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 الحفظ الرقمى باستخدام تقنية المصدر المفتوح
          

 د. سها بشير أحمد عبد العال                                                                  

 مدرس المكتبات والمعلومات                                                                
 جامعة بنها –كلية اآلداب                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : التمهيد
عملية الحفظ الرقمى هى الضمان الحقيقى لجعل المواد الرقمية باقية ومستمرة وقابلة     

قبل لألجيال القادمة مهما تطورت التكنولوجيا وتغيرت عن طريق توفير لالستخدام فى المست
المتطلبات التى تلزم لحماية البيانات الرقمية من الفقدان والتى تتيح إمكانية نقلها فى المستقبل 
مثل المكونات المادية والبرامج ووسائط التخزين والمعايير الخاصة بهذه العملية، إلى جانب 

راتيجية للحفظ الرقمى، كل هذا من أجل إتاحة المعلومات على المدى الطويل اختيار أفضل است
، إلى جانب ما سبق فالبد من مواكبة التطورات التقنية دون أى مشاكل تعرضها للتلف والفقدان

ومن أهم هذه التقنيات تقنية المصدر  ،الجديدة والتى تساهم بدورها فى الحفظ طويل المدى
وهو ما سيتم  ،صورها النظم مفتوحة المصدر والملفات مفتوحة المصدر المفتوح والتى من أهم

 تناوله من خالل الدراسة الحالية .

 أوال : اإلطـار المنهجى للبحث:
 : المقدمة 1/1

تلعببببببب مرافببببببق المعلومببببببات كالمكتبببببببات واهراببببببيفات والمتبببببباحف دورا  مهمببببببا فببببببى تنظببببببيم 
ت، وفبببببى الوقبببببخ البببببذى تسبببببتخدم فيبببببه وحفبببببظ وتبببببوفير إمكانيبببببة الوصبببببول إلبببببى مصبببببادر المعلومبببببا

التقنيببببببببات الرقميببببببببة بشببببببببكل متزايببببببببد فببببببببى إنتببببببببا  المعلومببببببببات وتو يعهببببببببا وتخزينهببببببببا فبببببببب ن مرافببببببببق 
لة عبببببببن الحفبببببببظ الرقمبببببببى سبببببببتواجه تحبببببببديات تكنولوجيبببببببة وتقنيبببببببة وتنظيميبببببببة و المعلومبببببببات المسببببببب  

 0وقانونية فى حفظ المقتنيات الرقمية 
نبببببى ولكنبببببه يتببببب لف مبببببن مجموعبببببة فبببببالحفظ الرقمبببببى بصبببببفة عامبببببة لبببببي  مجبببببرد تحبببببدى تق

مببببببببن ااجببببببببراتات التببببببببى تضببببببببمن اسببببببببتمرارية الوصببببببببول للكيانببببببببات الرقميببببببببة  ات القيمببببببببة، ومببببببببن 
الجببببببدير بالببببببذكر أن الكثيببببببر مببببببن الحلببببببول الخاصببببببة بببببببالحفظ الرقمببببببى قببببببد تقادمببببببخ وفببببببى نفبببببب  
الوقببببببخ قهببببببرت تقنيببببببات جديببببببدة ومنهببببببا تقنيببببببة الببببببنظم مفتوحببببببة المصببببببدر، ومببببببن  ببببببم ا بببببببد مببببببن 

ل جديببببببدة للحفببببببظ الرقمببببببى تتناسببببببب مببببببت هببببببذه التطببببببورات التكنولوجيببببببة والتببببببى البحببببببل عببببببن حلببببببو 
تسبببببببباهم فببببببببى حببببببببل الكثيببببببببر مببببببببن المشببببببببكالت التببببببببى تواجببببببببه عمليببببببببة الحفببببببببظ الرقمببببببببى وتضببببببببمن 
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هنبببببه بموجبببببب تقنيبببببة ؛ اسبببببتمرارية الوصبببببول للكيانبببببات الرقميبببببة فبببببى قبببببل أى تطبببببور تكنولبببببوجى 
يتناسبببببببب مبببببببت التقنيبببببببات  البرمجيبببببببات مفتوحبببببببة المصبببببببدر يمكبببببببن التعبببببببديل علبببببببى أى ملبببببببف بمبببببببا

 0الجديدة
 : ةــة الدراسـمشكل 1/2

تكمببببببن مشببببببكلة الدراسببببببة فببببببى كيفيببببببة ااحتفببببببا  بالملفببببببات اهصببببببلية بببببببنف  خصائصببببببها 
مبببببببت جعلهببببببببا متاحببببببببة لالسبببببببتخدام أطببببببببول فتببببببببرة ممكنبببببببة مببببببببت القببببببببدرة علبببببببى مواكبببببببببة أى تطببببببببور 

نببببات الرقميببببة تكنولببببوجى بمببببرور الببببزمن إلببببى جانببببب مواجهببببة التهديببببدات التببببى تتعببببر  لهببببا البيا
والتببببى قببببد تتسبببببب فببببى تلفهببببا أو فقببببدانها والتببببى تتمثببببل فببببى الوسببببائل التببببى تحفببببظ عليهببببا البيانببببات 
وأيضببببا المتطلبببببات الماديببببة والبرمجيببببة الال مببببة لقببببراتة هببببذه البيانببببات فضببببال عببببن نببببو  البيانببببات  
نفسبببببببها خاصبببببببة وأن ااسبببببببتراتيجيات المتعبببببببارى عليهبببببببا فبببببببى عمليبببببببة الحفبببببببظ الرقمبببببببى يشبببببببو ها 

نقبببباض الضببببعف والتببببى تقببببف عائقببببا أمببببام مواكبببببة الملفببببات الرقميببببة للتطببببورات التكنولوجيببببة بعبببب  
وهنببببببا تبببببب تى  نظببببببم الحفببببببظ  ة،معببببببه إتاحببببببة الملفببببببات لالسببببببتخدام أطببببببول فتببببببرة ممكنبببببب تبمببببببا يمنبببببب

والتبببببى يبببببتم الرقمبببببى مفتوحبببببة المصبببببدر  كببببببديل لالسبببببتراتيجيات الخاصبببببة بعمليبببببة الحفبببببظ الرقمبببببى 
و موجبببببب هبببببذه التقنيبببببة ا  ،ابببببكال رقميبببببة مفتوحبببببة المصبببببدرفبببببى أ عبببببن طريقهبببببا حفبببببظ الملفبببببات

وهببببببو مببببببا  ،ومببببببن  ببببببم تحببببببتفظ بخصائصببببببها ،تغيببببببر عناصببببببر تكببببببوين الملفببببببات بمببببببرور الببببببزمنت
 .يساهم فى استمرار الملفات الرقمية على الدوام 

 ة :ــأهمية الدراس 1/3
تعتبببببببر عمليببببببة الحفببببببظ الرقمببببببى للمجموعببببببات مببببببن اهمببببببور اهساسببببببية والضببببببرورية هى 

هنببببه لببببو لببببم يببببتمكن المرفببببق مببببن الحفببببا  علببببى المجموعببببات الرقميببببة ؛ ق رقمببببى للمعلومببببات مرفبببب
  .بداخله سيفشل فى المهمة اهساسية له وهى تمكين اهجيال القادمة من الوصول إليها

ومبببببببن الجبببببببدير بالبببببببذكر أن نمبببببببو المجموعبببببببات الرقميبببببببة هبببببببو مبببببببن أكببببببببر البببببببدوافت ورات 
هنبببببا ببببببر ت أهميبببببة نظبببببم الحفبببببظ الرقمبببببى مفتوحبببببة و ، البحبببببل عبببببن حلبببببول جديبببببدة للحفبببببظ الرقمبببببى

المصببببببدر كاسببببببتراتيجية جديببببببد مببببببن اسببببببتراتيجيات الحفببببببظ الرقمببببببى نظببببببرا لقببببببدرتها علببببببى تحويببببببل 
مل علبببببببى نفببببببب  خصبببببببائ  المصبببببببدر تالملفبببببببات اهصبببببببلية إلبببببببى ابببببببكل مفتبببببببوح المصبببببببدر يشببببببب

اهصبببببلى بمبببببا يضبببببمن اسبببببتمرار الملبببببف أطبببببول فتبببببرة ممكنبببببة وهبببببو مبببببا ا تحققبببببه الملفبببببات مغلقبببببة 
مصبببببببدر والتبببببببى يصبببببببعب التعامبببببببل معهبببببببا بعبببببببد مبببببببرور فتبببببببرة مبببببببن البببببببزمن نتيجبببببببة للتطبببببببورات ال

 0التكنولوجية والتى يصعب إجرات  تعديالت معها على الملف يتناسب مت هذه التقنية
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ويمكبببببببببببن أن نلخببببببببببب  أهميبببببببببببة اسبببببببببببتخدام تقنيبببببببببببة البببببببببببنظم مفتوحبببببببببببة المصبببببببببببدر ك حبببببببببببد  
 استراتيجيات الحفظ الرقمى فى النقاض التالية :

 فات الرقمية صالحة لالستخدام مهما تطورت الوسائل التكنولوجية.جعل المل .1
تضببببمين المحتببببوى الرقمببببى بالميتاداتببببا الخاصببببة بببببه حتببببى يمكببببن العثببببور عليهببببا بواسببببطة  .2

 المستخدمين النهائيين بمرور الزمن .
 مفتوح المصدر للملف اهصلى فى الخصائ  والتكوين. مطابقة الملف  .3
 ى المحفو  من قبل المستخدم المناسب .إمكانية الوصول للمحتوى الفكر  .4

 ة :ــداف الدراســأه 1/4
 تهدف الدراسة الحالية إلى :

   .دراسة الحفظ الرقمى من حيل المفهوم واههمية -1
 .توضيح متطلبات القيام بعملية الحفظ الرقمى  -2
 .توضيح ااستراتيجيات الخاصة بعملية الحفظ الرقمى -3
   سلبياتها .و صدر وإيجابياتها توضيح مفهوم البرمجيات مفتوحة الم -4
توضببببببيح المزايببببببا الخاصببببببة باسببببببتخدام اهاببببببكال الرقميببببببة مفتوحببببببة المصببببببدر فببببببى عمليببببببة  -5

 الحفظ الرقمى .
معرفبببببببة خصبببببببائ  الصبببببببيى واهابببببببكال الرقميبببببببة التبببببببى تناسبببببببب الحفبببببببظ الرقمبببببببى طويبببببببل  -6

 المدى . 
مفتببببببوح المصببببببدر فببببببى عمليببببببة الحفببببببظ الرقمببببببى طويببببببل  Xenaمعرفببببببة إمكانيببببببات  نظببببببام   -7

 .مدى لمصادر المعلوماتال
 : ةــاؤالت الدراســتس 1/5

 :التساؤات وهى على النحو التالى تحاول الدراسة الحالية اإلجابة على مجموعة من
 أهميتها  ؟ اما المقصود بعملية الحفظ الرقمى وم .1
 ما أهم المتطلبات التى تلزم لنجاح عملية الحفظ الرقمى ؟ .2
 ية الحفظ الرقمى؟ما أهم ااستراتيجيات الخاصة بعمل .3
 وسلبيات استخدامها؟ فتوحة المصدر؟ وما أهم إيجابياتالمقصود بالبرمجيات مما  .4
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مببببببا أهببببببم  المزايببببببا الخاصببببببة باسببببببتخدام اهاببببببكال الرقميببببببة مفتوحببببببة المصببببببدر فببببببى عمليببببببة  .5
 الحفظ الرقمى؟

 ما أهم سمات الصيى الرقمية التى تتناسب مت الحفظ الرقمى طويل المدى؟ .6
 مفتوح المصدر فى عملية الحفظ الرقمى طويل المدى؟ Xenaام ما إمكانيات  نظ .7
 : ــةدود الدراســح 1/6
 الحدود الموضوعية : 1/6/1
تتناول الدراسة موضو  الحفظ الرقمى مت توضيح مفهومه وأهميتبه ومتطلببات هبذه العمليبة        

صبببدر مبببن حيبببل مبببت وإلقبببات الضبببوت علبببى البرمجيبببات مفتوحبببة الموااسبببتراتيجيات الخاصبببة بهبببا، 
توضبببيح أهميببة اسببتخدام الصببيى الرقميبببة مفتوحببة المصببدر فبببى و   التعريببو وإيجابياتهببا وسببلبياتها،

عمليببة الحفببظ الرقمببى وإلقببات الضببوت علببى أهببم خصببائ  الصببيى الرقميببة التببى تتناسببب مببت هببذه 
 مفتوح المصدر وتوضيح إمكانياته فى عملية الحفظ الرقمى.  Xenaالعملية، مت عر  لنظام 

 الحدود النوعية : 1/6/2
باعتباره أحد النظم التى تعمل بتقنية المصبدر   Xenaستقتصر الدراسة على عر  لنظام       
 المفتوح .

  مصطلحات الدراسة : 1/7
مجموعبة مبن السياسبات وااسبتراتيجيات واهفعبال التبى تضبمن إمكانيبة الحفظ الرقمـى :  -

 . استخدام المحتوى الرقمى على المدى الطويل
إمكانية الوصول إلى كود المصدر الخاص ب ى برنامج مجانا  تقنية المصدر المفتوح : -

 دون مقابل مت إمكانية التعديل عليه وإعادة تو يعه دون معوقات .

 نظام مفتوح المصدر للحفظ الرقمى طويل المدى .:   Xenaنظام  -

ببالتعرى علبى وتعنبى أن النظبام سبيقوم   Xenaخاصبية يتيحهبا نظبام خاصية التطبيع : -
بلغبة  (text)الملف المراد حفظه  م تحويله إلى صيغة مفتوحة المصدر على ابكل نب  

XML  باستخدام افرةBase64). ) 

مفتبوح المصبدر لتحويبل الملبف  Xenaخاصية يتيحهبا نظبام  خاصية التطبيع الثنائى : -
 . Original Formatإلى الصيغة اهصلية 

- Plug in   :الملفات، فمبثالل برنامج مساعد لتشغيword plug-in  علبى  يسباعد
  .  wordفتح ملفات الب
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 منهـج الدراســة : 1/8
، الرقمبى للحفبظ Xenaمنهج دراسبة الحالبة مبن أجبل تقيبيم وتحليبل نظبام تعتمد الدراسة على      

كما استخدمخ الباحثة المنهج المسحى لحصر والتعرى على نما   من مشروعات الحفظ الرقمى 
 .لعالم بمصر وا

 للدراسة فتمثلخ فى : المنهجيةوفيما يتعلق باهدوات 
معايشبببة النظبببام لمعرفبببة إمكانياتبببه وقدراتبببه فبببى عمليبببة الحفبببظ الرقمبببى وإلقبببات الضبببوت علبببى  -

لببى مشببروعات المكتبببات الرقميببة عبعبب  تحليببل ، إلببى جانببب فحبب  و سببلبياته وإيجابياتببه
 اإلنترنخ.

 ــة :ات السابقــالدراس 1/9
ق بالدراسات السبابقة فلبم تبتمكن الباحثبة مبن العثبور علبى دراسبات تتنباول الحفبظ فيما يتعل 

الرقمببى باسببتخدام تقنيببة المصببدر المفتببوح بشببكل مبااببر ولكنهببا فببى اهعببم اه لببب تتنبباول الحفببظ 
الرقمبببببى مبببببن الناحيبببببة النظريبببببة مبببببن حيبببببل التعريبببببو واههميبببببة والمتطلببببببات و يرهبببببا مبببببن اهمبببببور 

بصببفة عامببة  Xenaولببم يببتم العثببور إا علبى دراسببة واحببدة تتنبباول نظببام  التوضبيحية لهببذه العمليببة
 وسيتم عرضها فى الجزت الخاص بالدراسات اهجنبية.

 ة:ــات العربيــ: الدراس أوالا 
 :(1) (2002( دراسة حشمت قاسم )1

هببذه الدراسببة الحفببظ الرقمببى داخببل المكتبببات الوطنيببة وأهببم معوقببات حفببظ التببرا  تناولببخ  
تنبباول الحفببظ التبباريخى وعالقتببه بببالحفظ الرقمببى فيمببا يخبب  المعلومببات كمببا ت ،ونببى رقميببااإللكتر 

 اإللكترونية داخل المكتبات.
 :(2) (2003( دراسة حشمت قاسم )2

كبببل مببا لببديها مبببن إلببى تتنبباول الدراسببة ااتجبباه المتزايبببد للجامعببات لتببوفير سببببل الوصببول  
ين عمليبة ااحتفبا  بالو بائق التقليديبة وحفبظ الو بائق وضح الفرق بوت ،رسائل للماجستير والدكتوراه 

 الرقمية.
وأوضبح  ،مشبروعات الحفبظ الرقمبى وأهبم ااسبتراتيجيات المسبتخدمةوتناولخ أيضا بع   

وأوضببحخ الدراسببة أيضببا ، PDFأهببم الصببيى الرقميببة المسببتخدمة فببى حفببظ الو ببائق وتببداولها مثببل 
 عدم التخطيط.أهمية التخطيط لعملية الحفظ الرقمى ومخاطر 

الحفظ اهول خباص ببأن هنبا  اتجباهين لحفبظ الملفبات، إلبى وتوصلخ الدراسة فى النهايبة        
هتمببام بمجببال الحفببظ الرقمبى مببت الت كيببد علببى أن كببال ااتجبباهين  يببر التقليبدى واخخببر ينببادى باإل

 منفصلين.
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 :(3) (2005( دراسة متولى محمود النقيب )3

ات المستخدمة فى عملية التخزين اإللكترونى وأهبم المشبكالت التقنيبة تتناول الدراسة التقني 
مببت توضببيح أهميببة هببذه التقنيببات فببى حمايببة  ،والماليببة واإلداريببة والمهاريببة الخاصببة بهببذه العمليببة

 وقد توصلخ الدراسة إلى: ،وإدارة المحتوى الرقمى
مليبات الحفبظ والتخبزين تزايد طرق التخزين اإللكترونى مما ي دى إلبى  يبادة التعقيبد فبى ع .1

 واإلدارة.
 ارتفا  تكاليف التخزين فى مقابل نق  ميزانيات المكتبات. .2

وأكببدت الدراسببة علببى ضببرورة تحديببد السببببل والوسببائل التببى تضببمن حمايببة البيانببات وإتاحتهبببا 
 أطول فترة ممكنة.

عملية  ما تسعى الدراسة الحالية إنجا ه من خالل استخدام تقنية المصدر المفتوح فى وهو 
 الحفظ الرقمى.

 :(4) (2005( دراسة عبد الكريم بحاجه )4
تتناول هذه الدراسة سياسبات الحفبظ طويبل المبدى فبى اهرابيف اإللكترونبى وتقبدم عرضبا  

ههمية الحكومة اإللكترونية والتحبديات التبى تواجبه عمليبة الحفبظ فبى اهرابيف اإللكترونبى وأنبوا  
وأخيرًا تضبت الدراسبة سياسبة إلدارة اهرابيف  ،ظ وطول عمرهاالوسائط المستخدمة فى عملية الحف

 اإللكترونى.
 :(5)2006 ( دراسة عاطف السيد قاسم 5

تناولخ الدراسة الحفظ الرقمبى بالمكتببات المصبرية باإلضبافة إلبى رصبد عبدد مبن النمبا    
عناصبر أهمهبا اهجنبية فى الدول اهكثر تقدمًا وتم تناول الحفظ الرقمى من خبالل مجموعبة مبن ال
وكيفيبة تخطبيط اهس  والمفاهيم الخاصبة ببالحفظ الرقمبى وتعريفاتبه وأهدافبه ومتطلباتبه وتحدياتبه، 

 اته وكيف يتم إدارة الحفظ الرقمى بالمكتبات وأهم العوامل الم  رة فى إدارته.الحفظ الرقمى وسياس
لخاصبة بهبذه العمليبة الدراسبة أهبم اسبتراتيجيات الحفبظ الرقمبى وأهبم المعبايير ا خكما تناولب 

وتوضببيح أهببم أاببكال الحفببظ إلببى جانببب رصببد العديببد مببن النمببا   اهجنبيببة المتصببلة بالم سسببات 
ظ الرقمببى المهنيببة المتخصصببة فببى الحفببظ الرقمببى ورصببد العديببد مببن المشببروعات اهجنبيببة للحفبب

 ى المكتبة.تخطيطًا للحفظ الرقمى على المستويين القومى وعلى مستو  وتقدم الدراسة فى النهاية
 :Hedstorm , Sheon Montgomery Margaret (6)( دراسة 6

المكتبات واهرايفات والمتاحف تلعبب دورًا هامبًا  ي كد الباحل من خالل الدراسة على أن 
وحاسبببمًا فبببى تنظبببيم وحفبببظ وتبببوفير الوصبببول إلبببى المعلومبببات الثقافيبببة وااجتماعيبببة، كمبببا تسبببتخدم 
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هببببا، ويوضببببح أن هببببذه يببببد إلنتببببا  المعلومببببات وتخزينهببببا وتو يعالتقنيببببات الرقميببببة علببببى نحببببو متزا
 تحديات تقنية وقانونية للحفا  على مقتنياتها. الم سسات تواجه

وي كبببببد أيضبببببا علبببببى أن مهمبببببة هبببببذه الم سسبببببات هبببببو تحسبببببين وصبببببول المسبببببتفيدين إلبببببى  
قببام م سسببة و  36ات الحفببظ الرقمببى فببى وتنبباول اسببتراتيجي ،المعلومببات التببى تببدعم البحببل العلمببى

 سياسات الحفظ بداخلها. بتوضيح
وأكببد فببى النهايببة علببى أنببه ابببد مببن توحيببد ااسببتراتيجيات للتوصببل إلببى حلببول سببريعة مببن 

 ا نها تساهم فى توفير الجهد والنفقات.
 ة:ــات األجنبيــثانيا: الدراس

 دراسات تتناول الحفظ الرقمى بصفة عامة: 2/1
 :David Stephens (2000) (7)( دراسة 1

تتنبباول هببذه الدراسببة الحفببظ الرقمببى فببى المملكببة المتحببدة ويعببر  أهببم المبببادرات الخاصببة  
 بعملية الحفظ وأهم الهيئات التى ااركخ فى هذه المبادرات والمشكالت الخاصة بهذه العملية.

كمبببا عبببر  الباحبببل أهبببم سبببمات اهرابببيف البببوطنى لبريطانيبببا بكبببل تفصبببيالته مبببن خبببالل  
 ومات الرقمية واستراتيجيات الحفظ التى تالئمها.توضيح سمات مصادر المعل

كما أوضبحخ  الرقمية وعالقتها بالحفظ الرقمى، وتناولخ الدراسة أيضًا دورة حياة البيانات 
الت كيبد علبى ضبرورة التعباون مببت  مريكيبة فبى عمليبة الحفبظ الرقمبى مبتتجر بة الوايبات المتحبدة اه

 الجانب البريطانى فى مجال الحفظ الرقمى.
 :Hedstorm (2002) Margret (8)( دراسة 2

تتنبباول هببذه الدراسببة موضببو  الحفببظ الرقمببى للمعلومببات والتحببديات الخاصببة بهببذه العمليببة  
ومخاطرها على المكتبات الرقمية وتحديد أهم المجاات التبى تحتبا  لمزيبد مبن البحبل منهبا طبرق 

ظ المعلومبات فبى اببكل إلكترونبى هببو وت كببد الدراسبة علبى أن حفبب ،وأدوات اإلدارة التخبزين والحفبظ
 م سسة. أسلوب للحفظ بناتًا على أهداى أى عملية معقدة ويجب ااعتماد على أكثر من

 :Deanna Marcum , Amy Friend Lander (2003) (9)( دراسة 3
تتنببباول هبببذه الدراسبببة عمليبببة الحفبببظ الرقمبببى فبببى المكتببببات اهمريكيبببة ببببالتطبيق علبببى مكتببببة      

وتوضببيح تنببامى وتطببور مصببادر المعلومببات علببى مببر التبباريو ممببا دعببى إلببى ضببرورة الكببونجرس 
وجود استراتيجية للحفظ الرقمى للحفا  على هذه اهوعية أطول فترة ممكنة، والت كيد على ضبرورة 

 تطبيق إجراتات الحفظ الرقمى من حفظ وصيانة على المواد الورقية.
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 :Eli Edwards (2004) (10)( دراسة 4
ناول هذه الدراسة عملية الحفظ الرقمى للمواد والمعلومبات المتاحبة علبى اببكة اإلنترنبخ تت 

 ومشكالت هذه العملية فى قل تزايد محتوى اإلنترنخ الرقمى.
وتتنبباول الدراسببة أيضببًا حقببوق الملكيببة الفكريببة أ نببات عمليببة الحفببظ الرقمببى لمببواد اإلنترنببخ  

المبواد المتاحبة علبى الويبب لمبدة أر بت  حيبل أنبه لبم يغبطنترنبخ والمشكلة التبى يواجههبا أرابيف اإل
 سنوات.
يمثببل اإلنترنببخ مكتبببة أم ا ومببن يقببوم بعمليببة أراببفة مببواد  وتحبباول الدراسببة توضببيح هببل 
سبرد نببذة و  تعريبو أرابيف اإلنترنبخوهل هم مكتبيون أم أخصائى الحاسب مبت توضبيح اإلنترنخ 

فبببى مواقبببت الويبببب والوسبببائط المتعبببددة والمحتبببوى تاريخيبببة عنبببه وتوضبببيح محتوياتبببه والتبببى تتمثبببل 
 الرقمى.

وتوضببح الدراسببة أنببه تببم مببنح نسببخة كاملببة مببن المجموعببة لمكتبببة اإلسببكندرية وت كببد فببى 
 النهاية على التسهيالت الخاصة ب تاحة اهوعية عن طريق أرايف اإلنترنخ.

 Xenaنظام دراسات تتناول  2/2
 :Richa Sharma (2011) (11)( دراسة 1

ت كد هذه الدراسة على أن الحفظ الرقمى هو تقنية تستخدم لتخبزين البيانبات الرقميبة علبى  
ودوره فبى الحفبظ الرقمبى، وتتنباول الببرامج  Xenaالمدى الطويل،  م تقدم نظبرة سبريعة عبن نظبام 

هببو  Xenaالمسبباعدة بداخلببه والملفببات التببى يتعامببل معهببا، وتوصببلخ هببذه الدراسببة إلببى أن نظببام 
فيدة هى منظمة لحفظ المواد الرقمية الخاصة بها خاصبة وأنبه يتعامبل مبت أابكال متعبددة وسيلة م

 من الملفات و لك دون عر  إمكانيات النظام بشئ من التفصيل.
وتختلبف هببذه الدراسببة عببن الدراسببة الحاليببة فبى أن الدراسببة الحاليببة تقببوم بعببر  إمكانيببات  
لببى أهميبة اسبتخدام تقنيبة المصبدر المفتبوح فببى بشبئ مبن التفصبيل وتحباول الت كيبد ع Xenaنظبام 

عملية الحفظ الرقمبى ودورهبا فبى الحفبظ طويبل المبدى للملفبات، وتحباول أيضبا الخبرو  بب ن البنظم 
 مفتوحة المصدر يمكن اعتبارها أحد استراتيجيات الحفظ الرقمى.

 : : المفهوم واألهمية ثانيا: الحفظ الرقمى
الحبافظ لألفكبار والمعلومبات التبى ينتجهبا اإلنسبان  لعبخ المكتبات على مر العصور دور 

من الضيا  أو الفقد، ومت تطور العصور وقهور التقنيات اإللكترونيبة التبى أنتجبخ أوعيبة جديبدة 
أطلببق عليهببا اهوعيببة اإللكترونيببة تغيببرت النظببرة فببى مسببتقبل الحفببظ وقهببرت مصببطلحات جديببدة 

، الحفبظ Digital Preservationظ الرقمبى تتصل بعملية حفظ وصبيانة هبذه اهوعيبة وهبى الحفب
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    -Digital Conservation, Eومصببطلحات أخببرى مثببل  E- Preservationاإللكترونببى 
Conservation(12). 

ويمكببببن تعريببببو الحفببببظ الرقمببببى علببببى أنببببه :   مجموعببببة مببببن السياسببببات وااسببببتراتيجيات 
 .(31)دى الطويل  واهفعال التى تضمن إمكانية استخدام المحتوى الرقمى على الم

( مجموعة من التعريفات للحفظ الرقمى، وهى على النحو سامح زينهم عبد الجوادويقدم ) 
 :(14)التالى
اإلجراتات أو اهعمبال التبى تتخبذ لحفبظ الكيانبات الرقميبة، سبوات تلبك التبى تمبخ رقمنتهبا  -1

 )تحولخ من الشكل المطبو  إلى الشكل الرقمى أو كانخ رقمية المنش (.
 ية التخزين والصيانة وقابلية اإلتاحة للكيان الرقمى على المدى الطويل.عمل  -2

سلسبببلة مبببن اهنشبببطة الضبببرورية لضبببمان اإلتاحبببة المسبببتمرة للمبببواد الرقميبببة علبببى المبببدى   -3
 الطويل.

 كما يفرق فى مدة الحفظ الرقمى على النحو التالى:

لمعلومات الموجودة بداخلها : يعنى اإلتاحة المستمرة للمواد الرقمية وا الحفظ طويل المدى .1
 بشكل مطلق  ير محدد.

: اإلتاحببببة المسببببتمرة للمببببواد الرقميببببة إلببببى مببببا بعببببد التغيببببرات فببببى الحفــــظ متوســــ  المــــدى .2
 التكنولوجيا لفترة محددة من الوقخ وليسخ مطلقة.

: إتاحبببة المبببواد الرقميبببة لفتبببرة محبببددة مبببن الوقبببخ لمبببدة ا تزيبببد عبببن الحفـــظ قصـــير المـــدى .3
 ب أو حتى تصبح المواد  ير متاحة بسبب التغيرات فى التكنولوجيا.المستقبل القري

أن عمليببة الحفببظ الرقمببى هببى  إدارة المببواد  (ســامح زيــنهم عبــد الجــوادكمببا  كببر أيضببا )
 .(51)اإللكترونية بحيل تظل قابلة لإلتاحة كلما تغيرت التكنولوجيا 

 كببببره مصببببطلح عببببام واببببامل  وتببببرى الباحثببببة أن مصببببطلح )إدارة المببببواد اإللكترونيببببة( السببببابق
وينطببوى علببى الكثيببر مببن العمليببات، والتببى تتضببمن مراحببل دورة حيبباة البيانببات الرقميببة بدايببة مببن 
تخليقها وحتى إتاحتها لالستخدام مرورا بتنظيمها وحفظها وصيانتها وحمايتها من التلف أو السرقة 

غيببرت التكنولوجيببا، بمببا يسببمى و لببك لتكببون قابلببة لالسببتخدام فببى الوقببخ الحببالى والمسببتقبل مهمببا ت
 )الحفظ طويل المدى(.

و ببببالر م مببببن مشببببكالت وصببببعو ات عمليببببات الرقمنببببة إا أنببببه مببببن المالحببببظ ا ديبببباد مصببببادر 
حيبببل أكبببد   علبببى تضببباعف مصبببادر  متـــولى النقيـــب(المعلومبببات الرقميبببة، وهبببذا مبببا أابببار إليبببه )

اإلنترنببخ فببى أكثببر مببن  تخدامنيببة أاببهر واسببالمعلومببات بالمكتبببات الرقميببة كببل سببتة أاببهر أو  ما
 .(61) % من الم سسات المعلوماتية 90

 :(17)ويرجع السبب وراء ذلك إلى



 

- 10 - 

 

التغلبببب علبببى مشبببكلة المكبببان والحيبببز، حيبببل أصببببح مبببن الممكبببن تبببوفير أكببببر قبببدر مبببن  -1
 مصادر المعلومات للمستفيدين دون الشعور بمشكلة المكان.

 لدقة فى الحصول على المعلومة.الشعور بالرضا من قبل الباحل نتيجة السرعة وا -2

 سهولة البحل عنها والوصول إليها. -3

 ااقتصاد فى التكاليف على النحو التالى : -4

لتلبيببببة احتياجببببات  CD-ROMتبببوفير النفقببببات الخاصبببة بشببببرات قواعبببد جبببباهزة عبببل  3/1
 المستفيدين.

ل تببوفير النفقببات الخاصببة بعمليببة التزويببد وطلببب المطبوعببات وعمليببات الشببحن والنقبب 3/2
 والنفقات الخاصة بالعمليات الفنية والتجليد .

ااقتصاد فى ااتراكات البدوريات الورقيبة وابرات الكتبب البذى يشبكل عبئبا ماليبا دون  3/3
 النظر إلى احتياجات المستفيدين الفعلية.

القدرة على تجميت الكثير من المعلومات فى موضو  معين من خالل البحل علبى سببيل  -5
 نو  المعلومات.المثال فى قواعد و 

 سهولة التو يت. -6

 :(18)أهمية الحفظ الرقمى يمكن أن تتركز فى مجموعة من النقاط وهىكما أن  
إمكانيببببة التعامببببل مببببت النصببببوص اإللكترونيببببة والتعامببببل معهببببا ومراجعتهببببا والتعببببديل فيهببببا  -1

 بسهولة .
 ه .التغلب على مشكلة تضخم البيانات والذى يسبب بدوره صعو ة فى عملية البحل في -2

 إمكانية تعدد النسو دون تعرضها للنق  والتلف . -3

 الحفا  على المواد الرقمية أطول فترة ممكنة لألجيال القادمة . -4

 الحفا  على نتا  الفكر البشرى من التلف والفقدان . -5
ومن العر  السابق يمكن القول ب ن الميزة واههمية الكبرى للحفظ الرقمى ترجبت ورات قدرتبه  

بالمواد الرقمية باقية ومستمرة وقابلة لالستخدام فى المستقبل لألجيبال القادمبة مهمبا على ااحتفا  
 تنوعخ وتغيرت التكنولوجيا.

 متطلبات الحفظ الرقمى بمرافق المعلومات: 2/1
هنبببا  مجموعبببة مبببن المتطلببببات التبببى تلبببزم لحمايبببة البيانبببات الرقميبببة مبببن الفقبببدان والتلبببف  

 :(91) تتمثل فى لضمان إتاحتها لألجيال القادمة
 تعنى قدرة الوسيط على التحمل والبقات أطول فترة ممكنة . إمكانيات الوسي  : -
 ُيقصد بها قروى حفظ وتخزين الوسائط التى تحمل الملفات الرقمية.الظروف البيئية : -
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هى الوسائل التى تضمن استمرار البيانات الرقمية على المبدى المكونات المادية والبرمجية :   -
 لطويل دون فقدان أو تلف .ا
وتتنببباول السياسبببات المطلو بببة لضبببمان بقبببات المعلومبببات صبببالحة  متطلبات متابعة سير العمل : -

 لالستخدام أطول فترة ممكنة دون خلل .
إلى جانب ما سبق فهنا  مجموعة من المتطلببات التبى ينبغبى توافرهبا فبى المبواد الرقميبة نفسبها   

 :(20)حتى يمكن حفظها وهى
 يكون الوعات قابل لالستنساخ بشكل سليم. أن -1
 أن يكون ب مكان أى اخ  الوصول إلى المعلومات دون قيود جغرافية. -2

 أن يكون الوعات قابل للقراتة بواسطة الحاسب اخلى. -3
 :(12)كما أن هناك بعض اإلجراءات التى يمكن القيام بها عند اختيار المواد للحفظ الرقمى وهى

 افق عليها واستخدامها لصيانة وحفظ المواد.تبنى أساليب يتم التو  -1
 تطبيق أساليب موضوعية لقياس الجودة للوصول بها هعلى درجة. -2

الت كيببد علببى جببودة اإلتاحببة لهببذه المببواد وعببدم ااقتصببار فببى اإلتاحببة علببى اسببتبدال اببكل  -3
 بآخر مت ضرورة الت كيد على أهمية بقات وصيانة اهصل.

لجببوت إلببى ضببغط هببذه الملفببات لتحقيببق الجببودة العاليببة النظببر إلببى أحجببام الملفببات مببت ال -4
 نتيجة لت  ير هذا الضغط على جودة حفظ اإلنتا  الرقمى وإتاحته.

الحاجببة إلببى حسببن اختيببار المببواد التببى سببيتم حفظهببا رقميببا بعنايببة تببوفيرا للجهببد والتكبباليف  -5
 المبذولة فى هذا الصدد.

 امج الحفظ الرقمى فيما يلى:وأخيراا يمكن حصر المتطلبات الالزمة لتحقيق برن
  : وتتمثبل فبى المتطلببات التبى ينبغبى أن يقبوم بتوفيرهبا القبائمون علبى مشبرو متطلبات إدارية -1

سياسببات واسببتراتيجيات الحفببظ الرقمببى والتجهيببزات الحفببظ الرقمببى وتتمثببل فببى تحديببد 
 والبرامج الال مة لهذا المشرو .

فى قبدرتها علبى ااستنسباخ والقبراتة بواسبطة  وتتمثل :متطلبات خاصة بالمواد الرقمية نفسها -2
 الحاسب اخلى، وإمكانية استخدامها من قبل أى اخ  فى أى مكان.

 تتمثل فى الوسائل التكنولوجية التى تساعد على تشغيل المواد الرقمية.  :متطلبات تكنولوجية -3

 يتها من التلف.: تعنى الجو العام التى سيتم فيه تخزين المواد الرقمية لحمامتطلبات بيئية -4
 استراتيجيات الحفظ الرقمى : 2/2

دائما ما تكون البيانات الرقمية مهددة بشكل مستمر بالفقدان، وقد يرجت هذا اهمر إلى قدم       
ملف البيانات أو قدم الوسبيط المسبتخدم لتخبزين الملفبات أو قبدم اهجهبزة المطلو بة لقبراتة البيانبات 
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قمببى لضببمان جعببل المعلومببات الرقميببة قابلببة للقببراتة وااسببتخدام فببى الرقميببة، وهنببا يبب تى الحفببظ الر 
المستقبل، ولكن ا يتحقق هذا الضمان إا من خالل استراتيجية محددة لحماية الملفات والوسبائط 

 .(22)واهجهزة، وهذه ااستراتيجية يطلق عليها استراتيجية الحفظ الرقمى
ساسببية بالنسبببة للمببواد الرقميببة إا أن معرفببة بببالر م مببن أن عمليببة الحفببظ هببى العمليببة اه  

استراتيجية وأسبلوب الحفبظ الرقمبى مبن أهبم اهسب  التبى تقبوم عليهبا هبذه العمليبة، ولهبذا اببد مبن 
معرفة أهم استراتيجيات وأساليب الحفظ الرقمبى وأيضبا معرفبة أفضبل أسبلوب للحفبظ الرقمبى داخبل 

 مرافق المعلومات.
 تيجيات الحفظ الرقمى فى أربعة أنواع وهم:وهنا تم حصر أساليب واسترا

 : The Migrationإستراتيجية التهجير أو النقل  -1
هى استراتيجية تعنى   نسو البيانبات الرقميبة مبن الوسبيط الحبالى إلبى وسبيط ثخبر أحبد   

مت الحفا  على أن تكون البيانات مخزنة باستمرار فى الشكل اهحبد ، بحيبل يكبون مسبايرًا هى 
 .(32)ت فى التكنولوجيا تغييرا
وتعنى أيضا   النقل الدورى للمواد الرقمية من جها  أو برنبامج واحبد خخبر، أو مبن جيبل  

واحد مبن تكنولوجيبا الحاسببات إلبى ثخبر، ويعبد أسبلوب الهجبرة مهبم فبى حالبة حبدو  تغييبرات فبى 
 .(42)ة بيئة التشغيل وعدم قدرتها على التواؤم مت نوعية البيانات الرقمية المنقول
 :(52)وهنا  مجموعة من العناصر التى تدعم نجاح هذه ااستراتيجية تتمثل فى

 ضرورة إجرات عملية التهجير للبيانات بصفة دورية. -1
 ااعتماد على صيى معيارية للملفات و لك للحفا  على البيانات من التعر  للفقد. -2

ا  تعببببديالت فببببى بنيببببة و ببببالر م مببببن أهميببببة هببببذه ااسببببتراتيجية، حيببببل أنهببببا تسببببعى إلببببى إحببببد
ومواصببفات الملفببات دون حببدو  أى تغييببر فببى المحتببوى و لببك عببن طريببق نسببو البيانببات الرقميببة 
مبن وسبيط هخبر أحببد  منبه إا أن هبذه ااسببتراتيجية لبن تكبون كافيببة كاسبتراتيجية للحفبظ الرقمببى 

 :(62) ومن أهم سلبيات هذه ااستراتيجية
 استهال  الكثير من الوقخ. -1
 تكاليف.ارتفا  ال -2

محاطببة بالمخبباطر، حيببل أن النقببل/ التهجيببر المتكببرر للبيانببات قببد يتسبببب فببى فقببدها أو  -3
 تلفها.

 إمكانية فقد البيانات عند تحويلها من صيغة رقمية هخرى. -4

 عدم وجود معايير وضوابط تحكم عملية نقل البيانات. -5

 الحاجة إلى قوى بشرية م هلة بشكل خاص للقيام بهذه العمليات. -6
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 :Data Refreshing ستراتيجية تنشي  البيانات ا -2

تعنببى اسببتراتيجية تنشببيط البيانببات   اسببتراتيجية نقببل البيانببات بانتظببام علببى وسببائط أحببد   
 .(72)سوات من نف  النو  أو من أنوا  أخرى 

وأيضببا يمكببن القببول ببب ن اسببتراتيجية تنشببيط البيانببات تعنببى   نقببل البيانببات مببن وسببيط إلببى  
نفب  النبو ، أو نقلهبا مبن وسبيط إلبى وسبيط مبن نفب  النبو   و مميبزات أعلبى، أو  وسيط ثخر من

نقلهببا مببن وسببيط إلببى نببو  ثخببر مببن الوسببائط لببي  مببن نفبب  النببو  وهببدفها اهساسببى الحفببا  علببى 
 .(82)البيانات عن طريق حفظ الوسيط من التلف أو التعطل 

ت الرقميبببة مببن وسبببيط خخبببر و صببفة عامبببة فهببذه ااسبببتراتيجية تعنببى نسبببو أو نقبببل البيانببا 
أحبببد  منبببه مبببن نفببب  النبببو  أو مبببن أنبببوا  أخبببرى لتجنبببب فقبببدان البيانبببات نتيجبببة لتلبببف الوسبببيط أو 

 تعطله.
و الر م من أهمية هذه الطريقبة لحفبظ البيانبات الرقميبة إا أنهبا ا تحقبق حفبظ المعلومبات  

لهببدى الرئيسببى مببن الحفببظ الرقميببة علببى المببدى البعيببد، ومببن  ببم فهببذه ااسببتراتيجية تتعببار  مببت ا
الرقمى وهو إتاحة المعلومات باستمرار، ولكن هذا اهمر لن يتحقق بسبب عمليات النقل المستمرة 

، ومن  م فهذه ااسبتراتيجية  يبر مناسببة (92)والمتكررة للبيانات الرقمية المحفوقة من وسيط خخر
 للتطبيق فى مرافق المعلومات.

 :Technology Preservationجي استراتيجية الحفظ التكنولو  -3
يمكبببببن تعريبببببو هبببببذه ااسبببببتراتيجية ب نهبببببا   ااحتفبببببا  بالبيئبببببة التكنولوجيبببببة مبببببن اهجهبببببزة  

 والبرمجيات التى تدعم المصبدر الرقمبى  علبى سببيل المثبال أجهبزة الحاسبب اخلبى ونظبم التشبغيل 

(30). 
فقط أيا كانخ باعتبارهبا ومن  م نجد أن هذه ااستراتيجية تركز على اهجهزة والبرمجيات  

 المصدر الوحيد لعر  البيانات الرقمية.
ولكن من الصعو ة تحقيق هذا اهمر من الناحيبة العمليبة ؛ هنبه ا يوجبد مكبان يسبتوعب  

الكم الهائل من اهجهزة والبرمجيات، وإا ستصببح مرافبق المعلومبات متحفبًا أ ريبا هجهبزة الحاسبب 
 :(23) ا  بع  العيوب الخاصة بهذه ااستراتيجية تتمثل فيما يلى، إلى جانب  لك فهن(13) اخلى
 ارتفا  تكلفة هذا اهسلوب. -1
 الحاجة إلى المزيد من الخبرات لصيانة اهجهزة على المدى البعيد. -2

 :The Emulationاستراتيجية المحاكاة  -4
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اهصببلية فببى  المحاكبباة كاسببتراتيجية تعنببى   إتاحببة أو تشببغيل البيانببات الرقميببة أو البببرامج
الوقبببخ الحبببالى أو المسبببتقبل عبببن طريبببق مجموعبببة مبببن البرمجيبببات التبببى تحببباكى وتشببببه البرنبببامج 

 .(33)اهصلى 
وهنبببا فبببى هبببذه ااسبببتراتيجية اببببد مبببن اسبببتخدام مبببا يعبببرى )بالمحببباكى( والمحببباكى يمكبببن 
يبببه اعتبببباره برنبببامج يجعبببل الملبببف المبببراد فتحبببه وتصبببفحه مناسبببب إلمكانيبببات الجهبببا  المحفبببو  عل

وسببمى )بالمحبباكى( هنببه يقلببد أو يحبباكى الملببف اهصببلى ومببن  ببم يمكببن اعتببباره حلقببة وصببل بببين 
و بين الجهبا  البذى يشبتمل علبى  word 2003الملف المكتوب ب صدارة قديمة على سبيل المثبال 

 .(43) (word2010اإلصدارة اهحد  على سبيل المثال )
ااحتفببا  بالبيانببات الرقميببة علببى المببدى  ومببن  ببم فهببذه ااسببتراتيجية تجعببل هنببا  إمكانيببة

 .Operating Systemالبعيد مت إمكانية تشغيلها فى أى وقخ أيا كانخ بيئة التشغيل 
و معنى أعم فهذه ااستراتيجية ر ما تكون هى ااستراتيجية الوحيدة المالئمبة لحفبظ المبواد 

وهببببو مببببا كببببان يحببببد  فببببى  -الرقميببببة دون تعببببر  البيانببببات الرقميببببة المحفوقببببة للفقببببد أو التلببببف 
والسبببب يرجببت فببى أنهببا تتببيح عببر  البيانببات الرقميببة  -Migrationاسببتراتيجية النقببل أو الهجببرة 

 بنف  الحالة اهصلية لها دون الحاجة إلى برامج نقل أو نسو و لك بمساعدة برامج المحاكاة.
مكتو بة باسبتخدام  فعلى سبيل المثال: ف  ا كان لدينا أرايف به الكثير مبن الو بائق الهامبة

ونريبد اسبترجا  هبذه الو بائق، هنبا لبدينا  6اإلصبدارة  Microsoft Wordبرنامج معبالج الكلمبات 
خيببباران وهمبببا: اسبببتخدام اسبببتراتيجية النقبببل أو المحاكببباة ولكبببن عنبببد اسبببتخدام اسبببتراتيجية النقبببل أو 

ا سببببوى اسببببتخدام التهجيببببر فقببببد تتعببببر  البيانببببات الرقميببببة للفقببببد أو التلببببف، ومببببن  ببببم فلببببي  أمامنبببب
استراتيجية المحاكاة ؛ هن البرنامج اهصلى قد أصبح معطل أو طرا  قبديم، وهنبا يمكبن اسبتخدام 

(، ولكن من عيوب هذه ااستراتيجية أنها تتوقف علبى وجبود Windows)محاكى برنامج المنافذ 
طيت فبتح المحاكى، ومن  بم فهبى معلقبة علبى ابرض ؛ هنبه فبى حالبة عبدم تواجبد المحباكى لبن نسبت

 الملفات .
ومببببن العببببر  السببببابق يتبببببين أن اسببببتراتيجيات الحفببببظ الرقمببببى المتعببببارى عليهببببا ليسببببخ 
بالضمان الكافى لحماية الملفات على المدى الطويل ؛ هن كال منها متوقف على ارض، ومبن  بم 
ا كان ابد من البحل عبن اسبتراتيجية جديبدة تحباول تالفبى عيبوب ااسبتراتيجيات السبابقة، وهبو مب

    تسعى الدراسة الحالية الوصول إليه .
 :ىت الوطنية والعالمية للحفظ الرقمالمشروعا  2/3
 : المشروعات الوطنية للحفظ الرقمى  2/3/1
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ا يمكبن    العديد من مشروعات الحفبظ الرقمبى علبى المسبتوى البوطنى العر بى والتبىهنا
ات توضبح مجهبود ل العر يبة والتبىل ولكن سيتم تنباول اهببر  منهبا فبى بعب  البدو حصرها بالكام
 هذا الصدد. فظ مقارنة بالمجهودات العالمية فىفي عملية الح الوطن العر ى

 مصر: مشروعات الحفظ الرقمى فى 2/3/1/1 
 بعملية الحفظ الرقمى مصر فيما يتعلق هنا  مجموعة من المشروعات التى تمخ فى

 لعل أهمها وأبر ها:
 .DAR (Digital Assets Repository))دار(  مشرو  مستود  اهصول الرقمية -
مشروعات الرقمنة داخل المجل  اهعلى للجامعات سوات ما يتعلق بميكنة المكتبات وإنشات  -

 المستود  الرقمىفهرس موحد لمقتنيات المكتبات الجامعية المصرية أو ما يتعلق بمشرو  
 للرسائل الجامعية المصرية.

 الو ائق القومية المصرية.مشروعات رقمنة دار الكتب و  -
 :DAR (digital assets repository) (53)أوالا: مشروع مستودع األصول الرقمية )دار( 

للدراسبات المعلوماتيبة  هو نظبام قبام المعهبد البدولى)دار( لرقمية مستود  اهصول ا يعتبر
بببببة للحفببببا  علببببى مجموعببببات مكت إلسببببكندرية مببببن أجببببل عمببببل مسببببتود  رقمببببىبتطببببويره بمكتبببببة ا
نو  من الوسائط و لك لتصميمه المبرن، كمبا  الرقمية، ويستوعب المستود  الرقمى أىاإلسكندرية 

يتيح المستود  للمستخدمين إمكانية البحل والتصفح فيه علبى اإلنترنبخ، وتبم بنبات موقبت مسبتود  
وقبت م متنوعبة مبن المبواد الرقميبة، ويحتبوى اهصول الرقمية لدعم بنات واستخدام وحفبظ مجموعبات 

مسبببتود  اهصبببول الرقميبببة علبببى أكببببر مجموعبببة رقميبببة باللغبببة العر يبببة، وقبببد أتيحبببخ الكتبببب خبببار  
حقببوق الطبببت ب كملهببا علببى اإلنترنببخ، أمببا الكتببب المحميببة بحقببوق الملكيببة فب مكببان المسببتخدم أن 

أيضبًا  ، ويهبتم المسبتود  الرقمبىصبفحات 10% فقط من محتواها على أا يقل عبن 5يطلت على 
وقبد تبم بنبات  ،المواد المتاحبة بالفعبل فبي مكتببة اإلسبكندرية أو المقتنباة مبن م سسبات أخبرى  برقمنة

معمببل رقمنببة لهببذا السبببب بمكتبببة اإلسببكندرية والمعمببل مجهببز ب حببد  التكنولوجيببا لرقمنببة مختلببف 
 المواد منها الكتب والمخطوطات والصور والخرائط والمواد السمعية والبصرية.

 رقمنة داخل المجلس األعلى للجامعات:ثانياا: مشروعات ال
يسببببعى المجلبببب  اهعلببببى للجامعببببات إلببببى تطببببوير الجامعببببات المصببببرية ورفببببت إمكانياتهببببا 

يببببتم تنفيببببذها  ميببببة مببببن خببببالل مشببببروعات التطببببوير التببببىالتنافسببببية بببببين الجامعببببات العر يببببة والعال
 بالجامعات.

هساسية لتطبوير إمكانيبات وتعتبر عملية ميكنة المكتبات الجامعية المصرية من الركائز ا
تلببك المكتبببات، ولهببذا تسببعى وحببدة المكتبببات الرقميببة إلببى ميكنببة إجببراتات العمببل داخببل المكتبببات 

لمكتببات الجامعبات المصبرية  المشرو  إلى بنات مرفق ببليبوجرافىالجامعية المصرية، ويهدى هذا 
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ت ومشبروعات الميكنبة، فهبذا المكتببا وهن الفهرس يمثل العمود الفقبرى لجميبت إجبراتات العمبل فبى
سيسبباعد فببي تقببديم العديببد مببن  ات المكتبببات والببذىالمشببرو  يهببدى إلببى بنببات فهببرس موحببد لمقتنيبب

والفهرسة التعاونية و يرها مبن الخبدمات، ومبن  التعاونية مثل ااقتنات التعاونى خدمات المعلومات
تقليبل وترابيد النفقبات  اهم فبىشبرو  يهبدى إلبى بنبات برنبامج تعباونى ببين المكتببات يسب م فهبذا الم

المكتبببببببات الجامعيببببببة  المعلومببببببات المتاحببببببة فببببببى وتحقيببببببق أعلببببببى معببببببدات اإلفببببببادة مببببببن مصببببببادر
 .(63)المصرية

للرسائل الجامعيبة المصبرية فيسبعى هبذا المشبرو  إلبى  و النسبة لمشرو  المستود  الرقمى
حتبى عبام  2000ية منذ عبام أجا تها الجامعات المصر  نك معلومات للرسائل الجامعية التىبنات ب
متنبباول الببباحثين، ويببتم تنفيببذ  صبباتها لتكببون فببىبنصوصببها الكاملببة باإلضببافة علببى مستخل 2010

جامعبة مصبرية  16هذا المشرو  بالتعاون بين وحدة المكتبة الرقمية بالمجل  اهعلى للجامعات و
لرسبائل المجبا ة خبالل العشبر على أن يتم التنفيذ بالمكتببات المركزيبة للجامعبات وإعطبات اهولويبة ل

 .(37)سنوات اهولى من اهلفية الجديدة
 :(83)ثالثاا: مشروعات رقمنة دار الكتب والوثائق القومية المصرية

ر الكتببب تببم إجببرات مجموعببة مببن المشببروعات لتطببوير ورقمنببة مقتنيببات دا 2009فببي عببام 
النيببل، و لببك بهببدى الحفببا  علببى مبنببى دار الو ببائق القوميببة بكببورني   والو ببائق القوميببة و لببك فببى

أصول الو ائق من الضيا  والتلف عن طريق الرجو  إلى الصبور الرقميبة فقبط وتقليبل عبدد مبرات 
و ائق نفسها، ويساهم هذا اهمر فى مضاعفة المحتوى العر ى على ابكة اإلنترنخ، الرجو  إلى ال
خبالل مشبرو  الرقمنبة القيبام  اارتقبات بمسبتوى العمبل داخبل البدار، حيبل سبيتم مبن كما يساهم فبى

النسببو  دة أعببداد المسببتفيدين والببرا بين فببى يببا يسبباهم فببىس مليببون و يقببة، اهمببر الببذى 100قمنببة بر 
 .والبحل واإلطال  اإللكترونى

 متببر مر ببت 1000تببم إنشبباؤه علببى مسبباحة  تتبباح مركببز تببرميم دار الو ببائق الببذىكمببا تببم اف
وأيضًا  وق العر ى لإلنمات ااقتصادى وااجتماعىومعمل المسح الضوئى، و لك بدعم من الصند
اص ببه خب ين باحثبًا لكبل مبنهم جهبا  حاسبب ثلبىقاعة رئيسبية للبحبل والتبي تسبتوعب سبتة وخمسب

 على خم  وعشرين مليون و يقة. ومتصل بقاعدة البيانات التى تحتوى 
 :(39)ىعملية الحفظ الرقم تجربة السودان فى 2/3/1/2

جر بة )المكتببة الرقميبة بالجمعيبة السبودانية للمكتببات والمعلومبات( من الجدير بالذكر أن ت
تهبدى إلبى الحفبا  علبى التبرا   Greenstone، باستخدام نظام 2005عام  التى تم إنشائها فىو 

  ميدان المعلومات المكتوب( ونشره وتحقيق التعاون فىالمطبو  )المكتوب و ير 

 عربية السعودية:تجارب الحفظ الرقمي في المملكة ال 2/3/1/3
 :(40)أوالا: تجربة مكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزيز الرقمية   
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( بناتًا على مجموعة من اههداى الخاصة 2002عام ) لقد تم إنجا  هذا المشرو  فى
باختيار النظم المناسبة إلدارة المجموعات باإلضافة إلى وضت اللوائح الخاصة بالمكتبة إلى 

لتنفيذية للمشبببرو  واإلاراى عليها وصوًا إلى المراحببببل النهائية، وقد مر جانب وضت الخطط ا
 : هذا المشرو  بمجموعة من المراحل

رقمنة الرسائل العلمية التابعة لجامعة أم القرى وتم اانتهات من هذه المرحلة  : المرحلة األولى -
 (.2006في عام )

طبعبخ  ت والنبدوات الخاصبة بالجامعبة والتبىل المب تمرارقمنة الدوريات وأعمبا المرحلة الثانية:  -
 (.1/9/2006( وحتى )3/1/2006بها خالل الفترة من )

 (.15/5/2007( وحتى )15/11/2006البدت بالمخطوطات والميكروفيلم من )المرحلة الثالثة: -
الباحثات  ، وإتاحة الفرصة للباحثين و هذا المشرو  مواكبة التطور العلمىمن  والهدى الرئيسى   

 لإلطال  وااستفادة من هذه المصادر عبر ابكة اإلنترنخ.
تصدر  رقمية خاصة بالكتب واهبحا  التى وا يزال العمل مستمر إلنشات مجموعة

 بالجامعة وإضافة الرسائل العلمية التابعة للجامعات السعودية.
 :(14):  مشروع مكتبة المدينة الرقمية  ثانياا 
بة المدينة الرقمية موقت علمى ا يهدى إلى الر ح، انطلق من المدينة يعتبر موقت مكت    

المنوررة للحفا  على الرصيد العلمى المكتوب الذى تزخر به المكتبات العر ية سوات من الكتب 
أو من الموسوعات أو المجالت أو المقاات أو الفتاوى و ير  لك من الترا  المقروت وعرضه 

يق الفائدة العلمية للدارسين والباحثين فى اتى أرجات اهر  وأيضاً من على ابكة اإلنترنخ لتحق
أجل السعى لبنات مكتبة عر ية فى اتى فنون المعرفة لتكون مصدرًا لنشر ترا  الحضارة 

 اإلسالمية لتعميم الفائدة.
 :(24)ثالثاا: مشروع المكتبة الرقمية السعودية

ة ضخمة ومتطورة فى اتى التخصصات لدعم تسعى هذه التجر ة إلى بنات مكتبة رقمي    
العملية التعليمية وتلبية احتياجات المستفيدين فى الجامعات بالمملكة العر ية السعودية، إلى 
جانب إتاحة مصادر المعلومات اإللكترونية وتوفير وتسهيل سبل اإلفادة منها من قبل أعضات 

ت بالمملكة العر ية السعودية عن طريق هيئة التدري  والباحثين والطالب والعاملين بالجامعا
 واجهة بحل واسترجا  إلكترونية، وهنا  مجموعة من اههداى ورات القيام بهذه التجر ة وهى : 

دعم منظومة التعليم الجامعى من خالل توفير مصادر المعلومات اإللكترونية وخدماتها من  -
 خالل بوابة المكتبة الرقمية.  
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عببن طريبببق بنببات بيئبببة رقميببة لتحقيبببق  قنيبببة فببى صبببناعة النشببر اإللكترونبببىمواكبببة التطببورات الت -
 .مجال اإلنتا  والنشر العلمى رعة التواصل بين الباحثين فىس
 توفير جهد أعضات هيئة التدري  والباحثين فيما يخ  البحل عن المعلومات. -
)رسببائل الماجسببتير تنتجهببا الجامعببات السببعودية سببوات  ويببل مصببادر المعلومببات الورقيببة التببىتح -

والببببدكتوراة، المجببببالت العلميببببة، م لفببببات أعضببببات هيئببببة التببببدري ، أوراق البحببببو  والمبببب تمرات، 
 مطبوعات الجامعة( إلى مصادر رقمية.

 للكتب والبحو .  يادة المحتوى العر ى الرقمى عن طريق النشر اإللكترونى المساهمة فى -
 صول على أفضل العرو .توفير جهة واحدة للتفاو  مت الناارين والح -
 :(34): مشروع مكتبة الوراق الرقمية2/3/1/4
(، وتهدى 2000عام ) من خالل )القرية اإللكترونية( فى أبو قبى فى انطلقخ هذه التجر ة     

باستخدام تكنولوجيا المعلومات ؛ لتمكين  ر ة إلى إعادة نشر الترا  الثقافى والفكرى هذه التج
 مثقفين من الوصول إلى المصادر الترا ية العر ية.الباحثين والدارسين وال

 

 لبنان: الحفظ الرقمى فى مشروعات 2/3/1/5
 :(44)أوالا: المكتبة اإللكترونية العربية

منها هو  لبنان والهدى الرئيسى ( فى2002خ المكتبة اإللكترونية العر ية فى عام )ت سس    
مختلف الموضوعات )التاريو، الدين،    ية فىتب اإللكترونية باللغة العر نشر أكبر عدد من الك

حية وتهدى إلى أن تصبح الروايات، العلوم، التكنولوجيا، و يرها(، مت العلم أن هذه المكتبة ر 
 بيت الكتب اإللكترونية العر ية على ابكة اإلنترنخ. الرائدة فى

 

 : المشروعات العالمية للحفظ الرقمى 2/3/2
 :(54)مكتبة الكونجرس فى مشروع الحفظ الرقمى 2/3/2/1

( اسبببتراتيجية رقميبببة بالتعببباون مبببت 1998لقبببد تبنبببخ مكتببببة الكبببونجرس ابتبببدات مبببن عبببام )
 .من المديرين الخبرات للمساعدة فى تحديد دور ومسئوليات المكتبة فى العصر الرقمى مجموعة

مليون دوار لتنفيذ مشروعات  100( خص  الكونجرس مبلى 2000ديسمبر عام ) وفى
 ك إلبى دورهبا الرائبد فبىية وطنية، على أن تقبود هبذه المجهبودات مكتببة الكبونجرس، ويرجبت  لبرقم

ر الرئيسبببية الهامبببة للمحتبببوى حفبببظ المعرفبببة لألجيبببال القادمبببة، إلبببى جانبببب أنهبببا تمثبببل أحبببد المصببباد
 نفبب  العببام أصبببدر الكببونجرس تشببريت خببباص الرقمببى العببالى الجببودة علبببى ابببكة اإلنترنببخ، وفبببى

( 2000عبام ) القادمة، و دأت مكتبة الكونجرس فبىلألجيال  حفظ المحتوى الرقمى يعترى ب همية
اسبتمرار  ( والهدف  نهد NA11ppبرنامج حفظ المعلومبات الرقميبة مبن خبالل مشبرو  مسبمى ببب )

 .إتاحة الترا  الرقمى
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 :رجع أهمية هذا المشروع إلى ما يلىوت
 إتاحة المعلومات اإللكترونية على ابكة اإلنترنخ. -
 تحقيق الحفظ طويل المدى للمواد اإللكترونية. -
بباختالى أابكاله )نب ، صبوت، صبورة،  خلبق وتو يبت وتخبزين المحتبوى الرقمبى المساهمة فبى -

الثقبببافى وااجتمببباعى  لرقمببىفيببديو( بسبببرعة و شبببكل متزايببد ممبببا يسببباعد علببى تجميبببت المحتبببوى ا
 لألمة. والفكرى 

مكتببببة الكبببونجرس تمثبببل خدمبببة عامبببة لحفبببظ المعلومبببات  وأخيبببرًا فتجر بببة الحفبببظ الرقمبببى فبببى      
 يعود بالنفت على اهمة اهمريكية والعالم ككل. همر الذىوإتاحتها، وهو ا

 مشروع حفظ الوصول للمعلومات الرقمية بالمكتبة الوطنية األسترالية 2/3/2/2
Preserving access to digital information (PADI):)45(  

 رالىو  بالتعاون بين كل من دار المحفوقبات اهسبترالية والمجلب  اهسبتلقد تم هذا المشر 
ل هراببيف الصببوت ومشببرو  حفببظ الوصببو  ات والمعلومببات ومكتببب الحفببظ القببومىلخببدمات المكتببب

إدارة المعلومببببببببات  والفببببيلم القومبببببببى و لببببك لتقببببديم اخليببببات التببببببى تسبببباعد فببببى ضببببمان الجبببببببودة فببببى
 في السبل المناسبة للحفظ  واإلتاحة في المستقبل. الرقميبببة، مت التفكير

 ومن أهم أهداف هذا المشروع:
 تطوير استراتيجية قومية لحفظ المعلومات الرقمية وإتاحتها. -
 إجرات نشاطات لتحقيق التعاون بين قطاعات مختلفة للسماح بحفظ وإتاحة المعلومات الرقمية. -
 .ول قضايا الحفظ الرقمىادل الرؤى حتتب تشجيت المنتديات التى -
 .وعات الحفظ الرقمىإتاحة العديد من المصادر الخاصة بموض -
علبى اإلنترنبخ، حيبل يبتم  وابة موضوعية لمصادر الحفبظ الرقمبى( بPADIومن  م فموقت )     

 .ليوجرافيات عن عملية الحفظ الرقمىإتاحة العديد من البب
 :(74)نية البريطانيةالمكتبة الوط مشروع الحفظ الرقمى فى 2/3/2/3

نتج عنه امبتال  مجموعبة متنوعبة  حفظ الرقمىتبنخ المكتبة الوطنية البريطانية مشرو  لل
 من المواد الرقمية أهمها:

 .CD-Romالمنشورات الرقمية مثل الدوريات المتاحة على  -1
 اهقراص المرفقة بالمنشورات المطبوعة. -2
 خ.المنشورات المتاحة على ابكة اإلنترن -3
 مجموعات المخطوطات. -4
 المواد السمعية. -5
 بيانات نظم المعلومات الجغرافية. -6
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 :ستراتيجيات الخاصة بالحفظ الرقمى وهىوقد تبنت هذه المكتبة مجموعة من اال
 .Persistent storage and backupsوالتخزين المستمر  النسو ااحتياطى -1
 .Migrationالتهجير  -2
 .Emulationالمحاكاة  -3

 250( عقببدت المكتبببة الوطنيببة البريطانيببة اببراكة مببت  جوجببل  لرقمنببة 2011عببام ) وفببى
علببى ابببكة اإلنترنببخ مجانبباً، وتعببود هببذه الكتببب إلببى  تبباب ونشببرهم علببى موقعهببا اإللكترونببىألبف ك
سيتم  ، والتى1870وعام  1700ًا بين عام نشرت تحديد نين الثامن عشر والتاست عشر والتىالقر 
دفت أو علبى موقبت  جوجبل ببوكز  وسبتقوم جوجبل بب ليها على موقبت المكتببة اإللكترونبى  عاإلطال

أر عبين مليبون صبفحة، و عبد عمليبة الرقمنبة ستصببح هبذه  نفقات رقمنة هذه اهعمال التى تقبت فبى
 .(84)الكتب جاهزة للقراتة والتحميل والبحل
إلبى فكبرة تطبيبق تقنيبة  مرافبق المعلومباتبعب  لبم تتطبرق  همن العبر  السبابق يتببين أنب

المصببدر المفتببوح فببى عمليببة الحفببظ الرقمببى واتببزال تعتمببد علببى ااسببتراتيجيات التقليديببة المتعببارى 
مرافق المعلومات لم تتبن استراتيجية معينة للحفظ  ، مت مالحظة أن أ لبعليها والتى سبق  كرها

اسببتخدام تقنيببة المصببدر  تحببول مرافببق المعلومببات نحببو الرقمببى طويببل المببدى، ومببن  ببم ابببد مببن
 :وهو ما سيتم تناوله فى النقاض التالية  ،المفتوح لما لها من مميزات

 

 البرمجيات مفتوحة المصدر   ثالثا :
نتناول فى هذه النقطة البرمجيات مفتوحة المصدر من حيل التعريو واايجابيات والسلبيات على 

 النحو التالى :
 ر :تعريف البرمجيات مفتوحة المصد 3/1
من الجدير بالذكر أن المصدر المفتوح ا يعنى مجرد الوصول إلى كود أو افرة المصدر     

 :(94)وهىرها فى البرمجيات مفتوحة المصدر ولكن هنا  مجموعة من المعايير التى ينبغى تواف
 إعادة التو يت مجانا دون مقابل أو رسوم. -1

 . للبرامج المصدرية الشفرة إتاحة -2

 . لبرامجا بتعديل السماح -3

 . للم لف اهدبى الحق على الحفا  -4

 . مجموعات أو أاخاص بين التمييز عدم -5

 . الترخي  تداول قابلية -6

 .ااخرى  على البرمجيات ي  ر بالسلب أن يمكن ا الترخي  -7
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وفيما يتعلق بالبرمجيات مفتوحة المصدر فقد  كرت )عواطف مكاوى( أنها  برمجيات تضت       
تخدامها متاحا للآلخرين بالمجان و ذلك يمكن هى فرد استخدام هذا كود المصدر الخاص باس

 . (50) صلى دون مقابلالكود ودراسته والتعديل فى البرنامج اه
وهنا  من يعرى البرمجيات مفتوحة المصدر ب نها   أى برامج يمكن تعديلها وتطويرها حيل     

امل معها من قبل المبرمجين أنها مصممة فى اهصل لتكون متاحة للجمهور ويمكن التع
 .(15)و يرهم 
و صفة عامة يمكن القول ب ن البرمجيات مفتوحة المصدر ب نها برمجيات تتيح كود المصدر    

الخاص بها لجمهور المستخدمين دون قيد أو ارض أو رسوم أو تمييز كما أن استخدامها ا 
كما انها تتيح لمستخدميها التعديل  ،يحتا  إلى خبرة برمجية ولكنها تحتا  لقليل من التدريب

 .(25)والتطوير بها حسب الهدى من استخدامها 
 : ايجابيات البرمجيات مفتوحة المصدر 3/2

 يمكن حصر ايجابيات البرمجيات مفتوحة المصدر فى مجموعة من النقاض على النحو التالى :
 إمكانية تحميل البرامج بسهولة دون أى تعقيدات. -1

ومن  م يمكن تطويرها من قبل أى  ،لبرامج لي  حكرا على جهة معينةتطوير مثل هذه ا -2
 اخ .

 .ليها من قبل جهة محددة دون  يرهاالمرونة : فهى فى متناول الجميت وا توجد سيطرة ع -3
إلى جانب ما سبق فهنا  مجموعة أخرى من المميزات الخاصة بالبرمجيات مفتوحة المصدر 

 : (53)وهى 
هور من خالل رخصة تحدد ما يمكن فعله بالكود للحفا  على إتاحة كود المصدر للجم -1

 الحقوق المادية واهدبية للشركة صاحبة الكود .

استثمار جهود جمهور عري  من المطورين المتطوعين الذين ا يعملون تحخ مظلة  -2
 الشركة المصممة للنظام .

 التكلفة المنخفضة والجودة المرتفعة والتطور السريت. -3
 

 البرمجيات مفتوحة المصدر : سلبيات 3/3
بالر م من مميزات هذه التقنية إا أنه يشو ها بع  السلبيات والتى تم حصر بعضها وهى على 

 :(45)النحو التالى 
عملية التطوير قد تخضت لر بات المطورين ولي  احتياجات المستخدمين نظرا إلمكانية  -1

 تطويرها من قبل أى مطور يمتلك كود المصدر .

 م وما يترتب عليه من ضعف اإلمكانيات .قلة الدع -2
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وترى )عواطف مكاوى( أن من أهم عيوب البرمجيات مفتوحة المصدر أنها نتا  جهود     
مجموعة من الهواة المحترفين و التالى ا تكون على درجة عالية من الجودة ؛ هن الهدى منها 

 .(55)هو تحقيق الشهرة لمصمم البرنامج 
 :(56)مفتوحة المصدر أيضامن عيوب البرمجيات   من يضيف أن وهنا  

 مبدأ حقوق الملكية الفكرية . إلغات -1
حاجة بع  هذه البرامج إلى التدريب على استخدامها مما يتطلب معه تخصي  ميزانية  -2

 لذلك .

 ضعف دعم اللغة العر ية . -3
 

ــــا : ــــة مفتوحــــة  رابع ــــى األمــــكال والصــــي  الرقمي ــــاد عل ــــى باالعتم ــــظ الرقم ــــا الحف مزاي
 مصدر:ال
تشببببببكل عمليبببببببة ااحتفببببببا  بالملفبببببببات اهصببببببلية كمبببببببا هببببببى دون تعبببببببر  بياناتهببببببا للفقبببببببدان       

والتلببببببف وإتاحتهببببببا لالسببببببتخدام أطببببببول فتببببببرة ممكنببببببة مببببببن أهببببببم معوقببببببات عمليببببببة الحفببببببظ الرقمببببببى 
ولكببببببببن باسببببببببتخدام اهاببببببببكال والصببببببببيى الرقميببببببببة مفتوحببببببببة المصببببببببدر يمكببببببببن أن  ،طويببببببببل المببببببببدى

 تتغيبببببببر خصبببببببائ  وعناصبببببببر تكبببببببوين الملبببببببف والسببببببببجل هنبببببببه هنبببببببا ا؛ يتحقبببببببق هبببببببذا اهمبببببببر 
ن هببببببذه اهاببببببكال ه؛ كمببببببا أن هببببببذه اهاببببببكال ا تخضببببببت لحقببببببوق الملكيببببببة الفكريببببببة   ،اهصببببببلى

كببببواد مفتوحببببة المصببببدر ليسببببخ مببببن إبببببدا  إحببببدى الشببببركات ولكنهببببا عبببببارة عببببن مجموعببببة مببببن اه
 بببببم يعبببببد  ومبببببن ،ى ابببببخ  أن يسبببببتخدمها لتكبببببوين ابببببكال رقميبببببا مفتبببببوح المصبببببدرالتببببى يمكبببببن ه

ااعتمببببببببباد علببببببببببى اهابببببببببكال مفتوحببببببببببة المصبببببببببدر حببببببببببال متميبببببببببزا لحفببببببببببظ الملفبببببببببات والسببببببببببجالت 
(75)الرقمية

0  
ــــة التــــى تتناســــب مــــع الحفــــظ الرقمــــى خامســــا :  خصــــائش األمــــكال والصــــي  الرقمي

 :     (85)طويل المدى داخل مرافق المعلومات الرقمية
وأن تكبببببببون متاحببببببببة باسببببببببتمرار  أا تتببببببب  ر هببببببببذه اهابببببببكال الرقميببببببببة ببببببببالتغيرات التكنولوجيببببببببة .1

 0ماوعلى الدو 
 أا تسمح اهاكال الرقمية بالتعديل والتبديل فى محتواها الرقمى. .2
 أن تكون اهاكال الرقمية مفتوحة المصدر بحيل ا تتقيد بحقوق الملكية الفكرية. .3
إلعطببببببببببات المو وقيببببببببببة  Metadataأن تحببببببببببتفظ اهاببببببببببكال الرقميببببببببببة بواصببببببببببفات البيانببببببببببات  .4

 ية.للملفات الرقم
أن يحمببببببل الشببببببكل الرقمببببببى الخصببببببائ  التببببببى تمكنببببببه مببببببن حمببببببل جميببببببت عناصببببببر الملببببببف  .5

 لف صالح لالستخدام دائما. الرقمى حتى يظل الم
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 :(95)األمكال والصي  مفتوحة المصدر:  سادسا
 –يسبببببتخدم فبببببى إنشبببببائها مجموعبببببة مبببببن الواصبببببفات المعياريبببببة  Formatsهبببببى أابببببكال         

حديببببببدها مببببببن قبببببببل المنظمببببببات الدوليببببببة للتوحيببببببد القياسببببببى مثببببببل التببببببى تببببببم ت –الرمببببببو  والتيجببببببان 
ومتاحبببببببببة للكافبببببببببة دون التقيبببببببببد بحقببببببببببوق  SGML,XMLمثبببببببببل ملفبببببببببات   ISO10646معيبببببببببار 

الملكيببببببة الفكريببببببة علببببببى عكبببببب  اهاببببببكال المغلقببببببة والتببببببى لببببببم تكببببببن متاحببببببة للجمهببببببور وتملكهببببببا 
يجبببببو  هى  الملفبببببات اوهبببببذه  pdfدو بببببى التبببببى تمتلبببببك ملفبببببات أإحبببببدى الشبببببركات مثبببببل ابببببركة 

 هيئة أو اخ  أن يغير خصائصها دون الرجو  للشركة المنتجة .
مبببببببن أفضبببببببل اللغبببببببات التبببببببى تسبببببببتخدم لبنبببببببات الملفبببببببات  مفتوحبببببببة  XMLوتعتببببببببر لغبببببببة  

  .المصدر، فهى لغة دولية معتمدة من المنظمة الدولية للتوحيد القياسى
يز وتعنى لغة الترم exchange markup languageهى اختصار  XMLولغة 
وهى عبارة عن مجموعة محددة مسبقا من الواصفات والعناصر سوات كانخ  ،القابلة للتوست

 ،نصية إلكترونيةو يقة تيجان أو رمو   تستخدم فى إدما  وتضمين معلومات خارجية داخل 
 SGML)) Standard General Mark up Languageوهذه اللغه هى تصغير للغة 
إلنشات ملفات  1980عام  ISOه من قبل هيئة التوحيد القياسى وتعتبر مقياس تم ااعتماد علي

  .(60)قابلة للتنسيق
وهبببببببى رمبببببببو  تتميبببببببز بمقاومتهبببببببا   ASCIIلغبببببببة بسبببببببيطة متوافقبببببببة مبببببببت ملفبببببببات  xmlولغبببببببة       

 websit  فتصبببببببببح الكلمببببببببة eنقبببببببب  منهببببببببا حببببببببرى   websiteللتلببببببببف فمببببببببثال لببببببببو أن كلمببببببببة 
قبببببروتة ويمكبببببن فهمهبببببا مبببببن السبببببياق النصبببببى م Xmlولكنهبببببا تظبببببل فبببببى الملبببببف المكتبببببوب بلغبببببة 

ملببببببف معالجببببببة  ىولكببببببن إ ا نقبببببب  رمببببببز أو أحببببببد التيجببببببان مببببببن أحببببببد اهوامببببببر والتعليمببببببات فبببببب
قابببببببل  رمبببببن المسببببببتحيل قبببببراتة الملببببببف ويصببببببح  يببببببر صبببببالح و يبببببب يكببببببون  MSwordالكلمبببببات 
 للعمل .
 وأامج أنهببببا ا تحتبببببا  إلببببى ببببببر  xmlكمببببا أن مببببن مميبببببزات الملببببف المنشبببب  باسبببببتخدام  لغببببة      

 لقراتته. Acrobat Readerالذى يتطلب وجود برنامج  pdfنظم لقراتتها مثل ملف 
 اعامبببببا سبببببيكون صبببببالح 50وتبببببم فتحبببببه بعبببببد  xmlفببببب  ا كبببببان لبببببدينا ملبببببف مكتبببببوب بلغبببببة 
ة المصببببببدر  لقببببببولكببببببن هببببببذا ا يحببببببد  مببببببت الملفببببببات مغ ،لالسببببببتخدام مهمببببببا اختلفببببببخ التكنولوجيببببببا

د لببببببببم يمتلببببببببك البرنبببببببامج القببببببببادر علببببببببى فببببببببتح  هببببببببذه هن المسببببببببتفي؛  pdfأو  wordمثبببببببل ملببببببببف 
 أننا انستطيت قراتته.  byteكما أنه من الممكن إ ا تلف أى بايخ ،الملفات وقراتتها
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أهميببببببببة ااعتمبببببببباد علببببببببى ومببببببببن الخصببببببببائ  التببببببببى سبببببببببق  كرهببببببببا يمكببببببببن أن نلخبببببببب  
فببببببببى مرافببببببببق المعلومببببببببات ك حببببببببد اهاببببببببكال الرقميببببببببة مفتوحببببببببة  xmlالملفببببببببات المكتو ببببببببة بلغببببببببة 

 فى النقاض التالية :ر المصد
 حق الملكية الفكرية. التى لي  لها اهرايفيةاهاكال  إنشاتإمكانية  .1
حفببببببببظ السببببببببجالت الرقميببببببببة كمببببببببا هببببببببى دون حببببببببدو  أى تغيببببببببر فببببببببى  xmlتتببببببببيح ملفببببببببات  .2

 .  الزمن خصائصها وعناصرها بما يحافظ على صحتها بمرور
ابببببخ  أن ينشبببببىت   متاحبببببة  مجانبببببا فيسبببببتطيت أى xmlالتيجبببببان والرمبببببو  الخاصبببببة بلغبببببة  .3

 ملف مكتوب بهذه اللغة بسهولة والتعديل عليه . 
بتغيبببببببر التكنولوجيبببببببا  و التبببببببالى  ا نحتبببببببا  إلبببببببى  xmlا تتببببببب  ر الملفبببببببات المكتو بببببببة بلغبببببببة  .4

 . لمحتوى الملف كل فترة مما يوفر التكاليف Migrationإجرات عملية هجرة 
ال الرقميببببببة إلببببببى تحويببببببل اهاببببببكمببببببن خببببببالل نظببببببم الحفببببببظ الرقمببببببى و صببببببفة عامببببببة يببببببتم 

علببببى سبببببيل المثببببال عببببن طريببببق عمليببببة تسببببمى التطبيببببت  xmlأاببببكال أراببببيفية تعتمببببد علببببى لغببببة 
Normalisation  وهبببببببى عمليبببببببة  تحويبببببببل الشبببببببكل الرقمبببببببى مبببببببن الشبببببببكل اهصبببببببلى إلبببببببى ابببببببكل

وتببببببببببتم ثليببببببببببا  باسببببببببببتخدام برنببببببببببامج  XML أراببببببببببيفى  مفتببببببببببوح المصببببببببببدر معتمببببببببببد علببببببببببى لغببببببببببة
Normaliser،  يبببببا أنقلبببببه فبببببى المسبببببتود  الرئيسبببببى  رقمبببببى أصبببببلى يبببببتموهنبببببا يكبببببون لبببببدينا ابببببكل

اهصبببببلى  رابببببيفى منقبببببول يحمبببببل كبببببل خصبببببائ  الملبببببفكانبببببخ طريقبببببة حفظبببببه وابببببكل رقمبببببى أ
وهببببو  ،وهببببذا الشببببكل المنقببببول هببببو مببببا يببببتم اسببببتخدامه وقراتتببببه وعمببببل نسببببو منببببه لإلطببببال  عليهببببا

 .للحفظ الرقمى  Xenaما سيتم توضيحه بالتفصيل عند الحديل عن نظام 
 

 

 (نظرة عامة) :  xenaنظام :  اسابع
ضمن فئة البرمجيات المجانية مفتوحة المصدر والذي تم إعداده وتطويره  Xenaيقت نظام    

 ىللمساعدة ف 2010عام  ىبواسطة الهيئة القومية لألرايف والمحفوقات في أستراليا و لك ف
  :لية التطوير وهمو لك من خالل فريق خاص بعم ،الطويل ىالمد ىحفظ السجالت الرقمية عل

Michael carden, Allan cunliffe , Sara Gunn , Alan Langley , Heath Nott , 

Terry o'Neill , Cornel platzer , Anne Robertson ,    

  -( هو اختصار  لب : Xenaو اسم )
Xml Electronic Normalise for Archives تطبيت لغة  ىويعنXML اهرايفات  ىف

  -ابكة اإلنترنخ وهو : ىعل ههذا النظام من خالل الموقت الخاص ب ىلإصول ويمكن الو 
http://www.xena.sourceforge.net/index.php                                     

http://www.xena.sourceforge.net/index.php
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 : ىبيئات تشغيل متنوعة وه ( ويعمل فيJavaلغة البرمجة )  xenaويتطلب نظام       
Windows , Linux , osx   ويخضت نظامXena  لترخيGun public license (GpL)  

تفاقية أو ويعتبر أاهر رخ  البرمجيات مفتوحة المصدر وأقدمها ومن أهم سمات هذه اإل
حيل توفر كود المصدر الخاص بهذه  ،مكانية تعديل ونسو ونشر وتو يت البرمجياتإالرخصة 

 .(61)لبرامج معهاا
مباارة عبر ابكة  هنظام متاح للتحميل المباار وا يمكن استخدامالولقد تبين أن         
 .نترنخاإل
و  documentationsدلة التو يق  صفحة خاصة ب Xenaويتيح الموقت الخاص بنظام        

 -: ىما يل ىأدوات المساعدة استخدام النظام وتشتمل هذه الصفحة عل
 Xena wikiابكة اإلنترنخ و ير متاح للتحميل من خالل صفحة  ىمتاح علدليل  -1

    -: ىالرابط التال ىمعلومات عن التثبيخ واستخدام النظام ومتاح عل ىويشتمل عل
http://www.sourceforge.net/p/xena/wiki/main_page                        

   :متاحة من خالل الصفحة التالية ى جانب أدوات مساعدة أخر  ىإل -2
http://www.xena.sourceforge.net/documentation.php    

حيل  ،هستخدامالبرمجة ا ىخبرة مسبقة ف ىلإبالمرونة وا يحتا   Xenaويتميز نظام     
المتاحة  بااستعانة ب دوات المساعدة سوات المتاحة في واجهة النظام أو هيمكن التعامل مع

أن النظام مكتوب بلغة  ىالخط المباار، ويرجت السبب في  لك إل ىموقت النظام عل ىعل
 والتي تعمل في بيئات تشغيل متنوعة ويمكن التعديل فيها . Javaجافا 
صدارات النظام إ ىويوضح الجدول التال ،بالتحديل المستمر Xenaما يتصف نظام  ك     

  -: ىمنذ قهوره وه
 Xena( إصدارات نظام 1جدول رقم )                           

 صدارةاإل التاريو

5-2010 

10-2011  

8-2012   

7-2013 

5.0.0  

6.00  

6.0.1  

6.1.0  
 

http://www.sourceforge.net/p/xena/wiki/main_page
http://www.xena.sourceforge.net/documentation.php
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كل إصدارة ومن  م يمكن مقارنة كل نسخة  ىطرأت عل ىتختالفات اليتيح النظام ااو    
 ىو لك من خالل الصفحة الخاصة بتحميل النظام عل ،لمعرفة مميزات وعيوب كل منها ى باهخر 

 /files/?source=nahttp://sourceforrge.net/projects/xena:  ىالرابط التال
  -: Xenaوفيما يتعلق بمتطلبات تشغيل نظام 

فقط  ،Windows , Linux , osx ىفي بيئات تشغيل مختلفة وه Xena  يعمل نظام    
    . Xenaخيرة لنظام صدارة اهلنتمكن من تحميل اإل Java 1.7برنامج  ىيحتا  إل

 :Normalising Filesخاصية التطبيع  7/1
خيببببببارات متعببببببددة لعمليببببببة التطبيببببببت، وهببببببذه الخيببببببارات متاحببببببة مببببببن  xenaيتببببببيح نظببببببام  

 :(1خالل واجهة النظام، كما هو موضح فى الشكل التالى  رقم )
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( خيارات عملية التطبيت1اكل رقم )
 وسوى نقوم بتوضيح وقيفة كل خيار من هذه الخيارات على النحو التالى :

 ( :Normaliseالتطبيع ) 7/2
ااختيببببببار اافتراضببببببى  داخببببببل النظببببببام، واختيببببببار هببببببذا العنصببببببر يعنببببببى أن نظببببببام وهببببببو 

xena إلجبببببرات عمليبببببة التطبيبببببت،  بببببم تحويلبببببة إلبببببى  هملبببببف المبببببراد حفظبببببسبببببيقوم ببببببالتعرى علبببببى ال
( باسبببببببتخدام ابببببببفرة xmlبلغبببببببة ) Textصبببببببيغة مفتوحبببببببة المصبببببببدر ويحفبببببببظ علبببببببى ابببببببكل نببببببب  

(Base64.) 
 و أكثر على النحو التالى :ويمكن إجراء هذه العملية على ملف واحد أ

 م نحدد الملف المراد حفظه  Add files(  م نختار Normaliseمن الخيارات نختار ) -1
ونختار  Shift+clickأو  Ctrl+clickرقميا، واختيار أكثر من ملف نضغط على 

http://sourceforrge.net/projects/xena/files/?source=na
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( 2أسفل النافذة، كما هو موضح فى الشكل التالى رقم ) openالملفات  م نضغط على 
: 

 
 
 
 
 

 
 

 ( خاصية اختيار ملف أو أكثر للحفظ2اكل رقم )
، بعبببببد  لبببببك يبببببتم الضبببببغط علبببببى مر ببببببت xenaهنبببببا تظهبببببر الملفبببببات فبببببى واجهبببببة نظببببببام 

Normalise  لمبببببن خبببببالأسببببفل النافبببببذة مبببببت مالحظببببة أن هنبببببا  إمكانيبببببة لحبببببذى هببببذه الملفبببببات 
 الموجود فى واجهة النظام . Removeالضغط على مر ت 

وهبببببى تعمبببببل علبببببى  pause,stopط بعببببب  اايقونبببببات مثلبببببل خبببببالل عمليبببببة التطبيبببببت تنشببببب     
  Okإيقببببباى العمليبببببة،  بببببم تظهبببببر نافبببببذة ت كبببببد علبببببى نجببببباح العمليبببببة نقبببببوم هنبببببا بالضبببببغط علبببببى 

 (:3كما هو موضح فى الشكل التالى رقم )
 
 
 
 
 
 

 xena( نجاح عملية الحفظ داخل نظام 3اكل رقم )
موعببببببة مببببببن الملفببببببات كمببببببا يمكببببببن إجببببببرات هببببببذه العمليببببببة علببببببى دليببببببل يشببببببتمل علببببببى مج

(، تظهببببر نافببببذة يببببتم Add directoryببببباختالى أاببببكالها، هنببببا نختببببار مببببن واجهببببة النظببببام  )
( وتلقائيبببببا يظهببببر الببببدليل فببببى واجهبببببة openمنهببببا اختيببببار الببببدليل المطلبببببوب  ببببم الضببببغط علببببى )

، ويمكببببن تكببببرار هببببذه العمليببببة اختيببببار أكثببببر مببببن دليببببل، بعببببد  لببببك نضببببغط علببببى xenaنظببببام 
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(Normaliseبببببب  ) م نمببببببر بببببببنف  الخطببببببوات التببببببى سبببببببق و كرناهببببببا فببببببى حالببببببة حفببببببظ ملببببببف أو
 أكثر حتى نجاح عملية الحفظ.

إلنهببببببات عمليببببببة التطبيببببببت نختببببببار إحببببببدى ااختيببببببارات اختيببببببة الموجببببببودة أسببببببفل  النافببببببذة و 
 السابقة وهى : 

 .Doneلت كيد حفظ الملفات رقميا وإجرات عملية جديدة نضغط على  .1
 .cancelا نضغط على لحذى الملفات التى تم حفظه .2
 Binaryلحفببببببظ الملفببببببات التببببببى فشببببببل النظببببببام فببببببى التعببببببرى عليهببببببا نضببببببغط علببببببى .3

Normalise failures. 
 : Binary Normaliseالتطبيع الثنائى  7/3

مفتبببببوح المصبببببدر إلبببببى فبببببى حالبببببة الر ببببببة فبببببى تحويبببببل الملبببببف يبببببتم اختيبببببار هبببببذا العنصبببببر       
يبببببة التحويبببببل يظبببببل الملبببببف محفوقبببببا ، و عبببببد عملoriginal formatالصبببببيغة اهصبببببلية لبببببه 
هنببببببا  وقيفببببببة أخببببببرى تببببببتم و ، Base64باسببببببتخدام اببببببفرة  xmlبلغببببببة  Textعلببببببى اببببببكل نبببببب  

و  ببببببببببببالتعبببببرى علبببببى ن xenaمبببببن خبببببالل هبببببذا ااختيبببببار وهبببببو أنبببببه فبببببى حالبببببة عبببببدم قبببببدرة نظبببببام 
 Binaryتخدامببببببببببباس هبببببببببببببببيببببتم حفظيا لبببببببببببأوتوماتيك هببببببببببببببببه يببببتم تحويلببببببببببببراد حفظببببببببببببف المبببببببببالمل

normalisation  وهنبببببببا يبببببببتم حفبببببببظ الصبببببببيغة اهصبببببببلية للملبببببببف دون أن يبببببببتم تحويلهبببببببا لملبببببببف
، ويمكببببببن أيضبببببا اسببببببتخدام هببببببذه Base64باسببببببتخدام ابببببفرة  xmlمفتبببببوح المصببببببدر و لبببببك بلغببببببة 

كل الخاصبببببية فبببببى حالبببببة الر ببببببة فبببببى حفبببببظ الملفبببببات فبببببى صبببببيغتها اهصبببببلية دون تحويلهبببببا  لشببببب
  .مفتوح المصدر

هنبببببا أيضبببببا يتبببببيح النظبببببام إمكانيبببببة تطبيبببببق هبببببذه  الخاصبببببية علبببببى ملبببببف واحبببببد أو أكثبببببر        
أو تطبيقهبببببا علبببببى دليبببببل مبببببن خبببببالل الضبببببغط علبببببى  Add filesمبببببن خبببببالل الضبببببغط علبببببى 

Add directory و لببببك بعببببد اختيببببار فببببى واجهببببة النظببببام   Binary Normalise مببببن
، و ببببنف  الطريقبببببة التببببى  كرناهبببببا مبببببن قبببببل فبببببى خاصبببببية ظبببببامالخيببببارات المتاحبببببة فببببى واجهبببببة الن

Normalise  فالملفبببببببات التبببببببى يبببببببتم اختيارهبببببببا تظهبببببببر فبببببببى واجهبببببببة نظبببببببامxenaبببببببم نضبببببببغط  ، 
 ( :4، كما هو موضح فى الشكل التالى رقم )Normaliseعلى 
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 Binary Normalise ( اختيار الملفات إلجرات عملية 4اكل رقم )
الملفببببات بببببنف  الخطبببببوات التببببى تمببببر بهببببا الملفبببببات التببببى تجببببرى عليهببببا عمليبببببة  ببببم تمببببر        
والتبببببى  كرناهبببببا مسببببببقا حتبببببى انتهبببببات العمليبببببة سبببببوات بالنجببببباح أو الفشبببببل ولكبببببن  Normaliseالببببببب

هبببببو أنبببببه - Normalise -والسببببابقة  - Binary Normalise -الفببببرق ببببببين هببببذه العمليبببببة 
 ت العملية وهما :يظهر فى أسفل النافذة اختيارين فقط انتها

 اتمام  عملية الحفظ. Doneاختيار  -1
 .هلحذى ما تم حفظ Cancelاختيار  -2
 ( :Convertخاصية التحويل ) 7/4

يسبببببتخدم هبببببذا الخيبببببار لتحويبببببل ملبببببف معبببببين إلبببببى صبببببيغة مفتوحبببببة المصبببببدر، وإلجبببببرات       
 ( أسفل الواجهة.convertهذه العملية من واجهة النظام نقوم بتنشيط الخيار )

باسبببببتخدام ة التحويبببببل إلبببببى ابببببكل مفتبببببوح المصبببببدر لملفبببببات التبببببى تجبببببرى عليهبببببا عمليبببببوا
( لببببببن يببببببتم حفظهببببببا ضببببببمن الملفببببببات اهخببببببرى التببببببى أجببببببرى عليهببببببا عمليببببببة convertالخاصببببببية )

، فمببببببثال لببببببو أن هنببببببا  ملببببببف معببببببين تببببببم Normaliseالحفببببببظ الرقمببببببى باسببببببتخدام خاصببببببية الببببببب 
 pdfتحبببببببخ اسبببببببم  هسبببببببيتم حفظببببببب convertباسبببببببتخدام خاصبببببببية البببببببب  pdfتحويلبببببببه إلبببببببى صبببببببيغة 

تحببببخ اسببببم  سببببيتم حفظهببببا  Normalisatinوالملفببببات اهخببببرى التببببى أجببببرى عليهببببا عمليببببة الببببب
xena . 

( علببى ملببف واحببد أو أكثببر ويببتم  لببك convertوهنببا أيضببا يمكببن إجببرات عمليببة التحويببل )
 openمن واجهة النظام واختيار الملف المطلوب  م الضغط على  Add filesمن خالل اختيار 

أسبفل النافبذة، كمبا  convertأسفل النافذة فتظهر هذه الملفات فى واجهبة النظبام  بم تضبغط علبى 
 ( :5هو موضح فى الشكل التالى رقم )
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 convert( خاصية التحويل 5اكل رقم )
و بببببنف  الطريقبببببة يمكبببببن تطبيبببببق خاصبببببية التحويبببببل علبببببى دليبببببل يشبببببتمل علبببببى مجموعبببببة 

مبببببن واجهبببببة النظبببببام والمبببببرور ببببببنف   Add Adirectoryر مبببببن الملفبببببات مبببببن خبببببالل اختيبببببا
 .خطوات تحويل ملف أو أكثر السابق  كرها 

نبببببوا  أبعببببد  كبببببر الخيبببببارات التبببببى يمكببببن اسبببببتخدامها أ نبببببات عمليبببببة الحفببببظ سبببببيتم عبببببر  
 : وهى convertإلجرات عملية التحويل عليها  xenaالملفات التى يدعمها نظام 

 Tiff  -  Microsoft word, Microsoft Excel - Microsoft write – PDF – Plain 

text – RTF - Word pro  - Open Document spread sheet - Open Document 

Text  - HTML . 

 : xenaعرض النتائج داخل نظام  7/5
مبببببن خبببببالل الضبببببغط علبببببى  xenaيمكبببببن عبببببر  الملفبببببات المحفوقبببببة باسبببببتخدام نظبببببام 

وتحديببببد الملببببف المطلببببوب فتحببببة  ببببم الضببببغط  openار فببببى واجهببببة النظببببام واختيبببب  fileقائمببببة
علبببى الملبببف، كمبببا هبببو موضبببح فبببى الشبببكل التبببالى  double clickأو الضبببغط  openعلبببى 
 ( 6رقم )

 
 
 
 

 

 
 xena( عر  النتائج داخل نظام 6اكل رقم )
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 openوالضببببببغط علببببببى  xena viewerكمببببببا يمكببببببن عببببببر  الملفببببببات باسببببببتخدام 
 ( :7لشكل التالى رقم )واختيار الملف المطلوب، كما فى ا

 
 
 

 

 xena viewer( فتح الملفات باستخدام 7اكل رقم )
مبااببببببببرة  Normaliseكمبببببببا يمكببببببببن عبببببببر  الملببببببببف بعبببببببد اانتهببببببببات مبببببببن عمليببببببببة البببببببب  

وقهببببور النافببببذة الخاصببببة بنجبببباح العمليببببة يمكببببن الضببببغط علببببى  Normaliseفعقببببب عمليببببة الببببب 
 ( 8ضح فى الشكل التالى رقم )ليتم عرضه، كما هو مو  double clickالملف مباارة 
 

 
 
 
 

 Normalise( عر  الملفات عقب عملية الب 8اكل رقم )
 خيارات عرض الملفات :  7/6
 Xenaبعد فتح الملف تظهر فى أعلى النافذة خيارات متعددة لعر  الملف منها  -1

package view  وهو الخيار اافتراضى داخل نظامxena  ويتم من خالله عر  الملف
 Raw xmlنختار   xmlه من بيانات، وفى حالة الر بة فى عر  الملف فى صيغة وما ب
wiev. 

خاصببببة وهنببببا نجببببد أنببببه عنببببد القيببببام بحفببببظ ملببببف نصببببى يقببببوم النظببببام بحفببببظ الميتاداتببببا ال
 ، "Properitiesمبببببن خبببببالل الضبببببغط علبببببى اهيقونبببببة  هاببببببه فبببببى مكبببببان منفصبببببل ويمكبببببن عرضببببب

 ( :9كما فى الشكل التالى رقم )
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 ( عر  الميتاداتا الخاصة بالملفات النصية9اكل رقم )

أمببببببا فببببببى حالببببببة الصببببببور يقببببببوم النظببببببام بعببببببر  الميتاداتببببببا الخاصببببببة بهببببببا معهببببببا بمجببببببرد  
 ( :10فتحها، كما فى الشكل التالى رقم )

 
 
 
 
 

 
 ( عر  الميتاداتا فى ملفات الصور10اكل رقم )

وهبببو عبببر   xml tree viewح النظبببام إمكانيبببة عبببر  الملبببف فبببى ابببكل يكمبببا يتببب
 : (11ولكن فى اكل هرمى، كما فى الشكل التالى رقم )  XMLالملف بلغة

 
 
 
 
 
 
 

 xml tree view( عرض الملفات فى مكل 11مكل رقم )
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 : Xenaخاصية تصدير الملفات داخل نظام   7/7
لتصبببببدير الملفبببببات يبببببتم أوا فبببببتح الملبببببف المبببببراد تصبببببديره بالطريقبببببة التبببببى  كرناهبببببا مبببببن  
الموجبببببودة أعلبببببى النافبببببذة،  بببببم نحبببببدد المكبببببان المبببببراد تصبببببدير الملبببببف  export بببببم نضبببببغط قببببببل، 

إليببببببه، وفببببببى حالببببببة  نجبببببباح عمليببببببة التصببببببدير تظهببببببر نافببببببذة ت كببببببد علببببببى نجبببببباح هببببببذه العمليببببببة 
 (:12(، كما فى الشكل التالى رقم )OKوللت كيد نضغط )

 
 
 
 
 
 
 

 ( خاصية تصدير الملفات12اكل رقم )
 : Xenaام ـواجهة نظ 7/8
ويمكن من خالل الواجهة  ،قوائم منسدلة وأيقوناتنوافذ و  ىعل  Xenaتتضمن واجهة نظام     

  .(  واختيار الحجم المناسب13التحكم في حجم الخط من خالل النافذة المتاحة في الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 
 

 (  خاصية تغيير حجم الخط13اكل رقم )
 

 لق الواجهة باستخدام اهيقونات المتعارى عليها كما يوفر النظام خاصية تكبير وتصغير و     
 يمين واجهة النظام .  ىوالموجودة أعل
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ملف ومن خالل  ىبسهولة فبعد فتح أ ى نافذة أخر  ىأ ىيسمح النظام ب مكانية التحر  إلو     
 ىفتظهر قائمة فرعية يمكن من خاللها اختيار الصفحة الت go toنضغط علي   viewقائمة 

كما هو  ،إليها سوات الواجهة الرئيسية أو الصفحة السابقة أو الالحقة بسهولة ويسرنريد التحر  
  : (14رقم ) ىموضح بالشكل التال

 
 
 
 
 
 
 

 ( القائمة الخاصة بالتحر  بين النوافذ 14اكل رقم )                     
يطة بس ىوه Windowsحد كبير واجهة ال  ىلإ هتشب Xenaو صفة عامة واجهة نظام    

 خبرة مسبقة. ىلإوسهلة وا تحتا  
 ىف help ىواجهة النظام من خالل الضغط عل ىف هوفر النظام أداه لمساعدة مستخدميكما ي   
مكانية إحيل يقدم النظام دليال مرتبا موضوعيا يشرح كل ما يتعلق بالنظام مت  ،الواجهة ىعلأ 

الشكل  ىكما هو موضح ف ،النافذة ىعلأ  ىف printيقونة أهذا الدليل من خالل  ى محتو  ةطباع
   :(15رقم ) ىالتال
 
 
 
 
 
 
 

 Xenaداخل نظام  help( المساعدة 15اكل رقم )                    
فعلى سبيل المثال إ ا تم الضغط على  ،كما يصدر النظام رسائل نصية لتدار  خط  ما

Normalise در النظام رسالة تنبيه المتاحة فى واجهة النظام دون إضافة الملفات أوا سيص
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كما هو موضح فى الشكل التالى رقم  ،بضرورة إضافة ملف أو دليل قبل إجرات هذه العملية
(16): 

 
 
 

 Xena( رسائل التنبية داخل نظام 16اكل رقم )
 معالجة الملفات الرقمية : 7/9

 Xenaلنظام  pluginsابد من إجرات بع  التعديالت داخل من الجدير بالذكر أنه 
ضغط على قائمة نفمن واجهة النظام ، يقوم بتحويل الملفات إلى صيى مفتوحة المصدر ىلك

Tools  ختار نومنهاplugin preference  على سبيل المثال ونختارaudioام يقوم النظ ، أوا
قوم بضبط نولنجاح هذا اهمر  ،مفتوحة المصدر flacإلى صيغة  Audio بتحويل ملفات

  .ح فى هذه العمليةعدادات النظام لينجإ 
حبببببببدد نو  Browseضبببببببغط فيهبببببببا علبببببببى نتظهبببببببر نافبببببببذه أخبببببببرى  Audioد اختيبببببببار بعبببببببف

مفتوحببببة المصببببدر  flacالمكببببان الببببذى سببببيتم فيببببه حفببببظ الملفببببات التببببى تببببم تحويلهببببا إلببببى صببببيغة 
هنبببببا سبببببيكون النظبببببام قبببببادرا علبببببى تحويبببببل ملفبببببات   ،لحفبببببظ التغيبببببرات Ok بببببم  open بببببم نضبببببغط 

 هكذا مت باقى الصور .و  flacإلى صيغة  Audioالب 
( الصببببببيى الجديبببببدة للملفبببببات التببببببى يبببببتم حفظهببببببا داخبببببل نظببببببام 1ويوضبببببح الجبببببدول التببببببالى رقبببببم )

Xena  : 
   Xenaالصيى الجديدة للملفات التى يتم حفظها داخل نظام ( 2جدول رقم )         

 الصيغة الجديدة
التى يتحول إليها الملف بعد الحفظ الرقمى   

 اسم الملف

 لصوتيةالملفات ا
FLAC AIFF 

XML FLAC 

FLAC MP3 

FLAC OGG 

FLAC WAV 

 قواعد البيانات
XML SQL 

 الملفات النصية



 

- 36 - 

 

 الصيغة الجديدة
التى يتحول إليها الملف بعد الحفظ الرقمى   

 اسم الملف

PLAIN TEXT CSV/TSV 

OPEN DOCUMENT FORMAT DOC/PPS/PPT/XLS 

OPEN DOCUMENT FORMAT DOCX/PPTX/XLSX 

XHTML HTML 

XML MPP 

XML ODS/ODP/ODT 

OPEN DOCUMENT FORMAT RTF 

OPEN DOCUMENT FORMAT SYLK 

OPEN DOCUMENT FORMAT SXC/SXI/SXW 

XML TXT 

OPEN DOCUMENT FORMAT WPD 

XML XHTML 

XML XML 

 ملفات الصور
PNG BMP 

PNG CUR 

PNG GIF 

XML JPEG 

XENA XML ODG 

PNG PCX 

XML PDF 

XML PNG 

PNG PNM 

PNG PSD 

PNG RAS 

XML SVG 

PNG TIFF 

PNG XBM 

PNG XPM 

 الملفات المضغوطة
Xena files. GZIP 

Xena files. JAR 

Xena files. MAC BINARY 

Xena files. TAR 

Xena files. TAR.GZ 

Xena files. WAR 

Xena files. ZIP 
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يتعامل فقط مت  هنأحيل  ،ن النظام ا يدعم ملفات الفيديوأولكن من التجر ة تبين      
الحفظ  ىعلقادر ومن  م فهذا النظام  ،اكل ن ، صورة، صوت فقط ىت المتاحة فالمعلوما
 .اكال مرافق المعلومات الرقمية أاكل من  ىلمحتويات أ ىالرقم

 : Xenaإمكانيات عامة لنظام  7/10
 ىنترنخ من خالل الضغط علابكة اإل ىللمستخدم تحميل معلومات من علالنظام يسمح    
 ok ىوكتابة الرابط الخاص بالملف والضغط عل  open url م  open fileواختيار  fileقائمة 
 : (17رقم ) ىكما هو موضح بالشكل التال ،

 
 
 
 
 
 
 

 
 نترنخابكة اإلعلى ( خاصية تحميل المعلومات من 17اكل رقم )

حصائية إعمال المطلو ة ويقدم معلومات إنجا  اه ىكما تبين أن النظام سريت وسهل ف    
ملفات مفتوحة المصدر يصدر  ىضافة أكثر من ملف لحفظهم رقميا وتحويلهم إلإفبعد  ،وتقارير

لم يتم  ىتم حفظها بالفعل والملفات الت ىحصائيات وتقارير عن الملفات التإالنظام رسالة تقدم 
 :(18التالى رقم )كما في الشكل  ،حفظها

 
 
 
 
 
 
 

 Xena  ظام(  المعلومات ااحصائيه التي يصدرها ن18اكل رقم )



 

- 38 - 

 

إبالغ المستخدم بالحالة الراهنة ك ن يخبره بنجاح  ىجانب ما سبق فالنظام قادر عل ىإل    
 (18)كما هو موضح في الشكل السابق رقم  ،عملية الحفظ أوا

  :وهو ىكما يسمح النظام بتقديم اقتراحات من خالل البريد االكترون
recordkeeping@haa.gov.au                                                     

 openواختيار  file ىطباعة النتائج من خالل الضغط عل أيضا خاصيةXena ويتيح نظام    
 fileقائمة  ىعل ى خر أواختيار الملف المطلوب طباعته والضغط مرة  ctrl+oوالضغط علي 

 :( 19رقم ) ىكما هو موضح بالشكل التال ، ctrl+pو أ  printمرأواختيار 
 

 
 
 
 
 

 
 ( خاصية طباعة النتائج19اكل رقم )

 . cancel ىعمل قبل تنفيذه من خالل الضغط عل ىكما يسمح ب لغات أ   
نترنخ مت بع  المعايير والبروتوكوات الشائعة ااستخدام عبر اإل Xenaيتعامل نظام و     
تجعل  ىالشفرات الت ىوه  utf–8وافرة Unicode مثل طة الشبكة العالميةأقرتها راب ىوالت

 لغة دون قيود . ىالنظام يتعامل مت أ
رقام وافرة أاكل  ىنجليزية علوالخاصة بتمثيل الحروى اإل ASCIIكما يتعامل مت افرة     

Base64  ىعل 01والخاصة بتمثيل البيانات الثنائية  (  اكل نText . ) 
لى لعناصر الميتاداتا ويعرضها فى اكل قالب جاهز نشات اخباإل Xenaيسمح نظام  وأيضا    

أو حذفه وتتمثل حقول الميتاداتا التى يقدمها النظام عن أى  ملف فى   هواحد ا يمكن تعديل
Author , creator , producer, creation date, Mod date، موضح فى الشكل  كما هو

 (20التالى رقم )
 
 
 
 

mailto:recordkeeping@haa.gov.au


 

- 39 - 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Xenaالميتاداتا داخل نظام  (20) اكل رقم
هنه يدعم  ؛ توماتيكيا على لغة محتوى الو ائق الرقمية أالتعرى  Xenaيستطيت نظام و      

 .كما  كرنا من قبل ،Unicodeافرة الترميز العالمية 
الخاصة بعر  أاكال مختلفة من الو ائق من خالل  plug-inكما يتيح النظام      
كما هو موضح فى  ،Xena plug-inاختيار و فى واجهة النظام   helpعلى قائمة  الضغط

 : (21الشكل التالى رقم )
 
 
 
 
 

 
 Xenaام ظداخل ن plugin( خاصية 21اكل رقم )

إلبببببى جانبببببب مبببببا  ، بببببرا  الحفبببببظ طويبببببل المبببببدىه XMLأيضبببببا يبببببدعم لغبببببة  هبببببذا النظبببببامو   
هنبببببه ا يشبببببترض حفبببببظ  ؛لمفببببباجىت سببببببق فالنظبببببام يسبببببمح بحمايبببببة البيانبببببات عنبببببد الخبببببرو  ا

 يا.تلقائ يتم حفظههن الملف ؛ الملف عقب كل عملية للحفظ الرقمى 
كما يقدم النظام  ،كشافا موضوعيا بعناصر المساعدة قابل للبحل Xenaيوفر نظام 

  .المساعدة على الخط المباار من خالل موقت النظام الذى سبق  كره
النسخة المستخدمة من  عن التعديالت التى تمخ علىومات كما يسمح النظام بتقديم معل

 على موقت النظام على الرابط التالى : downlodخالل صفحة 
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http://xena.sourceforge/net/download.php 
 ات وهى:من خالل مجموعة من القنو  هالدعم لمستخدمي Xenaيوفر نظام و    
ومتاحة على الرابط  ،وتعد ااهر طرق الدعم ،mailing listالدعم عبر القائمة البريدية  -1

  : التالى
Sourceforgenet.p/xena/mailman. 

 62123600 (2)61 + الهاتف :                                           .الدعم عبر  -2
 : على الرابط wikiالدعم من خالل الب -3

http://sourceforge.net/p/xena/wiki/main_page.  
من خالل موقت النظام  Really Simple Syndication (RSS)الدعم من خالل خدمة -4

ت النظام ويطلق على هذه الخدمة اسم التغذية الراجعة من خالل اخر تطور ثلمتابعة 
     SourceForge.net/p/xena/news/feed:الرابط

كثر تكرارا سئلة اهخدمة اه Frequently Asked Questions (FAQ)الدعم من خالل  -4
 http://xena.sourceforge.net/faq.php    :على الرابط 

ى عل fourmالدعم من خالل منتدى خاص بالنظام  -5
    http://sourceforge.net/projects/xena/fourms/fourm/293435:الرابط

 :على الرابط  Bug Reportsالدعم من خالل تقرير الثغرات  -6
 http://sourceforge.net/p/xena/bugs 

 : على الرابط (News)الدعم من خالل خدمة اهخبار  -7
Sourceforge.net/p/xena/news/   

  : الدعم من خالل جماعات تعاون لدعم النظام على الرابط -9
http://sourceforge.net/p/xena/discussion   
 

 : Xenaأوجه القصور بنظام  7/11
الدخول عليه دون أى   إمكانية ىوه Xenaهنا  مشكلة خاصة  بامن وحماية نظام  

نه ا يتيح صالحيات أكما  ،نه ا يتيح إمكانية إنشات اسم المستخدم وكلمة المرورأحيل  ،قيود
قبل تحميلها لحماية  scanا يتيح إمكانية فح  الو ائق  وأيضاتعامل مختلفة للمستخدمين 

 .Xenaصورا فى نظام قوهذا يعد  ،النظام من الفيروسات

http://xena.sourceforge/net/download.php
http://sourceforge.net/p/xena/wiki/main_page
http://xena.sourceforge.net/faq.php
http://sourceforge.net/p/xena/bugs
http://sourceforge.net/p/xena/discussion
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نشطة أمكانية تتبت  كما ا يسمح ب ،إمكانية التحكم فيه عن بعد Xenaيسمح نظام ا 
ومن  م فهذه تمثل نقطة قصور  ،جرات تعديالت على أى منهمإالمستخدمين وتحديد عددهم و 

 .Xenaأخرى فى نظام 
 النتائج والتوصيات:ثامنا : 

 النتائـــج: 8/1
ة المبواد اإللكترونيبة بدايبة علبى مبدى إدار توقبف عملية الحفظ الرقمى طويل المبدى ي نجاح .1

 ليقها وحتى إتاحتها لالستخدام بما يضمن بقائها مهما تغيرت التكنولوجيا.من تخ
تتركز أهمية الحفظ الرقمى فى الحفا  على ترا  الفكر البشرى من الفقدان والتلف أطبول  .2

 فترة ممكنة لألجيال القادمة وحمايته.

صببة بالوعببات الببذى سببيتم حفظببه رقميببا لضببمان نجبباح هببذه ضببرورة مراعبباة المتطلبببات الخا .3
قابببل للقبراتة وااستنسبباخ و يرهبا مببن متطلببات الحفببظ  تالعمليبة مببن حيبل أن يكببون الوعبا

 الرقمى.

م سسببة علببى النجبباح فببى إجببرات عمليببة الحفببظ الرقمببى تتوقببف علببى قببدرتها علببى  قببدرة أى .4
 تحديد استراتيجية وأسلوب الحفظ الرقمى.

تنشبببببيط  –تراتيجية مبببببن ااسبببببتراتيجيات التبببببى وردت بالدراسبببببة )التهجيبببببر عبببببدم وجبببببود اسببببب .5
الحفببا  علببى الملفببات  قببدرتها فببىالمحاكبباة( متفببق علببى  –الحفببظ التكنولببوجى  -البيانببات

 .ح كل منهم معلق على ارضحيل أن نجادون تلف على المدى الطويل 
فتببوح المصببدر أو ملببف سببوات باسببتخدام نظببام م -إمكانيببة اعتبببار تقنيببة المصببدر المفتببوح  .6

لو ًا جديببدًا هن هببذه التقنيببة تمثببل أسبب؛ اسببتراتيجية جديببدة للحفببظ الرقمببى  -مفتببوح المصببدر
 معوقات. للحفظ الرقمى دون أى

مما التى تم حصرها عدم تطبيق تقنية المصدر المفتوح فى المشروعات العر ية واهجنبية  .7
كر اسبتراتيجيات البحبل المسبتخدمة فبالبع  ا يبذ يجعله مجاا وخصبًا للبحل والدراسبة،

والبع  اخخر ا يزال يعتمد على ااستراتيجيات المتعارى عليها والتى ورد  كرها داخل 
 الدراسة.

قدرة الصيى الرقمية مفتوحة المصدر على التعاي  وااستمرارية مهما تغيرت التكنولوجيا   .8
بحقببوق الملكيببة  وعببدم التقيببدر فببى محتواهببا الرقمببى مببت عببدم القببدرة علببى التعببديل والتغييبب

 الفكرية و يرها من الخصائ  التى تجعلها قادرة على البقات أطول فترة ممكنة.
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من أفضل اللغات التى يمكن استخدامها لبنات الملفات مفتوحبة المصبدر حيبل  Xmlلغة  .9
كمبا هببو  ،ا تحتبا  إلبى ببرامج مسباعدة لقراتتهبا Xmlأن الملفبات المنشب ة باسبتخدام لغبة 

 على سبيل المثال. Pdfل فى ملفات الب الحا

فبى حفببظ  Xmlهبو نظببام مفتبوح المصببدر للحفبظ الرقمبى يعتمببد علبى لغببة  Xenaنظبام   .10
 الملفات بداخله و لك فى اكل مفتوح المصدر.

 ،يتببيح مجموعببة مببن الخيببارات لحفببظ الملفببات رقميببا منهببا خاصببية التطبيببت Xenaنظببام  .11
الر بببة فببى  وفببى حالببة Xmlالمصببدر بلغببة  وهنببا يببتم تحويببل الملببف إلببى صببيغة مفتوحببة

 تحويل الملف للصيغة اهصلية مرة أخرى يتم اختيار خاصية )التطبيت الثنائى(.

مفتوحببة المصببدر مببن خببالل متنوعببة إمكانيببة تحويببل الملفببات المحفوقببة رقميببا إلببى صببيى  .12
 (.Convertخاصية التحويل )

بمجبببرد حفظهبببا رقميبببا داخبببل  علبببى حفبببظ الميتاداتبببا الخاصبببة بالملفبببات Xenaقبببدرة نظبببام  .13
 النظام وإمكانية عرضها مرة أخرى بمجرد فتح الملفات.

ابببكل مبببن أابببكال المحتبببوى الرقمبببى )نببب ، صبببورة،  علبببى حفبببظ أى Xenaقبببدرة نظبببام   .14
 صوت( فيما عدا ملفات الفيديو فال يتيح النظام إمكانية التعامل معها.

يتبببيح كشبببافا موضبببوعيا سبببريت وسبببهل فبببى إنجبببا  اهعمبببال المطلو بببة فهبببو  Xenaنظبببام  .15
 خطوة داخل النظام. حل عن أىبعناصر المساعدة للب

و يرهبا  FAQ , RSS , Wiki توفير الدعم للنظام من خالل مجموعة من القنوات مثبل .16
 من قنوات الدعم.

فهبو  ،قيبود وهبو مبا يشبكل قصبورًا فبى النظبام دون أى Xenaإمكانية الدخول على نظبام  .17
ستخدم وكلمة المرور ومبن  بم ا يبوفر اهمبان التبام للمحتبوى ا يتيح إمكانية إنشات اسم م

 الرقمى بداخله.

عدم قدرة النظام على تتبت أنشبطة المسبتخدمين وتحديبد عبددهم وصبالحيات اسبتخدامهم   .18
 .Xenaللمحتوى الرقمى لحمايته وهو ما يشكل نقطة قصور أخرى فى نظام 

 

 يات:ـالتوص 8/2
 راتيجية جديدة للحفظ الرقمى يتم العمل بها وتطبيقها.اعتبار تقنية المصدر المفتوح است .1
تكببوين فريببق عر ببى لببدعم نظببم  الحفببظ الرقمببى مفتوحببة المصببدر وترجمتهببا وتعببديلها بمببا  .2

 يتناسب مت مرافق المعلومات العر ية.

تبببدري  مقبببرر نظبببم الحفبببظ الرقمبببى مفتوحبببة المصبببدر ضبببمن المقبببررات الدراسبببية هقسبببام  .3
 المكتبات والمعلومات.
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ير دورات تدريبيببة هعضببات هيئببة التببدري  وأمنببات المكتبببات المصببرية لتعببريفهم بببنظم تببوف .4
 الحفظ الرقمى مفتوحة المصدر ودورها فى حفظ المحتوى الرقمى على المدى الطويل.

 متابعة التطورات التكنولوجية فى مجال الحفظ الرقمى داخل المكتبات. .5

كتبببات المصببرية و يرهببا مببن مرافببق تطبيببق نظببم الحفببظ الرقمببى مفتوحببة المصببدر فببى الم .6
 المعلومات لمعرفة إمكانياتها ومشكالت تطبيقها وحلها.
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