلّيؽ . كاسكخداـ كحدات القياس نفسيا

 .أما الرصد فيكعلّيؽ باألعماؿ المنجزة داخلينا ككلؾ الكت كك ؿ إلى مقدّيمت خدمات خارجييف

 

 

 

 أمثمة عمى مؤشرات المتابعة

 الرقمنة

  اإلحيبء)وبطبيعت انًهبو ( فيهى، أو فيذيى)عذد انسبعبث انًعبنجت عهً يذي فخرة يحذدة يُظًّت وفق انخُسيق 

 (انخبصت   سهتأو انخيهيسيًُب أو انُقم ببنسهسهت انصُبعيت أو انُقم ببسخخذاو انسم انًيكبَيكي

 ببنخفريق بيٍ األعًبل انًُجسة داخهيًب وحهك انخي يىكم إَجبزهب إنً يقّذيي انخذيبث 

  وانُقم ببسخخذاو انخيهيسيًُب انًيكبَيكي اإلحيبءانكهفت انىسطيت نعًهيبث 

 

 الجردات

 انًعبنجتقبعذة انًىاد يُظًّت بحسب الوسبئط و الوثبئق والوحعّرف عٍ نًالحظبث انخي وضعج ا 
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 المحافظة على التراث

  عهيهب يحبفعفي بيئت  انًحفىظتانىسبئط انًبديت َسبت 

  في يكبٌ حخسيٍ انُسخ االحخيبطيتَسبت انًهفبث انرقًيت انًخّسَت عهً يىقع 
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5.     

 المالحؽ
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فت المؤكمر السنكم الذم ينظّيمو االكحاد  Hamet Baالسيد حامد با  RTSكالكلفزة  ذاعةالسنغالية لإل شر ةالقيّيـ على األرشيؼ الكلفزيكنت فت اؿمداخلة  -1
. 2010، فت مدينة دبلف  FIAT/IFTAالدكلت لألرشيؼ الكلفزيكنت 

 
 FIAT/IFTAالمؤكمر العالمت لالكحاد الدكلت لألرشيؼ الكلفزيكنت 

 2010كشريف األكؿ /أ ككبر 18-15 دبلف،
 

بالذ رل الخمسيف السكقالؿ السنغاؿ  RTSكالكلفزة  ذاعةالسنغالية لإل شر ةكحكفؿ اؿ: 2010
( النسخة الفرنسية)

 
 

 كممة ألقاىا حامد با، القّيم عن أرشيف
 RTSكالكلفزة  ذاعةالسنغالية لإل شر ةاؿ

 
. فت إحياء الذ رل الخمسيف السكقالؿ السنغاؿ RTSكالكلفزة  ذاعةالشر ة السنغالية لإل الكلفزيكف كأرشيؼكيدؼ ىذه الكرقة إلى كسليط الضكء على مساىمة 

 
 أفالم عن الماضي
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كككاجدىا ؿ كلؾ الفكرة غاص الصحفيّيكف فت ذا رة الماضت الحياء خمسيف عامنا مف الدبلكماسية السنغاليّية النشيطة عبر إبراز دكر القكات المسلحة السنغالية طكا
. فت مسرح عمليات م افحة الشغب كحفظ السالـ فت العالـ كأفريقيا

 
 ةخ كالسكؽ العالمتكعاد صحفيّيكف آخركف إلى كاريس السنغاؿ االقكصادم، فككطرّيقكا إلى سنكات الجفاؼ كصعكبات كقلّيب أسعار الفكؿ السكدانت نسبةن إلى المنا

. كاإلصالح اليي لت كالمالت كاالجكماعتالكداعيات السلبية ليذا الكقلّيب للمنكجات الزراعيّية مع ذ ر 
 الكت رحلتزيارة البابا يكحنا بكلس الثانت كالكذ ير بأىـ شخصيات الصكفية  كذلؾ مف خالؿ لحياة الدينية فت السنغاؿ منذ االسكقالؿفيلـ يسكعرض اككّـي كخصيص 

 .عف ىذه األرض ابمعظمو
 

بعد كقت قصير مف االسكقالالت كك كيف االكحاد  1963عراض كاريس الكحدة األفريقية مع منظمة الكحدة األفريقية الكت كأسست فت العاـ فضالّي عف ذلؾ كـ است
. 2002فت العاـ  األفريقت

 
ّـي الكعريج على كلـ يغب عف الباؿ عرض كطكّير الحياة السياسيّية السنغاليّية، ؼ  ر ت المسكقلة األكلى فت السنغاؿ، كذي دعاة االسكقالؿ كالمسؤكليف عف الح كماك

. الحياة السياسية السنغالية قبؿ االسكقالؿ كبعده الركاد النشطكفكدريجيان 
 

 .فضالن عف ذلؾ كناكؿ الصحفيكف ظركؼ االسكقالؿ
 

. األرشفة السمعية البصرية الكابع إلدارة الكلفزيكف السنغالت، إلى البحث فت أرشيؼ يعكد أقدمو إلى عشريف عامنا مضى قسـكدفعت ىذه االنشغاالت 
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. فرصة لحفظ األرشيف القّيم ورقمنتو: باالستناد إلى األرشيف نتاجاإل
 

مع أفّي جزءان  بيران مف  DVDكقرص الفيديك الرقمت  DVCAM اف ال بدّي مف انكظار الظركؼ المشجعة لرقمنة بعض األرشيؼ كنقلو إلى كنسيؽ دم فت  اـ 
لية بعد أف  اف مسجالن على أشرطة يكماكيؾ   Betacamاألرشيؼ قد نيقؿ إلى أشرطة بيكا ـ  . BVUكبت فت يك  Umaticالسكخدامات أكّي

 
ر أحد المنكجيف كصكير فيلـ عف أكّيؿ رئيس للجميكرية السنغاليّية كحد كعف الرئيس  Léopold Sedar Senghor ليكبكلد سيدار سنغكر( 1980-1960)ث أف قرّي

ة إلى البحث فت كثائؽ مس. 2000الذم يشغؿ سدة الرئاسة منذ العاـ  Abdoulaye Wadeعبد اهلل كاد  لة على أشرطة فاسكفدنا مف حاجة ىذا المنكج الملحّي جّي
السنغالية  شر ةكمف الدعـ الذم قدّيمكو لو أعلى سلطات الدكلة لنككصّيؿ معو إلى حؿّي مربح للطرفيف كافؽ عليو مدير عاـ اؿ BVUكبت فت يك  Umaticيكماكيؾ 

 .RTSكالكلفزة  ذاعةلإل
 

، لذا نىصّي BVUكبت فت يك  Umaticات مف القرف المنصـر أمّي أنّييا مؤرشفة على أشرطة يكماكيؾ مات كالكسعيفمبحثو حكؿ عناصر مؤرشفة كعكد للثمانيف كيدكر
ّـي إبراـ ىذا . DVCAMاكفاقنا على أف ينقؿ بنفسو األرشيؼ المعنت على أقراص الفيديك الرقمية، ثـ نأخذ على عاكقنا نقؿ الملفات ىذه إلى كنسيؽ دم فت  اـ  فك

. الجميع االكفاؽ ككطبيقو بش ؿ يرضت
 

نغكر كضيكؼ كبأداء اليميف الدسككرية ل ؿّي مف س 1981حكؿ أحداث معاصرة كركبط بانكخابات العاـ  نكاجككمحكرت عمليات نقؿ العناصر ضمف إطار ىذا اإل
بشخصيات سياسية كدينية أخرل فضالن عف كأبدل المينكج اىكمامو أيضان . ساء الثالثة أك المؤكمرات الصحفية الكت ككناكؿ حياكيـ السياسيةككاد كباجكماعات الرؤ

. 1980-1960بيف الخطط الكت كصكّير الكضع فت السنغاؿ كد ار فت السنكات 
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السماحي بنقؿ ي كسب  RTSكالكلفزة  ذاعةالسنغالية لإل شر ةعاـ  اؿ فت نظر مديركمع ك. ليذه الصكر أىمية  برل نظران لقيمكيا الكاريخيّية كغنتّي عف القكؿ إفّي 

فيك فت الكاقع مف سمح بنقؿ ىذه الكثائؽ خارج البالد،  .طابعان كثقيفيان  فت كثائقتّي عف أبرز الشخصيات السنغالية قـاسكخدثالث الأرشيؼ بناءن على طلب طرؼ 
. إلى فرنسا

 
. مقارنة مع النكائج المركقبة المعنكية كالمادية ليست بشتء ك لفكو، مسكحيالن  ليسمر األالسلطات أف  حكى كرلكقد ش ّيؿ ىذا الظرؼ الفرصة األنسب كاألكضح 

 
. ألرشيفنا  بيرةكانكيزنا الفرصة حكى نمرر ضمف الكثائؽ قيد النقؿ، كثيقكيف ذات قمية ثقافية 

 
 ستقالل السنغالاستعراض بعض األرشيف المستخدم لتجسيد مواضيع مرتبطة بالعيد الخميسن ال

 
. كجسّيد المكاضيع المخكارة بأفضؿ طريقة مم نة الكت لمخكلفة المكاحةفلنحاكؿ حاليان كصؼ الصكر ا

 
سياق االستقالالت 

 
. اسكقالليا ن كفكنيةراالؼسعى أكؿ مكضكع مطركح فت إطار االحكفاؿ بالعيد الخمسيف السكقالؿ السنغاؿ إلى كحديد سياؽ نيؿ الدكؿ األفريقية 
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شخصيات سياسية مف حقبة االسكعمار، كالعكدة إلى الرحلة الكاريخية الكت قاـ بيا الجنراؿ ديغكؿ إلى أفريقيا فت العاـ كليذه الغاية،  اف ال بدّي مف الكطرّيؽ إلى 
ر كاالنفصاؿ عف فرنسا البلد المسكعمر، كاخكيار  1958 لكف الكحرّي االسكقالؿ فت حيث سأؿ األفارقة إف  انكا يرغبكف فت البقاء ضمف المجكمع الفرنست أك يفضّي
. الشيير 1958أيلكؿ مف العاـ /طالع الثامف كالعشريف مف شير سبكمبراست

 
الكت سرعاف ما أصبحت ساحة االسكقالؿ  Dakarفت د ار  Place Prôtetككركبط الصكر ىذه باسكقباؿ الجنراؿ ديغكؿ كبالخطاب الذم ألقاه فت ساحة برككيو 

. بيف باسكقالؿ السنغاؿ الفكرمّي السنغالت بعدما خرج حشد مف حاملت اليافطات المخلّيديف مطاؿ
 

ككندرج الصكر ىذه ضمف الذا رة الكطنية مع أفّي الكلفزيكف السنغالت، الذم لـ ي ف قد كأسس بعد، لـ يلكقطيا، بيد أفّي . 1958كيرجع ىذا الحدث إلى العاـ 
. السنغاؿ مفخرة، Radio Sénégalالسنغالية  ذاعةالكسجيؿ اإلذاعت ىك ملؾ اإل

 
ؿ للجميكرية السنغالية المسكقلة ليكبكلد سيدار سنغكر كمامادك : ك اف ال بدّي مف كقديـ ىذا المكضكع مرفقان بصكر ركّياد الحياة السياسية السنغالية كمنيـ الرئيس األكّي

. كالسنغاؿ( مالت حاليان )اسكقالؿ السكداف كأدّيت إلى  1958الكت انبثقت عف اسكطالع العاـ م لفدرالية ماؿ( رئيس الكزراء)رئيس المجلس  Mamadou Diaضيا 
. لـ يسكمرّي ىذا االكحاد طكيالن ككظير الكرقة ىذه صكر كف  و

 
ا قتك بد كع ،كعبده ضيكؼ ،ساء السكداف الثالثة ليكبكلد سيدار سنغكرؤثانية أداء اليميف الدسككرية لر 26دقائؽ ك 3 على ةالممكد ةالكاريخت ذه الكثيقةصكّير أيضن

. 2000ك 1980ك 1960ككعكد الصكر لألعكاـ اهلل كاد، 
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س المنكخب عبد اهلل كاد بعد عرض أيضاى حدثان كاريخيان كسياسيان فريدنا مف نكعو فت أفريقيا، أال كىك نقؿ السلطة مف الرئيس عبده ضيكؼ المنكيية كاليكو إلى الرئتتك
.  2000آذار مف العاـ /مارس 19فت  ديمقراطت للسلطة أشاد بو الجميع، عقب االنكخابات السنغالية انكقاؿ

 
: تطّور الحياة السياسية السنغالية

 
. ثانية صكر النضاؿ فت سبيؿ االسكقالؿ 54عرض فت دقيقكيف كفتكطكّير الحياة السياسية السّينغالية  ةالثانت الكثيقة كرسـ

باسكقالؿ  مطالبيفؿا أماـ حاملت اليافطات المخلّيديف Place Prôtetساحة برككيو فت أضؼ إلى ذلؾ صكرنا لرحلة الجنراؿ ديغكؿ إلى د ار ك المو كخطابو 
الحزب االفريقت لالسكقالؿ، كأكّيؿ ، يظير القادة السياسيكف فت كلؾ الحقبة أمثاؿ ماجمكت ديكب مف كمامادك ضيا ،كناىيؾ عف سنغكر. السنغاؿ الفكرمّي 

فضالن عف ( Ahmat Dansokho ، كأحمد دكنسكخك Moustaph Niasseطفى نياست عبد اهلل كاد، كمص)المعارضيف السياسييف بعد اسكقالؿ السنغاؿ 
 .Idrissa Seckكادريسا سيؾ  Macky Sall المعارضيف الحاليييف للرئيس كاد أمثاؿ ما ى  ساؿ 
. كىا نحف نرل ىنا عبده ضيكؼ من بان على العمؿ

 
. الدبلكماسية السنغاليّية النشيطةعامان مف الحياة  50، اسكعاد صحفتّي ةالثالث الكثيقةكفت 

 
كعبده ضيكؼ فت عبد اهلل كاد كف بدكر دكلة السنغاؿ كقادكيا مف ليكبكلد سيدار سنغكر إلى يف يشرحفجرت مقابلة عدد مف الدبلكماسييف كالسفراء السنغالييف الذ

. جيرانيا أك بيف المكاطنيف أنفسيـكالسنغاؿ العس رية بيف -الصراعات السياسية
 

. Ould Tayaا نسكرجع صكران مف األرشيؼ كجسّيد أحداثان مؤسفة كقعت بيف السنغاؿ كمكريكانيا فت عيد الرئيسيف عبده ضيكؼ ككلد الطايع كى ذ
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كالسكدانييف، ضمف كبيف الكشادييف  2007كبيف العاجييف فت  2004ككندرج أيضان مساعت الكساطة الكت قاـ بيا الرئيس عبد اهلل كاد فت مدغشقر فت العاـ 

الكت ناليا   2006للسالـ  للعاـ  Houphoët Boigny فبكم-األرشيؼ الذم يجسّيد الحياة الدبلكماسية السنغاليّية النشيطة كالفعّيالة، كجائزة اليكنس ك ىككفكت
 .الرئيس عبد اهلل كاد خير دليؿ على ذلؾ

 
 1960اقتصاد السنغال منذ العام 

 
. 1960ثانية كطكّير االقكصاد السنغالت منذ العاـ  41ك كناكؿ مكنكاج مف ثالث دقائؽ

قطف كقصب الس ر ككركبط صكر األرشيؼ المعكمدة فت ىذا المكنكاج بالمحاصيؿ الريعية فت كلؾ الحقبة كفت أيّيامنا ىذه، أم بالفكؿ السكدانت بش ؿ خاص كباؿ
. كمكارد أخرل مثؿ الفكسفات كالصيد

ككشير الصكر أيضان إلى عمالقة الصناعة السنغالية أمثاؿ مصانع . 1994ر انخفاض قيمة الفرنؾ األفريقت فت العاـ كيظير االصالح البنيكم مف خالؿ صك
Sociétéd’Aménagementduاسكصالح أراضت نير السنغاؿ كاسكثمارىا  شر ة أك Industries Chimiques du Sénégales)ال يمياكيات السنغالية 

Delta du Fleuve Sénégal  أك شر ة الس ر السنغالتCompagnie Sucrière Sénégalaise بأىميّية ىذه الشر ات كدركىا فت  ىذه الصكر كذ ّيرك
. االقكصاد السنغالت منذ االسكقالؿ

 
الذم كرمز إليو  نقؿ المصاعب الكت كخبّيطت بيا البالد مثؿ الجفاؼمككجسد بعض صكر األرشيؼ نمكّي السنغاؿ كأداءه االقكصادم كالمالت، كبعضيا اآلخر 

. جراء ندرة األمطار كالعلؼ نفؽاألرض المكصدعة كجثث القطيع الذم 
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عامًا من االستقالل عبر ديانات السنغال  50إحياء 
 
فيجكؿ المشاىد على أبرز الشخصيات الدينية المسيحية كالمسلمة . عامنا مف االسكقالؿ مف خالؿ األدياف فت السنغاؿ 50ثكاف رسـ  7مف دقيقكيف ك كثيقةقكرح ت

لخليجوالبلدانساءدولارئيسعبدهضيوفبحضورعددمنرؤوقدترأسهاال1991فيالعامكيشاىد انعقاد القمة األكلى لبلداف منظمة المؤكمر اإلسالمت
أجمعالعالممنالمسلمةالعربية(وآسياأفريقيا)بونجومثلمهمةشخصياتعنناهيكBongoقطروأمراء.

 
ككبرز  1992فت العاـ  Goréeكغكرم  Ziguinchor  مساحة لزيارة البابا يكحنا بكلس الثانت إلى مناطؽ السنغاؿ الثالث د ار كزيغينشكر الكثيقةخصّيص تك

. فت غكريو طالبنا الغفراف للقارة األكركبية عف اسكعبادىا األفارقة ككرحيليـ" رحلة بال عكدة"اسة البابا يكحنا بكلس الثانت على باب صكرة قد
 

كقد كرأسيا  2009آذار مف العاـ /ك اف ضركريان أيضان الككقؼ عند القمة الثانية لمنظمة المؤكمر اإلسالمت الكت انعقدت فت د ار عاصمة السنغاؿ فت شير مارس
. مركيف يسكضؼ أمّي بلد قمة منظمة المؤكمر اإلسالمت إذ لـعبداهلل كاد، ك اف ىذا بحؽّي شرؼ للسنغاؿ، 

 
ريقية تاريخ الوحدة األف

 
فت أديس أبابا  1963 ثانية أال كىك كالدة  منظمة الكحدة األفريقية فت العاـ 39كاخكرنا أف نكحدث أخيران عف حدث كاريختّي فائؽ األىمية اخكصرناه بمدة دقيقة ك

Addis Abbeba  بقيادة أبرز الشخصيات السياسية فت القارة األفريقية أمثاؿ اإلمبراطكر ىيالسيالستNégus Haïlé Sélassié كبكرقيبة ، Bourguiba ،
. كسنغكر، كبكنجك

. كيرد أيضان أرشيؼ الذ رل األكلى السكقالؿ السنغاؿ
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تطّور حمبات المصارعة السنغالية 

 
 .ثـ حاكلنا الحقنا أف نشير إلى أىمية المصارعة السنغالية ضمف جدكؿ البرامج الكلفزيكف

 
عرض كاريس المصارعة السنغالية كالشخصيات الرياضية الكت كر ت بصمكيا فت الحلبات تالثقافية كالكاريخية للسنغاؿ ألنّيو  ابأىميكو ةاألخير الكثيقة ذهكّيسـ قت

. الساحكيف فضالن عف االركفاع البارز لألكعاب الكت يكقاضيا المصارعكف
 
. ؿ شبو األسطكرييفابطصكر األ كعرض ا ما كأنّيو .ىاة المصارعة م انان بيف برامجخصّيص لرياضتمحطات الكلفزة السنغالية  انت  أفّي كثبت ك

 
 
 

 

 

في خالل مؤتمر االتحاد  Fl@h، مديرة جمعية الحفاظ عمى التراث السمعي البصري المدغشقري وتثمينو Monique Razafy رازافي امداخمة مونيك -2
. في دبمن FIAT/IFTA 2010الدولي لألرشيف التمفزيوني السنوي
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 Fl@hعريف عن جمعية التّ 
كىدفيا  2007نيساف /أبريؿ 13ىت جمعيّيةي مدغشقرية ال كبغت الربح، أيسّيست فت  Fl@hجمعية الحفاظ على الكراث السمعت كالبصرم المدغشقرم ككثمينو أك 

 .كثمينورقمنكو كخلؽ قاعدة رقمنة لحفظ األرشيؼ السمعت البصرم لمدغشقر كالمحيط اليندم ك
 

 :الحفظممّخص عن مشروع 
لة على كسائط فضيّية مف كنسيؽ  ساعة 300لبصريّية لمدغشقر كالمحيط اليندم المدرجة كالميدّيدة بالخطر مف اككألّيؼ قكاعد المكاد السمعيّية   16مف األفالـ المسجّي

لة على  أ ثر مف ألؼ ساعةمـ، إضافةن إلى  35ك لة ساعة 3000كأ ثر مف   BVU ¾بت فت يك كنسيؽ ¾ أشرطة مسجّي  . VHSعلى أشرطة فت إكش أس  مسجّي
ؿ السريع لمعالجة إلى اضطّيرت الجمعيّية  لة الكدخّي ، خكفان مف اخكفاء قكاعد المكاد 2007فت العاـ  مـ الكت كجدكيا 35ك 16كنسيؽ على كسائط أفالـ األفالـ المسجّي

ح أف كصبح غير مقركءة . ىذه  . كقد كـ كخزينو بظركؼ رديئة مكالزمة الخؿّي  يعانتمف الكسائط  عددان إلى أفّي نظران  ف اف مف المرجّي
 

ةؿ نصؼ قرفو مف الذا رة السمعيّية  ذلؾ  اف حفظ كرقمنة ىذا األرشيؼ السمعت كالبصرم الذم يمثّي   ان  بيران عددكحككم قكاعد المكاد . البصريّية ليذا البلد ضركرةن ملحّي
ةو س ّياف المحيط اليندم كالجالية المنكشرة حكؿ العالـ)أجمع مف الكثائؽ الفريدة، لذا كلجعؿ ىذه الذا رة فت مكناكؿ العالـ  ضع قاعدة بيانات كسمح يجب ك( كبخاصّي

 .كصفّيح األرشيؼ على االنكرنت، نظران ألىميّية أف ككنقؿ الذا رة السمعية البصرية عبر كسائؿ نقؿ المعلكمات العالميّيةللمكاطنيف 
 

: شريكنا التقني
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السمعت  فت الكاقع، نقؿ إلينا المعيد الكطنت. كبادؿ الخبرات كالدعـ الكقنت الرقمنة كذلؾ فت إطار قطبقياـ  Ina الفرنست كالبصرمالسمعت  دعىـ المعيد الكطنت
االت الذم ىك شري نا الكقنت معرفكو فت ما يخكصّي باألرشفة السمعية كالبصرية كالعمؿ الككثيقت كالكحميؿ على االنكرنت كالكت ىت مج Ina الفرنست البصرم

. 1999كخصّيصو منذ العاـ 
 

: ممّخص عن العمل
 : الميدّيد باالخكفاء أربع مراحؿ لمدغشقر كالمحيط اليندمالبصريّية مّيف مشركع حفظ القكاعد السمعيّية يكضك. بإطار عمؿو كاسعو  Fl@hيكّيسـ ىدؼ جمعية 

كجميع قكاعد المكاد : المرحلة األكلى -
عادة )حفظ المكاد : المرحلة الثانية - ( كالكحديد ككضع قاعدة بيانات محكسبة كالنقؿ إلى كسيطة جديدةالككضيب الكحضير المي اني ت كا 
 (AIME نظاـ مف خالؿ )الرقمنة : المرحلة الثالثة-
دارة قكاعد المكادكضع مجمكعة مف النصكص القانكنية الكت كنظّيـ الكثميف ككضع شبؾ)الكثميف : المرحلة الرابعة - ( ة مف األدكات المعلكماكيّية لالسكشارات كا 
 

: كراثنا ال يقدّير بثمف بالنسبة ألمّي بلد قديمةقراءكيا كش ّيؿ  ؿّي الكسائط الكت أصبحت أجيزة 
مـ كاألشرطة المزدكجة  35ك 16األشرطة  مف كنسيؽ  -
( بت فت يك 3/4)أشرطة يكماكيؾ  -
 SVHS فت أكش اسأك أس  -VHSأشرطة فت أكش اس  -
قرص الفينيؿ  -
أشرطة صككيّية  -
فيلـ ع ست، إيجابت  -
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: الرقمنة قطبالمستفيدون من 
ىك شمؿ المكاطنيف جميعيـ سكاء أ اف فت حكزكيـ قكاعد مكاد أـ ال ككم ينيـ مف خالؿ أرشيفيـ السمعت كالبصرم مف  Fl@hالعامّية، بما أفّي ىدؼ جمعيّية 

ة الكالميذ كالمدّيرسيف كالباحثيف كالمخرجيف كشر ات االنكاج السمعت كالبصرمكىذا . الكعرّيؼ على كاريخيـ . أمره يعنت الجميع ك بخاصّي
شقر كجزر القمر، مركران أمّيا البلداف المعنية فيت البلداف الكت لدييا قكاعد مكاد يجب رقمنكيا ككضعيا فت مر ز المكارد، أم جميع بلداف المحيط اليندم مف مدغ

. مبيؽ كأفريقيا الجنكبيّية ككصكالن إلى جزيرة مكريسبسيشيؿ كمكز
  

 
 Fl@hاألعمال التي قامت بيا جمعّية 

. الذا رة المدغشقريّيةكنمحت يكميّيان كاخكفى بعضه مف قكاعد المكاد بسبب الكدىكر الطبيعت للكسائط 
 :أف كحقؽ اآلكت 2007كاسكطاعت الجمعية منذ كضع اليي لية الكشغيلية فت العاـ 

 
 

 العمؿ المنجز أحجاـ الساعات الكت كـ كشغيليا أصحاب قاعدة المكاد
 ساعة 163األحجاـ المحفكظة  ساعة 235حكالى  شر ة سينيميديا 

 ساعة 21حكالى FL@Hجمعية  ساعة 150األحجاـ المرقمنة 
أيلكؿ /بدء العمؿ فت سبكمبر ساعة 1000حكالى المدغشقرمالكلفزيكف الرسمت 
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2010 
 
 

: اإلشكالّية وعناصر السياق
 "ال كيشارؾ ىت ذا رةه ميكة ذا رة"

كل ف كبفضؿ برامج .  ذلؾ يخضع الصكت لل ثير مف الكدىكر إلى درجةو يصبح فيياغير مسمكع. ككدىكر األفالـ ككمست صكرىا مقلّيمة كألكانيا باىكة أك ممحية
كيا الجماليّيةالمعالجة المعلكماكيّية أصبح بإم اف الصكر كالصكت أف كسكعيد  إفّي حفظ الكراث ىك أيضان حفظ نكعيّية المادّية، فت الكاقع ال يم ف رقمنة ىذه األفالـ  . قكّي

 .إالّي ليدؼ إعادكيا إلى الشعب المدغشقرم
 

كضع قكاعد المكاد بيف يدم يساعد الكثميف مف جيةو على إعادة ايحياء الذا رة السمعية البصرية المدغشقرية عف طريؽ إعادة صكر األرشيؼ للشعب المدغشقرم ك
ت اسكدامكيا ال الطالب كالباحثيف كاسكعماؿ المكخصصيف فت المجاؿ السمعت كالبصرم ليذه الصكر، أمّيا مف جيةو أخرل يسيّيؿ كضع قكاعد المكاد على االنكرف

. اإليداع القانكنتسيما عندما يركفع عدد ىذه األخيرة كالذم سينجـ عف كحديد قكاعد مكاد جديدة فت المسكقبؿ عف طريؽ 
الّي لف كظير جميع قكاعد المكاد المعالجة الى العيافككعالج قكاعد المكاد  ككثّيؽيجب أف  سيصبح األرشيؼ السمعت البصرم للبحر اليندم البكابة . على مراحؿ كا 

نة انكقاالن للخبرات إلى مخكصيف محلييف كأجانب فكصؿ  ذلؾ يؤمّيف كطكر سبؿ الكدريب فت قاعدة الرقـ. المرجع لبحكث األرشيؼ جميعيا المكعلقة بيذه المنطقة
كيؤمّيف ىذا األمر كبادالن على الصعيد الكقنت . ىذه الخبرة بالكالت إلى البلداف  افة عف طريؽ انكقاؿ الك نكلكجيا كالخبرات بيف مرا ز المكارد فت ىذه األما ف

 .كالثقافت، األمر الذم يعزز السالـ كالكفاىـ بيف الشعكب
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 :اليداع القانونيا
ىك غياب الكشريعات القانكنية كالكجارية الكت كحمت األرشيؼ السمعت البصرم كاسكخداماكو فت  Fl@hفت الكاقع، إفّي الخطر األساست الذم ككاجيو جمعية 

. مؿ دائـ فيك ضمافه لمكابعة ىذه العمليّيةأمّيا كجكد طاقـ ع. مف ىنا، كظير الجمعية كنبيان فت ما يخكصّي بإخراج األرشيؼ إلى العياف بعد رقمنكو. مدغشقر
. فت الكاقع سي كف ىذا القانكف الجامع األساست لقكاعد المكاد السمعيّية كالبصرية. ليذا اقكرحت الجمعية مشركع كحديث قانكف اإليداع القانكنت

: قناعاكنا بأفّي قكاعد مكاد األرشيؼ يجب أف ككضع فت ثالثة أما ف مخكلفة، أم لدل  2009األزمة السياسة فت العاـ  زادت
المنكج   -
(  Fl@hجمعيّية )كحدة إدارة ككثميف األرشيؼ السمعت البصرم  -
مرا ز األرشفة المحلية  -

ذ ره ىك أفّي ىناؾ قانكف إيداع قانكنت فت مدغشقر كل ف يجب مراجعة مفيكمو كمضمكنو بش ؿو  الجدير. كمف الميـ جدان كضع إطار قانكنت لحماية قكاعد المكاد
.  امؿ

. سيسمح إصدار ىذا القانكف  للجمعية كلكحدات األرشفة األخرل بكغذية قكاعد مكاد األرشيؼ كباسكمرار أعماليا  ؿٌّ بحسب كظيفكيا
 

: استثمار قواعد المواد
إلى  اـ الجمعيّية فرصة ضّـي قكاعد مكادهبيف المراحؿ األربعة مف مشركع حفظ األرشيؼ كبعد جمع قكاعد المكاد مف المنكجيف، كقد مف أجؿ كأميف االسكمرارية

 ذلؾ إف إدارة قكاعد المكاد المطبّيقة ىت نفسيا بالنسبة لجميع المنكجيف فت ما يخكص . ككش ؿ  ؿ قاعدة مكاد إضافةن ىامّية إلى كاريس مدغشقر.  البيانات الكطنية
. ان المفعكؿ سيصبح عمؿ النظاـ اكككماكي تبحقكؽ االسكثمار، ككعدّي ىذه طريقةن السكباؽ إصدار القانكف المكعلؽ باإليداع القانكنت ألنو كحيف يمست سارم 

ككقدّيـ الجمعية جياز اسكشارة فت مكقع الحفظ ل ؿ األشخاص . كككفّير قكاعد المكاد للجميكر المعنت ألف المكركث السمعت البصرم سينشر على شب ة االنكرنت
 .الذيف ال يسكطيعكف النفاذ إلى شب ة االنكرنت
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 :كيم نيـ االسكفادة مف االسكخدامات الكالية. خدمات مكجية للمسكخدميف المحكمليف  افة مف أفراد إلى شر ات FL@Hجمعية  كفيما يكعلّيؽ بكثميف األرشيؼ كقدّيـ

 األبحاث الككثيقية 
 كحرير أقراص الفيديك كسائط الميديا المدرسية 
 البث الكلفزيكنت 
 المنشكرات على االنكرنت 
 الككاصؿ المؤسساكت 
 االسكخداـ لحاجات عائلية. 
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 قاعدة المواد السمعية البصرية  تقييمجدول : 3الممحق 
  TAIF/ATFIاالتحاد الدولي لألرشيف التمفزيوني و anIالمعيد الوطني السمعي البصري 

 
جميع الجكانب الكت   ميان  نفسيا إذا ما أرادت أف كحصتى  شر ةمّيـ الجدكؿ بغية االسكعانة بخبرات طرؼ ثالث، كل ف مف المم ف الرجكع إليو لكحليؿ كضع اؿصي 

. ككطلّيب أخذىا بالحسباف
 

 :العموميات .1

 الكت كطلب الكقييـ الجية
 ىدؼ الكقييـ أك محككاه

 المكاد السمعية البصرية الكطنية
 

 وضع األرشيف ومحتواه .2
 :المحتوى 2.1
 اسـ قسـ األرشفة 
 أرشيؼ يخصّي جية البث، أرشيؼ كطنت، أرشيؼ جامعة: نكع األرشيؼ... 
  الكت كملؾ قاعدة مكاد األرشيؼ الجيةكاريس 
  كحديد عدد اإلذاعات كمحطات الكلفزة الكت كمل يا كعدد ساعات البرامج الذم كبثّيو أسبكعيان : ىت جية بث الجيةفت حاؿ  انت 
  أمّي إدارة يكبع قسـ األرشفة؟: الجيةكضع األرشيؼ فت 
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 اليي لية الداخلية الخاصة بقسـ األرشفة 
 قانكف االكصاؿ السمعت البصرم، قانكف اإليداع القانكنت، قانكف المل ية الف رية، الميثاؽ، النظاـ : فت قسـ األرشفة اإلطار القانكنتّي المطبّيؽ

 الداخلت
  اإلدخاالت األكلىسياسة اخكيار 
 كطكيره، خطة العمؿ إسكراكيجيةىدؼ قسـ األرشفة، /ميمة 
 بالمحافظة على الكراث فت البلد، كفت المنطقة األخرل المعنية  شر اتالعالقات مع اؿ 
 كجكد مقدمت خدمات كقنية فت البلد، كفت المنطقة 
 االكحاد الدكلت لألرشيؼ الكلفزيكنت: العالقات المقامة مع منظمات دكلية FIAT/IFTA ،كالسمعت الصككت لألرشيؼ الدكلية كالجمعية 

 .كغيرىا OIF للفرن كفكنية الدكلية المنظمةك Cirtefة بالفرنست الناطقة كالكلفزيكنات لإلذاعات الدكلت المجلسك IASA كالبصرم
 كات كمعارضند: ر ة فت لقاءات دكلية محكرفة المشا 

 
 الموازنة 2.2

  مكازنة األرشيؼ المحددة رسميان 
 المكازنة السنكية المخصصة إلدارة قسـ األرشفة 
 العامة شر ةنسبة مكازنة األرشفة مف مكازنة اؿ  
 سنكيان؛ عدد األشرطة الكت كيضاؼ إلى األرشيؼ سنكيان؛ عدد  الجية/عدد األشرطة الجديدة الكت اشكركيا جية البث: مؤشر نمك األرشيؼ

 . األشرطة المعاد كدكيرىا
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 د قسم األرشفةيعد 2.3
 أميف المسككدع، اإلدارمأميف الككثيؽ: فئات طاقـ العمؿ ،  ...، الفنتّي
  الكدريب، العديد، مككسط الراكبمسككل الكأىيؿ، : ل ؿ فئة 

 
 التدريب عمى األرشفة السمعية البصرية 2.4

 ما ىت أسس الكدريب المككفرة داخؿ المنظمة؟ داخؿ البلد؟ 
  اللغات الكت ييساؽ فييا الكدريب؟ما ىت 
 ما ىت حاجات كدريب مكظفيف داخؿ قسـ األرشيؼ؟ 
 ؟ما ىت األكلكيات 

 
 مستندات تقديم مراكز األرشيف 2.5

  كيّيب يعرض قاعدات المكاد كالخدمات الكت كقدميا أقساـ األرشفة؟ىؿ يككفر 
 االل كركنت صفحة مخصصة ليذا الغرض؟ الجيةىؿ يضّـي مكقع 

 ىؿ قمكـ بمكنكاج قصير عف أرشيف ـ لكعزيز الككاصؿ كالعالقات العامة؟
 

 التقنيةوالمعدات المباني  .3
 المباني 3.1
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 ( أك أما ف الكخزيف)أك عدة مبانت، ككزيع الخدمات كالمجمكعات، المسافة الكت كفصؿ قسـ األرشيؼ  مبنى كاحد: انشاء المخازف كأقساـ األرشفة
 . نكاجاإل( مرا ز)كأما ف 

 المساحات المخصصة للكخزيف 
 كأمينو ضد السرقة، الحرائؽ، الفياضانات: أمف المبنى  

 
 المعدات التقنية 3.2

  فت قسـ األرشفة نفسو أك فت قسـ آخر؟: األرشيؼ كاسكثمارهأيف كككاجد المعدات الكقنية الالزمة الدارة 
 (قدرة االسكخداـ/ اسكخداـ حقيقت)عددىا، نكعيا، ميمّيكيا، مؤشر اسكخداميا : كصؼ المعدات 
 مف أجؿ المشاىدة 
 مف أجؿ إعادة النسس 
 منضدة العمؿ، كيليسينما: مف أجؿ النقؿ مف الفيلـ إلى الفيديك 
  كصحيح األلكاف-الكنسيقات: القديمةمف أجؿ نقؿ أشرطة الفيديك 
 احكياطت قطع الغيار 
 قسـ الصيانة 

  والمحافظة عمييا( التناظرية)قواعد المواد القديمة  .4
 المواد تكوين 4.1 

 التمفزيون
 :الفيلـ        
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 صكت ممغنطضكئتمـ، صكت  16مـ،  35: الكنسيقات ،... 
 ،فيلـ مصنكع مف النيكرات فيلـ مصنكع مف الخالت 
  كر يب باسكخداـ الصمغ أك الشريط الالصؽ: الكر يبنكع 
 مقاس بعدد العلب، ساعات البرنامج، أمكار الفيلـ: الحجـ المؤرشؼ 
 القدـ 
   مسككل الكبكبيب 

 الفيديوشريط 
 بكصة ببكصة 2مقاس : الكنسيقات ،B   أك ستC ، ¾ بكصة يكماكيؾ، بيكا أس بتBeta SP 
 األحجاـ المؤرشفة 
 مسككل الكبكيب 

 البرامج فئات
  ،كرفيو مكسيقية ، دراما، برامجاألخبار الكلفزيكنية، البرامج السياسية ... 
 النسبة، المعالجة المنفصلة: الخارجت نكاجاإل المشكرؾ، نكاجالخاص، اإل نكاجاإل 
 مفقكدة، غيرىابرامج  ،(الممنكعالمحككل " )الجحيـ" ،(المحمت المحككل" ) نكز" ميمّية ثقافيان، مجمكعات: الخاصة الحاالت 

 أحادية النسخةنسبة البرامج المسجمة عمى وسائط 
 
 :المحافظة 4.2

 :المحافظةظروف 
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 :الفيمم
 ظركؼ الكخزيف 
 الحرارة، قياس رطكبة اليكاء، دكرة اليكاء، الغبار، ك ييؼ اليكاء: الظركؼ البيئية 
 العمكدم، األفقت: الكخزيف 
 المساحة أك األمكار الخطية :المضغكطة المكحر ة الرفكؼ الكقليدية، الرفكؼ 
 علب معدنية، علب بالسكي ية، عزؿ ب رات األفالـ فت أ ياس بالسكي ية: ككضيب األفالـ 
 كخزيف منفصؿ؟: الصكرة كالصكت 
 مكالزمة الخؿ 
 نسبة قاعدة مكاد األفالـ المحققة 
 مسككل الكدىكر 

 :شريط الفيديك
 ظركؼ الكخزيف 
 اليكاء، دكرة اليكاء، الغبار، ك ييؼ اليكاءالحرارة، قياس رطكبة : الظركؼ البيئية 
 المساحة أك األمكار الخطية: المضغكطة المكحر ة الرفكؼ الكقليدية، الرفكؼ 
 نسبة األشرطة الكت كصعب قراءكيا 

 
 سياسة الخفظ كالرقمنة
 الحفظ كالرقمنة؟ فت حاؿ  اف الجكاب نعـ،  يؼ كصفكنيا؟ إسكراكيجيةىؿ حدّيد قسـ األرشفة 
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 مساعدة خارجية؟ كمكيالن ظرفيان؟ىؿ نلكـ 
 ما ىت نسبة المكاد المحفكظة؟

 ما ىت المحككيات المعالجة أكالن؟
 ما ىت المعدات كالبرامج المسكخدمة ليذا الغرض؟

 كمت رقمنة األرشيؼ؟/كـ حفظ( كسائط)كسيطة (/ كنسيقات)على أم كنسيؽ
 

 (المضافة إلى األرشيؼسير العمؿ، دفؽ البرامج )البرامج المضافة إلى األرشيؼ  .5
 كجميع البرامج 5.1

 كالبث نكاجالكنسيقات الحالية لإل 
 عدد المكاد، ساعات البرامج: للمكاد المضافة إلى األرشيؼ ةالسنكم األحجاـ 
  السالسؿ المضافة إلى األرشفة إنكاجنسبة 
 معايير كعمليات االخكيار 
 كسائط الكحكيؿ 
  أخبار، رياضة؟: إلى برامج مرقمنةما ىت البرامج المنكجة الكت كـ كحكيليا 

 سير العمل، التبويب، الفيرسة: وضع المعمومات الوثائقية الخاصة بالبرامج المؤرشفة 5.2
 مكى كعلى يد مف ككفقان ألم عملية يكـ كضع المعلكمات كككحيدىا؟ 
 األقساـ المشار ة فت عملية الككثيؽ: المصادر 
 قسـ البرمجة 
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 (المكنكاج) نكاجكما بعد اإل نكاجقسـ اإل 
 قسـ المعلكمات 
 قسـ الرياضة 
 ما ىك دكره المحدد فت عملية الككثيؽ؟: قسـ األرشفة 

 
 واصفات البيانات/المعايير واألدوات التوثيقية 5.3

 
 ؟ ما ىك؟ىؿ كسكخدمكف معياران للكبكيب

 الملخصات، الصكر المصغّيرة ،(الشخصيات، المكاقع، المكاضيع)فئة البرنامج، ال لمات المفكاح :  يؼ كصنّيفكف المحككيات
  :ىؿ كسكخدمكف مجمكعة أك عدة مجمكعات محددة أللفاظ الفيرس

  (األنكاع الكلفزيكنية)كصنيؼ فئات البرامج 
 الم نز أك الئحة ال لمات المفكاح  

 مف المسؤكؿ عف المعالجة الككثيقية؟
 عددىـ، مؤىالكيـ: أمناء الككثيؽ

 
 يانات التوثيقيةاألدوات المعموماتية وقاعدة الب 5.4
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 كاريس حكسبة قسـ األرشفة 
  ككيح( فت حاؿ  اف الجكاب نعـ، كحديد اسميا)ىؿ كككفر قاعدة بيانات: 
  (الكحدات المادية كالمؤرشفة)مراقبة جردة قاعدة المكاد 
  (على سبيؿ المثاؿنكائج الكحقؽ مف األفالـ، )كضع خريطة لحالة قاعدة المكاد أم ككثيؽ الحالة المادية للمكاد المؤرشفة 
 (الكبكيب، الفيرسة، البحث)المحككيات  إدارة 
 إدارة الحقكؽ المركبطة بالبرامج المؤرشفة 

 
 :ل ؿ قاعدة بيانات كحديد األمكر الكالية

 كاريس إنشائيا 
 نظاـ الكشغيؿ 
 البرمجيات 
 الخادـ /الشب ة الداخلية، الشب ة الكبادلية، نظاـ العميؿ: ش ؿ النظاـ 
 لكت كمت إداركياعدد العناصر ا 
 كغذية قاعدة البيانات كاللجكء إلييا كفئاكيـ عدد فئات المسكخدميف المعكاديف 

 
 لقسـ األرشفة الككثيقتكقييـ الكضع  5.5
 ما ىت قاعدات المكاد الكت ذ رت فت األدكات الككثيقية، كالكت لـ كذ ر؟ ما ىت فئات البرامح؟ إلى أم سنة كعكد؟ 
 الكلفزيكنت كغيرىا نكاجالمعلكمات الكلفزيكنية، اإل: الكلفزيكنية، كحديد مسككل كغطية األدكات الككثيقية ل ؿ قاعدة نكع مف البرامج. 
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  أك اسكبدليا باألدكات المعلكماكية؟( يسكخدميا)سكخدمو قائمة؟ ىؿ ال يزاؿ م/األرشفة فيرسىؿ يملؾ قسـ 
 

 استخدام األرشيف .6
 اسكخداـ األرشيؼ 6.1
 م كش ّيليا إعادة البث مف البرمجة اليكائيةالنسبة الت: إعادة البث 
  الكطنية نكاجالكلفزيكنية أك دكر اإل الجيةعدد الحلقات المسكندة إلى األرشيؼ الكت كنكجيا  ؿ عاـ. 
  ؟(بيعو أك كحريره مثالن )لكسكيؽ األرشيؼ  قسمان  الجيةىؿ أنشأت 
  افة كللباحثيف؟ىؿ ي كف األرشيؼ مكاحان لمسكخدمت القطاعات الثقافية كالكربكية  
  سنكيان؟/ ماىك حجـ األرشيؼ المعاد اسكخدامو شيريان 

 
 البحث التوثيقي

  ؟ببحث ككثيقت ىك المخكؿ القياـمف 
 طاقـ قسـ األرشفة، الصحفييف، المنكجيف كغيرىـ؟: مف يسكخدـ فعالن أدكات البحث 
  عدد طلبات األرشيؼ المعالجة شيريان 
 فئات الطالبيف 
 (جكدةاؿ-الميلة: مثاؿ) ما ىت حاجاكيـ الخاصة 

 
 :قواعد التشغيل التي تنّظم األمور التالية 6.3
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 يؼ ككح ـ أقساـ األرشفة بالنسخات األصلية كاألدكات األحادية النسس  
 ال أم قسـ يضطلع بيذه الميمة؟  ىؿ بإم اف قسـ األرشفة صنع نسخات للمشاىدة كالكشغيؿ؟ كا 
 عملية مراقبة اسكعارة المكاد كالكحقؽ المسبؽ مف مكاد الفيلـ كككابع الكسائط حكى مكقع الكشغيؿ ؼ كنظّيـ ت 
 أم قسـ مسؤكؿ عف الكنازؿ عف حؽ المؤلؼ فت حاؿ كـ بيع مكاد مف األرشيؼ؟ 

 
 وقائع وأرقام 6.4

 
 عدد المكاد المقرضة 
 أمثلة حديثة كملمكسة عف إعادة اسكخداـ األرشيؼ 
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 naeJteyuoG lëoN-وجان نوٌل غوٌٌه  arraV naeJجان فارا © " تحدٌد المستخدمٌن واالستخدامات وعرض خصائصهما"جدول  -1

 

 

 

 

 

 

 خدمات ٌقّدمها النظام احتٌاجات المستخدمٌن االستخدامات   المستخدمون 

 /العدد األولوٌة   
 نوع 

 المستخدمٌن
 المحتملٌن

 المعلّمات
 (لكلّ نوع من المستخدمٌن)

  

 واجهة االتصال بٌن الزبون والنظام - االّطالع على قاعدة البٌانات - فترة االستخدام ومّدته -   أخبار جهة بث من الخارج

 (موضوعاتٌة/وثائقٌة)تكٌٌف انتقاء البرامج  - مشاهدة مواّد مختارة - وتٌرة النفاذ -   نتاجاإل  

 مزاٌا وسائط المٌدٌا  إبداء الرأي - األقصى/المتوسطعدد محاوالت النفاذ المتواقتة  -    نتاجشركة اإل 

محترفون من مراكز  
 األرشفة

 ...(علماء وثائقٌون)

 الخدمة توفر - مشاهدة لغاٌات االستخدام العام - (مكان االستخدام)الموقع الجغرافً  -   

 خدمة الزبون  - معلومات حول حقوق االستخدام - مؤجل/آنً -    شركةال 

 متابعة االستخدامات معلومات متعّلقة بالتسعٌر - متعّدد/ فرٌد-    مؤسسً 

  االنتقاء والطلب - جماعً/فردي    التدرٌب 

ٌّد/ النفاذ الحّر     الجمهور العرٌض    معلومات متعّلقة بالتسلٌم- المق

   كاملة/ مواد مقتطفة     

        

       االستحصال على المواد من الداخل

       المعالجة  

       التوزٌع 

       اإلدارة 
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"  جدول الوسائط السمعٌة" -2

 (necniVt Fromont تفنسان فرومون) 

 

: قرص أسود أجهزة

دورة  78"

 "خالت

: قرص أسود

 "فٌنٌل"

شرٌط 

سمعً 

 تناظري

6,25 

شرٌط سمعً 

كاسٌت 

تناظري 

 (مٌنٌكاسٌت)

شرٌط سمعً 

 رقمً

قرص 

 صغٌر 

RDC/VD

-RDW 

-RDC W

-RDVD

W 

-DBR 

قرص )

الشعاع 

 (األزرق

ذاكرة 

 ومٌضٌة

       x X X x تناظرٌة طرق التسجٌل

 x x x x X x     رقمٌة

         x X مٌكانٌكٌة اآللٌات

     X x x x   ممغنطة

  x x x x      ضوئٌة

ذاكرة للقراءة فقط 

قابلة للمسح 

الكهربائً 

MORPEE 

         x 

         x x تبّدل شكل السطح التكنولوجٌا

المغناطٌسٌة 

 الحدٌدٌة

  X x x      

     x      ضوئٌة ممغنطة

ر الطور ٌّ    x        تغ

  x  x       الكٌمٌاء الضوئٌة

 x          شبه الموّصالت

دورة فً  78 (األكثر شٌوعاً )السرعات 

 الدقٌقة

دورة فً  33

 الدقٌقة

دورة فً  16

 الدقٌقة

 1/3و 33 

 دورة فً الدقٌقة

دورة فً  45

سم فً  9.5

 الثانٌة

سم فً  19

 الثانٌة

سم فً  38

سم فً  4.75

 الثانٌة

ٌّر رأس دورانً ٌّر متغ ٌّر متغ ٌّر متغ  - متغ
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 الثانٌة الدقٌقة

سم فً  76

 الثانٌة
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 أكالف وسائط األرشفة -3

  (naeJlëoN teyuoG-، جان نوٌل غوٌٌه arraV naeJجان فارا ) 

 (2009غٌر شامل، سعر )جدول مرجعً بأكالف الوسائط المختلفة بالجٌجاباٌت 

 

 (بالٌورو)األكالف  السعة :الوسائط

 60 -ساعة" كاسٌت"شرٌط سمعً  (ateBبٌتا :  مثال)شرٌط سمعً رقمً 

 جٌجاباٌت

 20-13ٌورو للشرٌط السمعً،  8

 جٌجاباٌت/سنتٌم

DC 0.6 جٌجاباٌت/سنتٌم 57 جٌجاباٌت 

DVD 4.7 جٌجاباٌت/سنتٌم 10-3 جٌجاباٌت 

DB 25 جٌجاباٌت/سنتٌم 40-10 جٌجاباٌت 

 جٌجاباٌت/ٌورو 1.5-0.8 تٌراباٌت 1-4 (NAS ، SAN)+أقراص صلبة 

 : خرطوشات محوسبة

شرٌط خطً معلوماتً بالتنسٌق المفتوح 

LTO3 

شرٌط خطً معلوماتً بالتنسٌق المفتوح 

LTO4 

شرٌط خطً معلوماتً بالتنسٌق المفتوح 

LTO5 

 

 جٌجاباٌت 400

 جٌجاباٌت 800

 جٌجاباٌت 1500

 

 جٌجاباٌت/سنتٌم 3-7

 جٌجاباٌت/سنتٌم 20-5 تٌراباٌت 4-1 (؟)قرص خام 

 جٌجاباٌت/ٌورو 8-7 تٌراباٌت 5 (submiN: مثال)ذاكرة إلكترونٌة 
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 على معاٌٌر دوام التنسٌق مثال -4

 naeJteyuoG lëoN-وجان نوٌل غوٌٌه  arraV naeJجان فارا ) 

 

  مثال عن  دوام التنسٌق: 1الجدول

   المعاٌٌر

 وزن الشرح نوع 
 المعٌار

 1التنسٌق 
 العالمة لكل )

 (معٌار

 1مجموع التنسٌق 
 (العالمة xالوزن  )

 إتاحة المادة 
 الستخدام الجمهور

    ...وجود المواصفات ورمز المصدر وتولٌفة تطوٌر البرمجٌات مع النفاذ إلٌها
    المستخدمٌن/الموّزعٌن/المحّررٌن/درجة االستخدام من قبل المطّورٌن اعتماد المادة

    التحلٌل المباشر بواسطة أدوات بسٌطة الشفافٌة
 التوثٌق الذاتً

 
 واصفات البٌاناتالتقنٌة الهٌكلٌة، البٌانات التً تصف األساس،  واصفات البٌانات

    إلدارة البٌانات

 بٌئة
 االستخدام

 (الحوادث الخارجٌة غٌر المتوقعة)

أو استخدام " المردود"االعتماد على معدات ونظام استخدام محوسب وبرمجٌات 
    المحتوى

 أثر براءات 
 االختراع

    كلفة الرخص
 اآللٌات التقنٌة 

 للحماٌة
 (مثل التقٌٌم باألرقام)

    األثر على استنساخ المحتوى وتهجٌره وتطبٌعه

 التطابق
 

 المتوّقع/التصدٌر الممكنة مع النظام القائم/المعالجة/عملٌات االستٌراد
 إمكانٌة التحوٌل إلى تنسٌقات أخرى
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 التنسٌق القائم على أساس المٌدٌا ووظٌفته جودةمثال عن معاٌٌر  -5

 (naeJteyuoG lëoN-وجان نوٌل غوٌٌه  arraV naeJجان فارا )

 

 التنسٌق القائم على أساس المٌدٌا ووظٌفته جودةمثال عن معاٌٌر : 2الجدول

   المعاٌٌر 

 وزن الفٌدٌو الصورة الثابتة السمعٌة 
 المعٌار

 1التنسٌق 
 العالمة لكل )

 (معٌار

 1مجموع التنسٌق 
 (العالمة xالوزن  )

تشغٌل الصوت  المردود
 :جانبً مع/سترٌو/أحادي

مستوى )أزرار المعلمات 
الصوت، التوازن، الترّدد 

 ( الحادّ /المنخفض

ترجٌع /تقدٌم)أزرار التحّكم 
 (سرٌع، تخطً الجزء

 المشاهدة على الشاشة

 الطباعة على الورق

 التكبٌر

+ تشغٌل دفق الصور 
 :الصوت مع

أزرار المعلمات للصورة 
اإلضاءة، التباٌن، )

 للصوت( + التظلٌل

 أزرار التحّكم

   

التعدٌل الخطً النبضً  - ةالدق
دقة : MCPLالمرمز 

 عالٌة، كلمات ترمٌز طوٌلة

إصدارات تتجّنب أو تقلّص  -
آثار فقدان الضغط أو آثار 

 العالمات المائٌة

الوضوح )دقة التفاصٌل  -
والترمٌز ( العالً الحٌزي
 (بعدد البت)العالً العمق 

ٌّز األلوان-  غنى ح

إصدارات تتجّنب أو  -
تقلّص آثار فقدان الضغط 

 أو آثار العالمات المائٌة

الوضوح )دقة التفاصٌل 
الوضوح العالً، / القٌاسً

 (المسح المتّدرج

إصدارات تتجّنب أو  -
الضغط تقلّص آثار فقدان 

 أو آثار العالمات المائٌة

 الدقة السمعٌة

   

مالمح )إدارة األلوان  صوت جانبً الحقل
معاٌٌر االتحاد الدولً 

 (CCIلأللوان 

    صوت جانبً

تنسٌقات التأشٌر +  غٌره
 الموسٌقً

رسم شعاعً، نكامج + 
 ...ثالثٌة األبعاد

تنسٌقات الحركة + 
، تعدٌل (الموجة الصدمٌة)

 للصورةتقرٌبً 
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 جدول وزن اختٌار نظام التخزٌن -6

( naeJteyuoG lëoN-وجان نوٌل غوٌٌه  arraV naeJجان فارا )

 

                    وزن

 (بالٌورو)الكلفة  الخصائص    النفاذ   السعة المعاٌٌر  

 
 
 
 
 
 

 أنظمة
 :التخزٌن

السعة  
 القصوى 

 /بالجٌجاباٌت
 الوحدة 
 /الحالٌة

 المستقبلٌة

 سعة 
 النظام

 اإلجمالٌة

 السرعة 2م/جٌجاباٌت
 اإلجمالٌة

أقل من 
 ثانٌة

أقل من 
30 

 ثانٌة
من  أكثر
30 

 ثانٌة

 /العدد
 الٌوم
 

 العدد
 /المتوسط
 األقصى

 المتواقت
max. 

 انسٌاب
 النقل
fert 

 -اموالد (-فً السوق)االعتماد 
 انفتاح التكنولوجٌا

 (عّدة نقاط بٌع)توّفر الوسٌطة 
 أمد حٌاة البٌانات

 األمن -التكرار -الموثوقٌة
 قابلة النظام للقٌاس

 مقاومة عوامل المناخ
سهولة التهجٌر

4
 

 تحدٌد أبعاد الشبكة المعلوماتٌة

 وسٌطة
 التسجٌل

 جٌجاباٌت/

 نظام
 /المعدات

 البرمجٌات
برنامج )

إدارة 
التخزٌن 

متعدد 
المستوٌات 

MSH، 
النسخ 

 (االحتٌاطً

 التشغٌل
+ 

 (2)صٌانة 
 الوسٌطة

 التكرار
 األمن

(3) 

 التهجٌر
 

على 
 الرفوف

 إدارة)
5الرفوف

) 

شرٌط األرشفة 
 السمعً الرقمً

 البٌتاكام الرقمٌة             
8 

= ساعة/ٌورو
 جٌجاباٌت 60
13-20 

 جٌجاباٌت/سنتٌم

(5)    

 وسائط ضوئٌة 
DC/DVD/DB 

DC:0.6 
DVD:4.7 
DB:25 

            57 
 جٌجاباٌت/سنتٌم

3-10 
 جٌجاباٌت/سنتٌم

10-40 
 جٌجاباٌت/سنتٌم

 الحاروق
قرص 

الشعاع 
DB  األزرق

كٌلوبت  1
 فً الثانٌة

 4دورة +
كٌلوبت فً 

 الثانٌة

   

 أقراص صلبة 
ٌمكن استخراج 

 البٌانات عنها

                  

خرطوشة  
 محوسبة

                  

 خادم
 محوسب

 نظام +
 تخزٌن
 فرعً

 أقراص صلبة
 (5)خوادم خام )

 +SAN/NAS 

-1أكثر من 
 تٌراباٌت 4
(1) 

            0.8-1.5 
 جٌجاباٌت/ٌورو

(5)    

 الخرطوشات 
 المحوسبة

شرٌط خطً 
معلوماتً 

            3-7 
 جٌجاباٌت/سنتٌم

    

                                                           


 اتهجٌر -العالم الرقمً( 2-العٌش فً عالم رقمً   2.10، الفقرة  EBUتقرٌر ندوة تكنولوجٌا اإلنتاج لالتحاد األوروبً للبث 4

http://tech.ebu.ch/docs/events/production09/EBU-ProdTech-2009SeminarReport-FINAL_tcm6-64756.pdf  


 استبداالت الرفوف 2.9، الفقرة  EBUلبثتقرٌر ندوة تكنولوجٌا اإلنتاج لالتحاد األوروبً ل 5

 

http://tech.ebu.ch/docs/events/production09/EBU-ProdTech-2009SeminarReport-FINAL_tcm6-64756.pdf
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شرٌط خطً 
معلوماتً 

بالتنسٌق المفتوح 
OTL شرٌط ،

خطً رقمً فائق 
TLDS)... 

بالتنسٌق 
المفتوح 

OTL3 
400 

 جٌجاباٌت
شرٌط خطً 

 معلوماتً
بالتنسٌق 
المفتوح 

OTL4 
800 

 جٌجاباٌت
شرٌط خطً 

معلوماتً 
بالتنسٌق 
المفتوح 

OTL5 
1500 

 جٌجاباٌت
التخزٌن 

 اآللً
مكتبة 

 األشرطة

 الخرطوشات
 المحوسبة

                  

التخزٌن ا
 اآللً
جوك 
 بوكس

                   أقراص ضوئٌة

 خام   أقراص 
(5

)
 

-1أكثر من 
 تٌراباٌت 4

            5-20 
 جٌجاباٌت/سنتٌم

(5)    

 ذاكرات
 إلكترونٌة

 submiN 
 5أكثر من 
 تٌراباٌت

: ٌو أس بً
256 

            7-8 
 جٌجاباٌت/ٌورو
 

2-5 
 جٌجاباٌت/ٌورو
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 أدوات، أكالف وماركات: سلسلة معالجة الفٌلم -7

 (naeJteyuoG lëoN-وجان نوٌل غوٌٌه  arraV naeJجان فارا ) 

 

 األكالف الماركات ما هً األدوات الواجب استخدامها؟  عملٌةال
 ترمٌم

 مٌكانٌكً
 ترمٌم

 الوصالت
ضوئً أو )ووفق نوع الصوت ( مم 35فائق،  16، 16)طاولة تركٌب معّدلة وفق التنسٌق 

 (منفصل
 (صوت 1+ صورة  16/1)كٌلو ٌورو  MTC 25تنسٌق 

 (35+16)كٌلو ٌورو  65بـ 

 شرٌط الصق  

 مقص

 آلة لصق ضاغطة

  

 مزامنة الصوت والصورة 
 (GAMPESفً حالة )

   قارئ صوت+ طاولة تركٌب 

 ٌدوي - تنظٌف 

 آلة تنظٌف -

 EFHأو هٌدروفلٌورواثٌر ( ٌقتضً منشأة آمنة)رباعً كلوروإٌثٌلٌن : المادة المنظفة -
 أو كحول/و

 اختٌار اآللة ومادة التنظٌف بحسب الحالة المٌكانٌكة للفٌلم ونظافته

 

-MTCeibreD ،ITR 

آلة تنظٌف بمادة رباعً كلوروإٌثٌلٌن 
 كٌلو ٌورو 90-60: أفالم قدٌمة/

(: مختبرات) EFH مادة هٌدروفلٌورواثٌر
 أغلى ثالثٌن مرة؟

 (سترة، قفازات، قناع)معدات الحماٌة الفردٌة +   

 شفاط مدخنة

  

  الماسح التٌلٌسٌنما الماسح التٌلٌسٌنما  التٌلٌسٌنما أو الماسح النقل

-MTCeirbeD  resaL السٌنما التلفزٌون النطاق
scihparG 

حالة ال بأس بها تمٌل إلى  األصلٌة جودةال
 السٌئة

 yellaV ssarG eyE nedloG حالة جٌدة نسبٌاً 

 letniC knaR P+kinhceT S (x3)أقل من الوقت الحقٌقً  ٌساوي الوقت الحقٌقً وقت المعالجة

  AWM ملف فٌدٌو تسجٌل المخرجات

الوضوح / الوضوح القٌاسً الوضوح
 العالً

   كٌلوبت فً الثانٌة 8أو  4أو  2

   الصورة وحدها الصوت+ الصورة الصوتمعالجة 

مرات  3وقت )كٌلو ٌورو  150 (عالً الكلفة)كٌلو ٌورو  500 الكلفة
 (أطول

  

 (إنترنت/ اطالع/ BVD/DB/استنساخ، إسقاط على شاشة صالة العرض، بث )االستخدام  تٌلٌسٌنما 

 :كلفة الوظٌفة

 مم 35أو /فائق و 16/ 16فٌلم  -

 GAMPES/ صوت ضوئً -

أو /فً حال وجود قٌود اقتصادٌة و)وضوح قٌاسً (/ ٌُفّضل)مخرجات فٌدٌو بوضوح عال 
 (من حٌث االستخدام

 (etag tew)مع أو من دون التشبٌع لمعالجة الخدوش  -

طاولة إعادةعرض )الطراز الثالث  -1
 (الفٌدٌو

للمكتبة : مثال)الطراز اثانً  -2
, MTC(DS ixiD) ( السٌنٌمائٌة

DH ynomraH 

الطراز األول لتسجٌل البٌانات على  -3
gniretsaM : ssarGوسائط موّحدة 

 yellaV(wodahS tiripS)، 

 كٌلو ٌورو 10-15

 

 كٌلو ٌورو 50-100

 

 

 كٌلو ٌورو 500-100
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 األكالف الماركات ما هً األدوات الواجب استخدامها؟  عملٌةال

 الموازنة المتوّفرة -

قطع  توفرالعمر، العداد، وقت عدم االستخدام، * للمناسبة/تعود لمقّدم الخدمات/معّدات جدٌدة-
 ‘نقداً ‚التفاعلٌة، الدفع،  الغٌار ومهارات الصٌانة

 letniC knaR( asrU
dnomaiD) 

، RODNOS)قارئ صوت متزامن مع التٌلٌسٌنما؛ قارئ معّدل  GAMPESفً حالة   
AWM ) ّفً حال إصابة شرٌط الصوت بالخل 

RODNOS 

AWM 

 كٌلو ٌورو 50-70

وظٌفة معالجة متلزمة الخلّ أو عدم 
 (معالجتها

لدى مقّدم خدمات مختّص فٌلم آمن نقله إلى : الفٌلم مصنوع من الخالتفً حال كان   

aidéniC ،rialcE ))  6  ٌورو بالساعةكٌلو 
  

   أقراص ممغنطة+ خادم / سجل فٌدٌوم التسجٌل 

 كٌلو ٌورو etag tew  50-150   (تٌلٌسٌنما مع تشّبع)  ترمٌم الصورة 

أو مخّطط بعد ( ساعة فً الساعة 1.5)مع أو من دون قٌاس خطً / األلوانمصّحح مقٌاس   
 (ساعات فً الساعة 5-4)مخّطط 

 :الطراز األول

 arodnaP(oPogle) 

 icniVaD(cnassianeRe) 

 كٌلو ٌورو 150-300

 الضجٌج نازعة  

 مخّفف الخدوش

  

 (إلى الشاشة، عزل الصوت ةاإلضاءة، المساف)الظروف المادٌة للمشاهدة والسمع  المراقبة 

 مراقب الفٌدٌو

 صاالت عازلة لصوت

 كٌلو ٌورو 5 -3 

 

 كٌلو ٌورو 7  راسم الذبذبات  

   ...rotsacdaorb.rf ،TAIF، (؟)باإلنكلٌزٌة : مواقع إلكترونٌة)*(   
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 أدوات، أكالف وماركات: سلسلة معالجة الفٌدٌو -8

 (naeJteyuoG lëoN-وجان نوٌل غوٌٌه  arraV naeJجان فارا ) 

 

 األكالف الماركات ما هً األدوات الواجب استخدامها؟  عملٌةال
 ترمٌم

 مٌكانٌكً
    إعادة الّلف/ لف الشرٌط

(1) 
(2) 

آلة تنظٌف )كٌلو ٌورو  ITR 20 فً حالة الشرٌط الملّوث( معّدلة بحسب التنسٌق)آلة تنظٌف  -آلة بسط تنظٌف
 (بٌتاكام

 كٌلو ٌورو hcstöV 25 فً حال التصاق الشرٌط حراريفرن  تسخٌن 
    التحّقق من المّدة قراءة مسبقة

    مراقبة المحتوى 
    جودةمراقبة ال 
 :ضبط آلة القراءة 

 (المسار -رأس القراءة)تحدٌد االمسار  -
 االنتقاء القٌاسً -
على نموذج )مستوى الفٌدٌو والشرٌط السمعً  -

 (االختٌار فً حال وجوده

   

 :مكشاف القراءة المغنطٌسٌة (4)قراءة  (3)نقل 
 (macateB &oC :  مثال)معّدل حسب التنسٌق المختار أو التنسٌق المتعّدد 

 فً حالة التناظرٌة( CSTN ،LAP ،MACES)معّدل حسب مقٌاس الّلون 
 معالجة سرٌرٌة مع مونتاج ونقل األجزاء فً حال وجود مشاكل

2 ‘‘ :RCA 
1“B  :BTS Bosch Philips 
1‘‘C  :Sony, Ampex 
 ‘‘¾ :Sony 

Betacam & Co .:ynoS 

أو / مقّدمم الخدمات من
 للمناسبة

 tracixelF /K7 : مثال (K7تنسٌق الشرٌط السمعً )آلً فً حال إمكانٌة األتمتة +   

 macateB &oC 
 

   اتناظريفً حالة الفٌدٌو   (4)المكّونات CSTN/LAP/MACESفك الترمٌز  
   ، مواقتCBTD+ مرّمز  (4)رقمً تحوٌل تناظري 
   .Erreur ! Source du renvoi introuvable. انتباه المراقبة 
/ MACDH للوضوح القٌاسً،  XMI: مثال)مسّجل فٌدٌو رقمً بتنسٌق محّدد  التسجٌل 

MACDX422  DH /-CVAI ًللوضوح العال)... 
 خادم بأقراص ممغنطة بتنسٌق محور(مثال  :GEPJ2000  ًفFXM)... 

  

للتركٌب % 10إلى  5+     
 (مّد الكبول، األثاث)

 

 

 

 



 

134 

 

 


