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 مستخلص 

فضاًل عن األخطاء  جهزة املتاحة  املحدودة لأل اإلمكانيات  خاصة مع  وبا ملرشوعات الرقمنة  ا كبريً احلفاظ عىل اجلودة حتديً يمثل  

(. وعىل الرغم من أمهية عملية ضبط اجلودة يف نجاح مرشوعات الرقمنة إال أن  Lin, Xiaofan, 2006البرشية التي يصعب تفادهيا )

فهناك أيضا العمر    ،عمعرتف به من قبل اجلميموحد  نه ال يوجد معيار  ليس فقط أل  حتكم تلك العمليةهو أمر صعبحماولة وضع معايري  

أجهزة  التطور املستمر يف إمكانيات  يف غضون سنة مع  تصبح قديمة    ، اآلنتطرح  توصيات    املستخدمة بام جيعل أيةالقصري للتكنولوجيا  

 قابلة  جمموعة من املعايري التي تسمح بااللتقاط الكامل لألصول وفقا ملامرساتالعمل عىل إجياد ومع ذلك ينبغي  ،االلتقاط والربجميات

(، يتناول هذا املقال تعريف ضبط اجلودة الذي استقرت عليه املنظامت الدولية مع توضيح األهداف (Stuart,D. Lee, 1999للقياس

ا، ثم يستعرض أهم  خطواهتاملرجو حتقيقها من وراء تطبيقه وأمهيته والطرق املستخدمة يف ضبط اجلودة أثناء عملية رقمنة املخطوطات و 

رقمنة  أثناء عملية  ضبط اجلودة  التقنية والربجميات الالزمة إلجراء  تطلبات  املتبعة يف رقمنة املخطوطات وينتهي بتوضيح امل  معايري اجلودة 

 . املخطوطات

 . معايري رقمنة املخطوطات؛ رقمنة املخطوطات؛  ضبط اجلودة :الكلامت املفتاحية

 /تعريف ضبط اجلودة: 1
املنظمة للمعايري  عرفت  اجلودةعملية    ISO(ISO, 2010)الدولية  األنشطة  جم"بأهنا:    Quality Control  ضبط  التي  موعة من 

 .   "هتدف إىل إثبات أن املنتج يفي بجميع متطلبات اجلودة.

 .  ". يةجممل خصائص الكيان التي تؤثر عىل قدرته عىل تلبية االحتياجات املعلنة والضمن"كام عرفت املنظمة اجلودة بأهنا: 

 

دة / إرشاف أ. د. عبدالستار احللوجي، بحث مقدم ضمن متطلبات احلصول عىل درجة الدكتوراة  بعنوان : رقمنة املخطوطات يف مرص: دراسة يف ضبط اجلو ( 1) 
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الكشف عن العيوب يف املنتجات "ة بأنه:  ضبط اجلود(  FADGI)  الرقمية للواليات االحتادية التوجيهية  مبادرة املبادئت  رفكام ع

العيوب   تعريف  يتم  املحددة سلفً بأوالعمليات حيث  املتطلبات  انحرافات عن  للمرشوعأهنا  العملية من خالل فحص    ،ا  تلك  وتتم 

 "ا أم ال.الختبار لتحديد ما إذا كانت تلك املنتجات تلبي املواصفات املوضوعة هل املنتجات باملالحظة وا

 ,The Digital Library Federation    (DLF)  DLF AIG cost assessment workinggroupوقد عرف احتاد املكتبات الرقمية

التي حدثت أثناء عىل األخطاء    كشفللاألصلية  العنارص    باملقارنة مع  امللتقطةعملية استعراض الصور  "( ضبط اجلودة بأنه:  (2016

أالرقمنة    عملية الرقمي  املسح  أثناء عملية  الصفحات  بعض  امللف  كتخطي  تسمية  تلبي واألخطاء يف  الرقمية  الصور  أن  من  والتأكد 

 "املواصفات املطلوبة.

تم دجمها يف عملية اإلنتاج التي  ياخلطوات التي  "  :أهنا قمنة بيف معظم أدلة مرشوعات الراجلودة    ضبط تم تعريف  ويف الغالب ي

جمموعة  "وهناك تعريف آخر ينص بأن عملية ضبط اجلودة هي:"(. ,2009State of Michigan)  مصممة خصيصا للحد من اخلطأ  هي

 ."(Library of Virginia, 2008) ختلفةاملعاجلة امللضامن دقة وجودة عالية من خالل مراحل ُتتخذ تقنيات 

 / أهداف ضبط اجلودة:  2
املخطوط قدر  دف  هي إنتاج أفضل صورة رقمية مطابقة لألصل  أثناء عملية رقمنة املخطوطات إىل ضامن  إجراء ضبط اجلودة 

ى  املحتواإلمكان، وأن يكون الناتج من عملية الرقمنة ككل مطابقا للمعايري املوضوعة لقياس جودة الصورة باإلضافة إىل التأكد من أن  

للمخطوط قد تم التقاطه كاماًل دون فقدان أي جزء منه، وال يقترص دور ضبط اجلودة يف احلفاظ عىل جودة املخرجات  الفكري والبرصي  

إنتاج صور رديئة مع التخلص  د من خماطر  الرقمية وحسب، وإنام ُيراعي أيًضا توحيد املنتجات الرقمية وعدم اإلخالل بمحتواها واحل

 (.  ,2000Conway, Paulطابقة للمواصفات واستبداهلا بأخرى بديلة هلا )من الصور غري امل

 / أهمية ضبط اجلودة:3
 اجلودة لتيسري الوصول إليها وتسهيل استخدامها ومشاركتها عدة مرات وضبطصور عالية   إىل خلق رقمنةللدف أي مرشوع هي

،  تحقق من جودة ودقة واتساق امللفات الرقميةتساعد يف التقنيات  وإجراءات    و الضامن الوحيد لتحقيق ذلك ملا يتضمنه مناجلودةه

لتنظيم العمل يف املرشوع  حتديد مواصفات للصور الرقمية ووضع معايري يسهل الرجوع إليها    يف كل مرشوعات الرقمنةعادة ما يتم  و

املستوى  ألجهزة والربجميات وأثناء عملهم للوصول إىل  ايراعيها القائمون عليه قبل البدء يف عملهم عند اختيار  ه والبد أن  خمرجاتوضبط  

كلام ساهم ذلك يف نجاح مرشوع الرقمنة وتقليل الوقت واجلهد والتكلفة    ،وكلام كانت تلك املعايري حمددة بوضوح  ،اجلودة  املطلوب من

 (. The sustainableheritagenetwork, 2010) املبذولة يف العمل

متطلبات اجلودة واجلدول الزمني    عموًما، ألمهيته يف حتقيق التوازن بنيرقمنة  أي مرشوع للنجاح  دور كبري يف  اجلودة    بطضول

يف  (، فضاًل عن دوره  Lin, Xiaofan, 2006املستخدمة فيه )التقنيات  طبيعتها ووعدد الوثائق املطلوب رقمنتها و  تهيزانيمللمرشوع و

 ,IFLA rare book and special collections sectionاملتنوعة )جهزة املسح  وحيد العمل بني القائمني عىل املرشوع وضبط الناتج من أت

2014)  . 

وال تقترص أمهية ضبط اجلودة عىل ضامن جودة خمرجات املسح الضوئي وتوحيدها وحسب، وإنام تتعدى ذلك إىل تصحيح بعض  

ن املسح الضوئي كتنظيف البقع والشوائب والتشوهات املوجودة عىل الصور وتصحيح ميل واجتاه الصور باستخدام  األخطاء الناجتة ع
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(، وإجراء ضبط اجلودة أثناء عملية الرقمنة  2006)سهيلة، مهري،  Adobe Photoshopبعض الربجميات مثل: برنامج معاجلة الصور

 يات وكفاءة القائمني عىل عملية املسح.          يعد مؤرًشا مهام لقياس مدى جودة املعدات والربجم

العمل،  إعادة  احتاملية  من  ويقلل  األخطاء،  اكتشاف  الرقمنة رسعة  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  اجلودة  ضبط  إجراء  ويضمن 

ضه خلطر فقدان  ويكشف عن حدوث أي تغيري يف الصورة الرقمية من حيث بنيتها أو حمتواها بام ُيؤثر عىل خصائص املنتج النهائي ويعر

  بعض املعلومات املهمة. 

 خطوات ضبط اجلودة يف مشروعات رقمنة املخطوطات : . 5
العمل عىل عدة مراحل متداخلة كل منها مبني عىل أسس وضعت قبل بداية عملية الرقمنة    ،يتطلب إنتاج صور ذات جودة عالية

 JISC’s developmentلعمل يصبح من الصعب استبداهلا بغريها مرحلة من مراحل سري ا  ةنه إذا تعرضت جودة الصورة للخطر يف أيأل

programs, QA Focus, 2006) ،)   يمكن تلخيصها فيام ييل : ومتر عملية ضبط اجلودة يف رقمنة املخطوطات بعدة مراحل 

 مرحلة التخطيط : )أ( 

الرقمنة ويتم يف هذه املرحلة وضع   التوجيهية لعملية  التخطيط ،  وتنظمه  العملالقواعد التي ستحكم  املبادئ    وتشمل مرحلة 

 (: Europeana Regia, 2011تالية )ال اخلطوات 

 التعريف بنطاق إدارة اجلودة وأهدافه: . 1

املرشوع، باإلضافة   حتديد الرشوط املطلوبة يف املنتج النهائي من عملية الرقمنة وفًقا ملتطلبات املستفيدين وأهداف حيث جيري  

الرقمنةحتإىل   الناتج من  املرجعية للحكم عىل  النقاط  برنامج    ،ديد بعض  اختيار  يتم    راقبة اجلودة ومستواه، فبعض موبناًء عىل ذلك  

وهناك مرشوعات أقل   ،يتم فيها مراجعة كل صفحة متت رقمنتها لقياس مدى جودهتا   املرشوعات تطلب درجة عالية املستوى من الدقة

بينام تعتمد بعض مرشوعات الرقمنة عىل تعليقات املستفيدين    الصفحات املرقمنة عىل فرتات منتظمةمن    مستوى تكتفي بأخذ عينات

من خالل ردود فعل املستفيدين أن مراقبة اجلودة  يرى    يف حني أن البعض اآلخر  بعد صدور النسخ الرقمية وإتاحتها عىل شبكة اإلنرتنت  

 (.Europeana Regia, 2011) من التكلفة واجلهد  اطلب إعادة الرقمنة يف هذه احلالة مزيدهنا تتم بعد عملية الرقمنة ويتال تفيد كثريا أل

د مستويات اللون  يحتد  مع  الطباعة،    التقييم، أو عن طريق   شاشة  طرق التقييم إما عىل  يتم اختاذ القرار بشأن  ا ويف هذه املرحلة أيًض 

املرقمن النص  املطلوبة يف  الوضوح  أم خارجها   ،ودرجات  املكتبة  داخل  الرقمنة ستتم  كانت عملية  إذا  ما  القرار  اختاذ  يتم    ، وكذلك 

. سرتاتيجية التسليم وهي الطريقة التي سيتم هبا تسليم الكيانات الرقمية للمستفيد سواء عن طريق اإلنرتنت أو باألقراص املدجمةإو

 (. Albert Government (2013 واختيار أنواع امللفات الصحيحة واألحجام املطلوبة

قبة اجلودة .  2  : التخطيط ألدوات مرا

من قبل اللجنة التوجيهية للمرشوع وأعضاء الفريق وتوفري    اجلودة وتدابري التدخلضبط  حتديد أدوات  تعتمد هذه املرحلة عىل  

ظيم الدورات التدريبية للموظفني، وذلك  األجهزة والربجميات الالزمة ملراقبة اجلودة، وضامن الظروف البيئية املناسبة ملراقبة اجلودة، وتن

 (. Europeana Regia. D5.3, 2011هبدف احلد من األخطاء التي قد حتدث أثناء عملية اإلنتاج )
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   : مرحلة ما قبل اإلنتاج )مرحلة االختبار( .  3

قبل بدء عملية الرقمنة وتشمل  واختبار هلا    تعترب هذه املرحلة مرحلة تطبيق لعنارص اجلودة التي تم تعريفها يف املرحلة السابقة

 عملية االختبار ما ييل :  

1: الضوئي  املسح  تعليامت  اختبار  سيتم    .  التي  العنارص  كافة  عىل  تطبيقها  يتم  للرقمنة  القياسية  اإلجراءات  من  قائمة  وهي 

ووفًقا لنتائج هذا االختبار يمكن حتديد مواصفات الصور    ،ثم يتم اختبار تطبيق تعليامت املسح عىل أجهزة الرقمنة املختارة  ،رقمنتها 

ويمكن كتابة ذلك وتلخيصه يف وثيقة تعطي مؤرشات واضحة    ،القياسية وإعطاء أمثلة للصور املقبولة، وأمثلة للصور التي سيتم رفضها 

 لوبة . عن مواصفات الصور  املط

يتم اختبار شاشات العرض وأجهزة الرقمنة أثناء هذه املرحلة وإجراء اختبارات للحصول عىل القيم اللونية    .اختبار األجهزة :2

ومن الرضوري يف هذه املرحلة املقارنة بني الصور الرقمية واملخطوطات األصلية،    ،املطابقة ملعايري حمددة باستخدام برامج خاصة بذلك

ن أفضل النتائج التي سيتم احلصول عليها ستكون بمثابة نقطة مرجعية أثناء أل  ،راء هذه املقارنة يف ظل أفضل ظروف عرضوأن يتم إج

 اإلنتاج.

ُتتخذ إجراءات خاصة يف حالة املخطوطات املزخرفة بالذهب من أجل تعزيز   . اختبار األداء يف حالة املخطوطات املذهبة :3

ويمكن لصيغ امللفات املضغوطة أن    ، اءات يمكن أن يكون هلا تأثري سلبي عىل ألوان النسخة األصليةلكن هذه اإلجر  ، تألق كل صفحة

 (. Europeana Regia. D5.3, 2011يكون هلا تأثري أيضا عىل تألق النسخة املذهبة)

 :ج. أثناء مرحلة اإلنتاج )مرحلة اإلنتاج(

لكي    ، أقرب وقت ممكن يف مرشوع الرقمنة واكتشاف األخطاء يف وقت مبكرمن املهم البدء يف تنفيذ إجراءات مراقبة اجلودة يف  

وهناك العديد من األدوات واألساليب التي يمكن تطبيقها أثناء اإلنتاج لتقييم عملية الرقمنة ككل   ،ال يستمر اخلطأ حتى هناية املرشوع

 (: Europeana Regia, 2011منها )

 :جراءات وقائية)ب( إ

 ( Europeana Regia. D5.3, 2011ءات ما ييل : ) وتشمل تلك اإلجرا 

  جلعل   فقط  ليس،  املخطوطات  مع  التعامل  عىل  التدريب  :  أوهلام:  نيجانب  املوظفني   تدريب  : ويتضمن  املوظفني  تدريب  -

ولكن أيضا إلرشادهم إىل التدابري املوضوعة للحفاظ عىل سري عملية    ،املخطوط املادية  سالمة  من  بينة  عىل املوظفني

 خاصة القائمني بعملية ضبط اجلودة عىل صفات الصورة املقبولة. بتدريب املوظفني و :الرقمنة. وثانيهام

تها من قبل  املراد رقمن  للمخطوطات  الفيزيائية  احلالة  مسح   : حيث يتم  رقمنتها  املراد  لألوعية  الفيزيائية  احلالة  مسح  -

ثم يقوم بإدخال النتائج يف قائمة مرجعية مع تعليامت مفصلة للمشغل توضح كيفية التعامل   ،القائم عىل عملية الرقمنة

هنا جتعل من القائم عىل عملية املسح ويمكن أن تكون هذه الوثيقة ذات أمهية مركزية لعملية املسح أل  ،مع كل خمطوطة

 نص األصيل، وتعطي تعليامت حول كيفية التعامل معها. عىل بينة باملناطق الصعبة يف ال

يصعب رقمنتها، يمكن التخطيط الختبارات    مرشوع من املخطوطات التي  من  جزء  تألف  : إذا  املتوسطة  اًلختبارات  -

 وسيطة لتجنب النتائج غري املرضية. 



 283 م فاطمة حممد عبد السال أ.  

 

 

 

 : الرقمية   مراجعة الصور . 1

 وسيأيت توضيح الطريقتني فيام بعد. ، البرصية أو املراجعة ،وذلك إما باملراجعة اآللية للصور الرقمية

 : التدقيق.  2

وإىل   ،هيدف إجراء التدقيق إىل التحقق من املعايري التي تم وضعها سابًقا يتم تنفيذها عىل النحو املحدد يف مواصفات املرشوع

املتخذة فاعلية اإلجراءات  لزم األمر  ،قياس  إذا  التدق  ،واقرتاح حتسينات  نوع  ويتم  تتضمن حتديد  يق عن طريق إعداد وثيقة مراجعة 

وتقييم النتائج التي تم احلصول عليها    ونطاق التدقيق ثم يتم جتميع املواد املرجعية والوثائق الرضورية وفحص العينات املأخوذة عشوائيا 

همة كالصعوبات التي واجهت عملية وينبغي أن يتضمن تقرير املراجعة معلومات عن بعض النقاط امل ،من قبل الفحص اآليل والبرصي

مالحظات أخرى ملراقب اجلودة ثم يتم وضع خطة   ةاملسح الرقمي، ومسار التقدم املحرز فيها، والعنارص غري املطابقة للمواصفات وأي

بانتظام أثناء عملية اإلنتاج للسيطرة عىل عملية املسح وجتنب إنتاج    للعمل ولإلجراءات التصحيحية.وينبغي أن يتم اإلرشاف الفني 

 (Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative, 2009صور سيئة )

 : تصحيح وإعادة العمل  .  3

وينبغي أن يتم رفض الصور بناًء عىل املعايري    ،يتم يف هاتني اخلطوتني الكشف عن الصور غري املطابقة والعمل عىل تصحيحها 

والبدء بتلك اإلجراءات مبارشة بعد عملية املسح    وضعها قبل البدء يف عملية املسح الضوئي  املنصوص عليها يف وثيقة اجلودة التي تم

وإذا تم الكشف عن صور غري مطابقة للمواصفات يف مرحلة ما بعد اإلنتاج فمن املهم توثيقها لتحليل مشاكل اجلودة ونتائج   ،الضوئي

وتقييم اإلمكانيات   ،من أن الوثائق األصلية يتم التعامل معها بطريقة وافيةوتتم اإلجراءات التصحيحية للتأكد    ،عملية اإلنتاج نفسها 

وتشمل اإلجراءات التصحيحية القضاء عىل أسباب عدم مطابقة الصور    ،التي تؤدي إىل حتسن األداء وصعوبات إجراء تلك التحسينات

ومتر عملية التصحيح باخلطوات    ، الرقمية املكتشفة للمواصفات وتشمل هذه اإلجراءات تغيريات يف سري العمل وتوثيق التعديالت

 التالية :

 الصور اخلاطئة. من التخلص   -

 التقاط صورة جديدة.  -

 لصحيح.إدراج الصورة يف مكاهنا ا  -

 .Europeana Regiaيف حالة وجود مشاكل يف العالقة بني الصورة الرقمية مع البيانات الوصفية هلا يتم تصحيحها  )  -

D5.3, 2011 .) 

 األساليب املستخدمة ف ضبط اجلودة : .  4

ة اآللية. ويف بعض  عادة ما تتبع مرشوعات رقمنة املخطوطات يف ضبط اجلودة إحدى طريقتني إما الطريقة اليدوية أو الطريق

مثل االكتامل والعدد -األحيان يتم اجلمع بني الطرق اليدوية واآللية يف قياس اجلودة حيث يمكن قياس بعض جوانب اجلودة يف الرقمنة

 جلودة : وفيام ييل توضيح لإلجراءات اآللية والطرق اليدوية لقياس ا ، فيمكن قياسها يدويا  آليًا أما اجلوانب األخرى-املتوقع من الصور
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 الإجراءات الآلية  أ.
وهي بمثابة فحص تلقائي جلميع الصور الختبار   ،قبل أن تتزايد  للغاية للكشف عن مشاكل اجلودة  فعالة  تعترب املراجعات اآللية

ار اآليل  املعايري املوضوعة جلودة الصور الرقمية وذلك عن طريق حفظ الصور ومقارنتها بمخطوطات مراجعة اجلودة كام يتم فيها االختب

وقد ساهم تطور برجميات الرقمنة يف زيادة فاعلية   ،(Riley, Jenn, Whitsel, Kurt, 2005جلميع امللفات الرقمية يف إطار زمني حمدد )

ومدى التباين الذي يقيس انتشار الضوء يف   تلك الطريقة حيث وفرت تلك الربجميات أدوات لقياس جودة الصورة كقياس الضوضاء

كام يرست    ،لتصوير وهي وسيلة أكثر موثوقية وموضوعية لتقييم مدى احتفاظ النسخة الرقمية بتفاصيل النسخة األصليةأثناء عملية ا

الضوئي الناجتة من عملية املسح  املكتملة  والصور غري  املفقودة  الصور  التعرف عىل  التوصيف    ،الربجميات طرق  لغات  بعض  وتقوم 

أدوات استخراج الصور وتقنيات حتليل الصور  و  ،وحتليل حمتوى الصور الرقمية والبنية املنطقية هلا ( بتفكيك الوثيقة  XML املوسعة )

 يمكن أن توفر تدابري لضامن اجلودة مفيدة للغاية ملجموعة واسعة من أنواع الوسائط. 

وتنسيقه  امللف  اسم  التحقق من صحة  اآللية  اجلودة  والكشف    وتشمل عملية ضبط  الصورة  الصفحات ودقة ووضوح  عن 

الفارغة وما إذا كان حجم الصورة يعكس احلجم الفعيل للمخطوط األصيل ومدى انحراف الصورة ومراعاهتا االجتاه الصحيح للنص  

وضامن اكتامل الصورة وعدم اقتصاصها وكذلك وجود نص واحد يف كل صفحة. والتأكد من أن املواد قابلة للقراءة ومطابقة اللون  

 ,Riley, Jenn, Whitselم وجود غبار أو شعر أو أي  بقع عىل الورق ومراجعة الرتتيب الصحيح للصور)للمخطوط األصيل وعد

Kurt, 2005) ،    التي قد حتدث سهًوا واإلجراءات املتكررة ولتوحيد العمل أن تكون مجيع اإلجراءات ولكن ينبغي لتجنب األخطاء 

 (. Europeana Regia, 2011ة بالكامل )نمؤمت

يةمراقبة ا ب.  : لجودة اليدو
عىل الرغم من أمهية املراجعات اآللية فإهنا ال يمكن أن تكشف مجيع مشاكل اجلودة التي حدثت أثناء التصوير الرقمي باإلضافة 

وال يمكن   عملها يقترص عىل اجلوانب التقنية )كمراجعة تنسيق امللف، ودرجة الدقة، وإدارة األلوان وما إىل ذلك(  ،الربجميات عادة ما   إىل

احلصول عىل درجة عالية  و.  (IFLA rare book and special collections section, 2014)اعتبارها بدياًل كاماًل ملراقبة اجلودة البرصية

وخيتلف    ،( The Council on Library and Information Resources, 2008ن التصحيح اليدوي )من الدقة يتطلب مستوى معني م

% من إمجايل عدد الصور املمسوحة    10-5عدد الصور املطلوب فحصه بني مشاريع الرقمنة حيث تويص بعض املامرسات بمراجعة  

 Federal agencies digitization initiativeالعمل كله )( بينام يفضل بعضها اآلخر مراجعة  Government of Alberta, 2013ضوئيا)

(FADGI), 2016).) ،  ( ومن األفضل أال تتم مراقبة اجلودة من قبل مشغيل املسح الرقمي أنفسهم، وإنام من قبل شخص آخرETH 

Library’s Knowledge2016Portal,.) 

 يتم يف مراقبة اجلودة اليدوية مراجعة العنارص التالية :وعادة ما 

 اسم امللف املخصص للصورة ورقم التعريف به ومواصفات املرشوع.  -

 حتسينه وفقا ملواصفات املرشوع.  مطابقة اللون األصيل أو -

 .عمق األلوان ومطابقته بشكل صحيح -

 االجتاه الصحيح للصور الرقمية .  -

http://www.library.ethz.ch/en
http://www.library.ethz.ch/en
http://www.library.ethz.ch/en
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 .مح به مواصفات املرشوعانحراف الصورة يف  حدود ما تس -

 .ملواصفات املرشوع حدود الصورة ومطابقتها  -

 بعض العيوب املادية كالغبار، والشعر، وبقع الورق.  -

 .تشوهات رقمية يف الصورة ةظهور أي -

 .الرتتيب الصحيح للصور الرقمية كام هي يف النص األصيل -

ويف    ،وقد تتم عىل أساس مزيج من التقييم عىل الشاشة والطباعة  وتتم عملية املراقبة اليدوية إما عىل الشاشة أوعن طريق الطباعة

 يت : حالة استخدام التقييم عىل شاشة احلاسب ُتويص املعايري باتباع اآل

 . % تكبري(100) 1: 1عرض الصور املمسوحة ضوئيا يف   -

 استخدام أهداف لتقييم النسخ من تدرجات الرمادي واأللوان. -

 رسوم بيانية لتقييم الدقة املساحية ودرجة اللون. اعتامد  أهداف لدقة الصورة، و -

 . (IFLA rare book and special collections section, 2014)استخدام مقياس ملؤرش الضوضاء -

درجة    بحيث تكونشاشة حتت اإلضاءة اخلافتة  الأفضل طريقة لعرض  ؛ وتعد    من السيطرة عىل بيئة العرضيف هذه احلالة  البد  و

  احلفاظ عىل ظروف إضاءة متسقة مع مراعاة    مع الشاشة  تكيفمن العني البرشية  المكن  يُ بام    الشاشة  من املوجود عىل  حرارة اللون أقل

رضيات واألثاث ويفضل أن تكون رمادية أو سوداء  وأن تكون املنطقة املحيطة مبارشًة بالصورة املعروضة حمايدة بام يف ذلك اجلدران واأل

،  آخر قد يؤثر عىل رؤية املشاهد عاملمن امللصقات واإلشعارات والصور أو أي   خالٍ أن يكون مجيع ما يف جمال الرؤية و لتقليل التوهج

التي قد تكون موجودة مبارشة يف جمال الرؤية أو التيقد يسبب انعكاسات ) وأال ُتوضع الشاشة يف مناطق ملونة بقوة بام يف ذلك املالبس

املصابيح أو النوافذ غري املرصودة يف جمال   :لمثمبارشة ضع جهاز العرض بحيث التوجد مصادر إضاءة كام جيب و يف شاشة العرض(، 

 . سطح الشاشة عىلتسبب يف انعكاسات والتيقد يالرؤية 

ويفضل يف حالة التقييم باستخدام النسخ املطبوعة، أن يتم فحص النسخ الورقية بالعني للتأكد مما إذا كانت تتوافق مع معايري  

اجلودة مع مقارنة النسخ املطبوعة بالنسخ األصلية، وأال ُيكتفى بمراجعة الصورة عىل الشاشة ألن جودة الصورة املطبوعة ختتلف عن  

 ( Research, Digital Library Federation, 2000OCLCتلك التي تظهر عىل الشاشة. )

 . معايري ضبط اجلودة يف رقمنة املخطوطات:  7
بام   ف اجلهات الصادرة عنها وإن كانت تلك املعايري ختتلف باختال  ،تتحكم معايري اجلودة يف إنشاء واستخدام الصور الرقمية

احلكم عىل جودة الصورة يعد مهمة معقدة حيث إن اخلصائص ما،و  جيعل من الصعب حتديد رشوط موحدة لضبط اجلودة يف عملية

الرقمنة للقائمني عىل عملية  تتسبب يف صعوبات  قد  لكل خمطوط  وتقييم جودة    ،الفريدة  الرقمنة عىل حتليل  وحيد من قدرة موظفي 

فحص درجة اللون والتحقق    :يف جماالت مثل  العمل  قبل بدء  لذلك يفضل أن يتم تدريب األفراد املشاركني يف عملية الرقمنة  ،املخرجات

 (.Research, Digital Library Federation, 2000OCLCمن حدته لضامن اتساق امللفات وتناسقها)

https://old.diglib.org/pubs/dlf091/Digital%20Library%20Federation
https://old.diglib.org/pubs/dlf091/Council%20on%20Library%20and%20Information%20Resources
https://old.diglib.org/pubs/dlf091/Digital%20Library%20Federation
https://old.diglib.org/pubs/dlf091/Council%20on%20Library%20and%20Information%20Resources
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  األصيل وغالبًا ما يتم حتديد الرشوط املطلوبة يف املنتج النهائي من عملية الرقمنة وفًقا لظروف كل مرشوع بام يشمل طبيعة املستند  

 Europeanaوامليزانية املتاحة للمرشوع واخلط الزمني له والبنية التحتية التقنية ومؤهالت املوظفني ومتطلبات املستفيدين من املرشوع )

Regia, 2011 .) 

الرجوع  ومن أجل التعرف عىل املعايري املتبعة يف رقمنة املخطوطات ومتطلبات عملية ضبط اجلودة وخطواهتا  وطرق قياسها  ؛ تم  

مكتبة الكونجرس،    :إىل عدد كبري من األدلة التوجيهية لرقمنة املخطوطات واملجموعات اخلاصة، منها ما أصدرته مكتبات عاملية مثل

 IFLA  ،National Information Standardsاملكتبة الوطنية اهلولندية، ومنها ما أصدرته هيئات دولية مثلواملكتبة الوطنبة األسرتالية،  و

Organization (NISO)    ، Universal Photographic Digital Imaging Guidelines منها إقليمية  هيئات  أصدرته  وبعضها   ، :  

:Europeana Regia  الدليل الصادر عن احلكومة اهلندية، إدارة املحفوظات والسجالت    :أصدرهتا هيئات حكومية منها   ،  وثمة أدلة

 اهليئات.  الوطنية األمريكية، ومنها أيضا ما صدر عن بعض مجعيات املكتبات مثل : مجعية املكتبات األمريكية وغريها من

وبعد االطالع عىل تلك املعايري واألدلة التوجيهية لضبط اجلودة يف مرشوعات رقمنة املخطوطات تم استخالص جمموعة من  

املبادئ األساسية التي حتكم عملية ضبط اجلودة يف رقمنة املخطوطات باإلضافة إىل بعض املعايري األساسية التي جيب مراعاهتا يف عملية 

 ات وفيام ييل توضيح ذلك : رقمنة املخطوط

 معايري اجلودة املتبعة يف رقمنة املخطوطات 
التي صدرت عن اجلهات املعنية أو املكتبات التي ينفذ فيها بالفعل مرشوعات -من املالحظ لكل مطلع عىل أدلة ومعايري الرقمنة

املخطوطات بنيتها وما اشتملت عليه من عنارص، وما أك-لرقمنة  الواضح يف  أولويات وما نصت عليه من  االختالف  دت عليه من 

رشوط جيب مراعاهتا أثناء عملية الرقمنة، وما ينتج عن ذلك من صعوبة يف استخراج معايري موحدة حتكم عملية الرقمنة ورغم ذلك  

يف جمملها عىل العنارص    االختالف والتباين إال أن ما تشتت من معايري اجلودة بني أدلة الرقمنة يمكن جتميعه حتت ثالثة نقاط أساسية، تدل

؛  املخطوطات   الرقمية كام يمكن استخدامها يف عملية ضبط اجلودة يف مرشوعات رقمنة  املخرجات  توافرها يف  الواجب  األساسية 

 نذكرها يف اآليت : 

 .االكتمال والتسلسل 1

منه  دون االقتصاص ولذلك املعيار مستويان: أوهلام: عىل مستوى النص كله حيث يقيس ما إذا قد تم رقمنة املخطوط كله  أم ال  

االقتصاص من    دون    رقمنة الصفحة بأكملها مع ضامن التسلسل الصحيح للنص. وثانيهام: عىل مستوى الصفحة الواحدة للتحقق من  

، وهنا جيب من القائم عىل عملية الرقمنة النظر إىل الشاشة للتأكد من رقمنة خلسارة األساسية للامدةمن اذلك  وغري وامش أواحلوافاهل 

( كام  .(The Council on Library and Information Resources, 2008النص بالكامل دون فقدان أي جزء منه عن طريق اخلطأ )

أنه من  للتأكد  بكامله  النص  بمراجعة  املعايري  بعض  بالكامل  تويص  رقمنته  تم   U.S. National Archives and Records)قد 

Administration (NARA), 2004). 

 . اإلخالص للنص األصلي2

يف   الرقمية  ُيفرتض  تكون  امللفات  األصليةأن  الوثيقة  من  األصل  طبق  أوتم  و  صورة  أومعدلة  حمسنة  تكون  أن  جيب  ال 

ه والغرض منها خلق صورة  جميع حمتوياتباالستنساخ الدقيق للكائن األصيل  األساس:. فالرقمنة تعني يف  (.UNESCO, n.d)تغيريها 

http://scholar.google.com.eg/scholar?q=Universal+Photographic+Digital+Imaging+Guidelines&hl=ar&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwi5o-fUytjXAhVZOMAKHaGxAiMQgQMIIjAA
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و األصيل،  النص  جتسيد  وضامن  لألصل،  يكون  ما  إنتاجأقرب  تفاصيلها ه  إعادة  بجميع  األصلية  النسخة  ومتثيل  ذلك   ،بدقة  يف  بام 

  وامللمس البرصي والتدرج يف لون احلرب؛ كذلك فإنه من   ودرجة ملعان الورق والبقع املوجودة يف الصفحاتالصفحات الفارغة والتالفة  

ة واخللفي  ةصفحات األماميالتصوير  واألصيل    خطوطفاظ عىل شكل ومظهر  املكاملخطوطات، احل  رقمنة املواد النادرة والفريدة  املهم عند

ي جزء من تاريخ النص وذات  بكل خصائصه والتي هاملخطوط األصيل    املستفيدبحيث تنقل إىل  الصفحة وخارجها    حوافكاملة و

 ( IFLA rare book and special collections section, 2014أمهية يف دراسته )

 البصرية . الجودة3

وتعترب   بالنص،  املوجودة  الصور  ووضوح  األحرف  قراءة  وإمكانية  الرقمي  النص  وضوح  مدى  يقيس  وظيفي  مقياس  وهو 

تقييم جودة الصورة الرقمية ولدى كل مؤسسة معايريها اخلاصة للحكم عىل جودة    اخلصائص البرصية للصور من املعامل املهمة عند

الصورة والتي جيب أن تكون موثقة جيدا بطريقة جتعل من املمكن التقاط الصور بأمان يف املستقبل باإلضافة إىل ذلك، فمن املهم التحقق  

وليس فقط مراجعتها عىل الشاشة،ويندرج حتت ذلك املعيار الكثري    من الصور عىل جهاز اإلخراج وأن تتم معاينتها بعد الطباعة أيضا،

 من مقاييس اجلودة يمكن إمجاهلا فيام ييل : 

 احلدة البصية .  1

ويمكن التحقق من  ذلك بالنظر إىل    ،قياس حدة الصور التي تم مسحها ضوئيا   :اخلطوة األوىل للتحقق من اجلودة البرصية هي

باستخدام بكسل واحد عىل الشاشة لتمثيل كل بكسل من الصورة( مع    :باملائة )أي  100الصورة الكاملة عىل شاشة العرض بنسبة  

 OCLC Research, Digtal)واحلواف  ها بكامل تفاصيل  كام جيب أن يشمل التقييم مساحة الصورة كلها   ،مراعاة أال تكون اإلضاءة حادة

Library Federation, 2000) 

 درجة الوضوح .  2

فعىل املدى الطويل سيكون امللف الرئييس الرقمي    ،تتجاوز املستند األصيل  درجة وضوح الصورة الرقمية أو  جيب أن تتساوى

املتاحة الوحيدة  الصورة  ،هوالنسخة  بوصة يف  لكل  البكسل  لعدد  الوضوح  األدن  ،وتشري درجة  احلد  يسمح  أن  املسح  وجيب  لدقة  ى 

الضوئي بظهور تفاصيل املخطوط بوضوح وأن تظهر تلك التفاصيل عىل مسافة قراءة مرجية للعني فجميع تلك التفاصيل ذات أمهية  

كذلك األلوان والبقع والثقوب املوجودة يف النص لكل ذلك   ،واملواد التي كتبت عليها  ،جيب إبرازها بام يف ذلك األحبار التي كتبت هبا 

 The Association for Library Collections and)خاصة لدى داريس املخطوطات لذلك البد من متثيل النص املخطوط بدقة أمهية 

Technical Services Preservation and Reformatting Section) . 

أدنى لدرجة دقة    كحد  لكل بوصة  بكسل  300وتويص  أغلب املعايري ومنها املعايري التي وضعتها مكتبة الكونجرس بدرجة  

املخطوطات املطلوبة يف  الضوئي  بـ    ،املسح  للمكتبات  األمريكية  اجلمعية  معايري  درجة    400بينام تويص  بوصة.وتعتمد  لكل  بكسل 

الصورة الرقمي  عىل  باألساس  وضوح  التصوير  الفنية جلهاز  اجلودة  منها  إىل عوامل أخرى  باإلضافة  النص  والرتكيز    درجة وضوح 

 (. Federal Agencies Digitization Initiative- Still Image Working Group, 2009أثناء التصوير ) الصحيح للجهاز 
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 عمق اللون .  3

ختتلف درجة عمق اللون املطلوبة من مرشوع رقمنة إىل آخرواملالحظ معظم املامرسات ختتار لدرجات اللون الرمادي أوالصور  

ويف حاالت خاصة يمكن تبني مستويات   ،بت لكل بكسل للصور الرئيسية  24أو    8نقطة يف البوصة لكل    600-300امللونة  درجة

نقطة يف البوصة    2400أعىل من الدقة مثلام حيدث مع فئات معينة من املخطوطات القديمة حيث تتم الرقمنة عند مستويات مرتفعة مثل  

(National Information Standards Organization (NISO), 2007))،   واهلدف من تقييم درجة اللون هو التأكد من النسخة الرقمية

متثل النسخة األصلية متام التمثيل وتنقل  نفس اللون ودرجته مع األخذ يف االعتبار أن تقييم اللون قد يكون غري موضوعي وقد يتأثر  

 ,National Information Standards Organization (NISO)بخصائص الشاشات والطابعات التي جتري من خالهلا عملية التقييم ) 

2007 ) 

 الضوء نفسها   . إعادة استنساخ درجة اللون أو4

اإللكرتونية   للنسخة  بالنسبة  العرض  شاشات  عىل  اإلنارة  يف  األصيل  املستند  كثافة  استدعاء  هنا  االستنساخ  بإعادة  يقصد 

إنه حيدد ما إذا كانت الصورة املستنسخة مظلمة أو خفيفة أوعىل    إذ  ،وهواألساس لتقييم كل املقاييس األخرى جلودة الصورة  ،أواملطبوعة

 النقيض من ذلك منخفضة أوعالية، مع تقييم تدرجات اللون الرمادي املحايد عىل مساحات واسعة من صورة. 

والضوء مجاال اللون  درجة  استنساخ  الرقمية  يا مغر  يضيف  ا  ، للصورة  درجات  متثيل  دقة  إىل  اجليد  االستنساخ  لضوء  ويرجع 

البداية  لتقييم باقي عوامل جودة الصورة    ويعترب استنساخ درجة اللون والضوء هو   ،وتفاصيل أعامق الظالل مع مجيع درجات األلوان

 OCLC Research, Digtal)رغم أنه يعمل عىل وظيفة بسيطة إلدارة درجات اللون والضوء واألبعاد اخلفية لبيئة املشاهدة والتفصيالت

Library Federation, 2000) . 

 . املظهر العام للامدة 5

وينبغي    ،نظام التقاط الصورة ودرجة الوضوح ودقة األلوان   :جودة الصورة هي عملية تراكمية تتأثر بمجموعة من العوامل منها 

 UMass Amherstأن يشمل التقييم النهائي الصورة كلها بجميع عنارصها، ومجيع العوامل الفردية التي تساهم يف جودة الصورة )

libraries, 2011 ويتضمن املظهر العام للامدة عدة خصائص ينبغي التأكد منها .):   

 اتجاه الصورةا. 
الصورة اجتاه  التحقق من  الصورة مقلوبة    ، البد من  البداية احلرص عىل  وبفقد تكون  منذ  املخطوطات وجيب  خاصة يف حالة 

األخطاء تقليل  أجل  من  للصورة  الصحيح   Council on Library and Information Resources, Digital Library) التوجيه 

Federation, 2008) 

 الانحراف ب. 
وحيدث االنحراف يف الصورة عندما ال يتم وضع    ،البد من التأكد من عدم حدوث انحراف للصور أثناء عملية املسح الرقمي

واعتامًدا عىل زاوية االنحراف وجودة الصورة املطلوبة، فإنه قد يكون من األفضل إعادة ،النسخ األصلية مبارشة عىل املاسح الضوئي

https://old.diglib.org/pubs/dlf091/Council%20on%20Library%20and%20Information%20Resources
https://old.diglib.org/pubs/dlf091/Digital%20Library%20Federation
https://old.diglib.org/pubs/dlf091/Digital%20Library%20Federation
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والتوجيه الصحيح    ،ن تدويرها يدخل بعض التشوهات التي من شأهنا أن تقلل من جودة الصورةأل،  لصورة بدال من تدويرها تفحص ا

 (. (Reilly, James M., Frey, Franziska S., 1996للصورة يضمن مستوى عايل من احلدة هلا 

 ج. التوهج 
مناطق خفيفة   وحيدث التظليل غالبا عندما توجد  ،املشكلة بعنايةدراسة وتفحص هذه    "الظالل"من املهم للسيطرة عىل التوهج و

من الكائن األصيل جماورة ملناطق مظلمة جدا وهلذا السبب، فإن اهلوامش البيضاء يف األصل والتي ليست رضورية يف التصوير يف امللف  

 Council on Library and Information Resources, Digital)رقمي جيب أن يتم تغطيتها يف األصل قبل أن يتم مسحها رقميًا  

Library Federation, 2008) 

 شوهات د. الت
اخلطوط    :حدثت يف أثناء املسح الرقمي، مثل  وهي أي أجزاء غري مرغوبة يف وجودها يف الصورة الرقمية أو أي عنارص غري طبيعية

ومن املهم للتحقق من هذه التشوهات، والتي يمكن أن تكون    ، أو سوء تسجيل طبقة اللون، أو التعرج، أوالرتهالت  أو عدم التناسق

التشوهات الناجتة عن ضغط ملفات التصوير والتي تعتمد    وهي  وهناك شكل آخر من أشكال التشوهات  ،أخرىخمتلفة من صورة إىل  

 عىل نظام الضغط املستخدم، ومستوى ضغط، ومعلومات الصورة. 

وهناك بعض األنواع من التشوهات من الصعب    ،تشوهات من خالل النظر بعناية يف الصور عىل شاشة العرض  ةويمكن رؤية أي

 ( Terras, M., 2015ويف معظم احلاالت تظهر تلك التشوهات خالل االختبارات األولية لنظام التصوير.) ،تصحيحها 

 . املتطلبات التقنية والربجميات الالزمة إلجراء ضبط اجلودة أثناء عملية  رقمنة املخطوطات 8

 حمددة لألجهزة والربجميات املستخدمة يف ضبط اجلودة أثناء عملية رقمنة املخطوطات حيث ثمة إشكالية يف تقديم توصيات  

األساسية   وهناك عدد من املتطلبات  ،ختتلف االختيارات من مرشوع إىل آخر اعتامدا عىل الرأي الشخيص، وامليزانية املخصصة للمرشوع

 يمكن إمجاهلا فيام ييل: تاملخطوطا  لرقمنة البد من توافرها عند إقامة أي مرشوع التي

 أوال : األجهزة الالزمة لضبط الجودة في رقمنة المخطوطات 

يتطلب إجراء ضبط اجلودة أثناء عملية رقمنة املخطوطات توفر بعض األجهزة التي يستعني هبا القائم بالعملية يف أداء مهمته،  

 وفيام ييل توضيح هلا : 

 أجهزة احلاسب اآليل أ. 

 اسبات اآللية املستخدمة يف ضبط اجلودة اإلمكانيات التالية: احلهزة جيب أن تتوفر يف أج

التقاطها   الشاشات - وجيب استخدام شاشة كبرية عالية الدقة   ،: تستخدم الشاشات ملعاينة جودة الصور التي سيتم 

والتحكم  بوصة لتحرير الصور ومراجعتها ومراقبة اجلودة بشكل جيد مع القدرة عىل معايرة  19يفضل أال تقل عن 

https://old.diglib.org/pubs/dlf091/Council%20on%20Library%20and%20Information%20Resources
https://old.diglib.org/pubs/dlf091/Digital%20Library%20Federation
https://old.diglib.org/pubs/dlf091/Digital%20Library%20Federation
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اللون ) تباين الشاشة، والسطوع، ودرجة حرارة   ,Berman,Amy R., Egan, Donald F., Alan S. Lindenيف 

2007 ) 

البرصيةالطابعات - قياس اجلودة  باستخدام إجراءات  املطبوعة  الصورة  لقياس جودة  وتويص    ،: وجودها رضوري 

 IFLA rare bookنقطة يف البوصة كحد أدنى(  600)بعض املعايريباستخدام أعىل دقة ممكنة يف إعدادات الطابعة  

and special collections section, 2014) ) 

بايت( إلتاحة القدرة ألجهزة احلاسب اآليل   جيجا   2: األفضل أن تكون )عىل األقل  RAMذاكرة الوصول العشوائي    -

 ,Berman,Amy R., Eganا.)التقاط الصور ومعاجلتها وضبط جودهت  للتعامل مع امللفات الكبرية ولضامن رسعة 

Donald F., Alan S. Linden, 2007 ) 

- ( خارجية  عالية  ختزينية  سعة  ذو  صلب  أدنى(  ميجا  500قرص  كحد  إضافية   بايت  ختزين  كوحدة  الستخدمها 

اآليل احلاسب  بجهاز  امللحقة  األصلية  احلاسب    ،للوحدات  جهاز  وإىل  من  الكبرية  البيانات  لنقل  وكذلك 

 (Wagh, Vjay. Saleh, Hamood. Alldhrab, Saeed, 2013)اآليل.

 عىل استيعاب ومعاجلة الصور.  معاجلات قادرة -

 و الوسائط املتعددة. مصمم للتصوير الفوتوغرايف أ كارت شاشة -

أو لطباعتها بجودة عالية ولقياس دقة عرض    ،املصمم لعرض الصور والتصاميم بدقة متناهية  جهاز معايرة األلوان -

 U.S. National Archivesاأللوان والتباين والسطوع لشاشة احلاسب للوصول إىل األفضل يف جمال عرض األلوان

and Records Administration, 2004) ) 

 نيا : البرمجيات ثا

احلروف  عىل  الضوئي  والتعرف  النصوص وجودهتا  درجة وضوح  ويف  الرقمنة يف جمملها  أنشطة  إدارة  يف  الربجميات  تتحكم 

كام تستخدم الربجميات يف ضبط اجلودة أثناء عملية رقمنة املخطوطات ملراجعة اجلوانب الفنية   ،(2009والنصوص)أمحد،أمحد فرج ،  

ويتم إجراء ضبط اجلودة يف رقمنة املخطوطات باستخدام بعض الربجميات ،  وضوح الصورة، وإدارة األلوان  كتنسيق امللف، ودرجة

 منها :

1  .limb   اجلودة. يعالج هذا الربنامج    ومراقبة  الصور  ومعاجلة  املرشوع  جلرد  الرقمنة  شامل يمكن استخدامه ملشاريع   :  وهوتطبيق

األرشفة عىل  :يمكن حتويل هذه الصور املحسنة إىل أشكال متعددة، مفيدة ألغراض كثرية مثل كام، الصور اخلام والبيانات الوصفية هلا 

 (.i2s, n.d)املدى الطويل، والبث عىل اإلنرتنت، واألجهزة النقالة، والطباعة حسب الطلب.

2 .Kofax  يعمل ذلك الربنامج عىل تعزيز جودة الصور املمسوحة ضوئيا تلقائيا وزيادة إنتاجية املسح الضوئي وحتسني كفاءة :

كام يعمل عىل تنظيف أصعب الوثائق وحتسني إمكانية قراءة الصور املمسوحة ضوئيا ويقوم تلقائيا بفحص    ،التقاط الصور بشكل كبري

 ( .Kofax, n.d) لتقديم صور ممسوحة ضوئيا عالية اجلودةاملخطوط وتطبيق اإلعدادات الصحيحة 

3  .Page Improver :   هو برنامج خمصص ملعاجلة الصور تلقائيا  للصفحات املمسوحة ضوئيا حيث يقوم بتنفيذ جمموعة من

املشغل   الرقمية والنرش عرب اإلنرتنت ويقلل بشكل كبري من تدخل  الالزمة للصور  النموذجية  الصور التعديالت  ويزيد من    ،ملعاجلة 
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الرقمنة الرقمية كاحلدود املظلمة    ، الطاقة اإلنتاجية ملرشوع  كام يستخدم ذلك الربنامج يف إزالة العيوب غري املرغوب فيها من الصور 

 ( .4Digital Books, n.dدون التأثري عىل اجلودة ) لتحسني مظهر وقراءة الوثيقة املظلمة الصفحة والظالل وخلفية

4  .EMC Captiva Scanning Software فحص عىل  الربنامج  ذلك  يساعد  وحتسينها   جودة  :    صحة   من  والتحقق  الصورة 

الوثائق من مئات املاسحات الضوئية،   لتقاطا  التقاطها كام يمكنها   تم  التي  البيانات  دقة  لضامن  للعمل  قواعد  ودقتها ووضع  البيانات

 املاليني  إىل  اآلالف  التقاط  خرى، باإلضافة إىل إمكانيةاألرقمية  ال كرتوين، واملصادر  واألجهزة متعددة الوظائف والفاكس والربيد اإلل

 ( (.Image One Corporation, n.dالواحد. اليوم يف الصور من

5  .: GoldenThread   املبادرة االحتادية للمبادئ التوجيهية للرقمنة ويعترب    وهو نتاج سنوات من البحث والتطوير التي أجرهتا

لقياس درجة الوضوح الفعلية لنظام   Spatiialوهو يشتمل عىل جمموعة من مقاييس اجلودة وهي :    ،متكاملة لتقييم عملية الرقمنةأداة  

اللون نفسه  Delta E 2000لضامن السطوع الصحيح والتباين، و  Tonescaleااللتقاط، و والكشف عن أي عيوب   لضامن استنساخ 

 ( .Cultural heritage, n.dالصور.)حدثت يف أثناء التقاط 

 اخلالصة 
اختلف تعريف ضبط اجلودة يف مرشوعات رقمنة املخطوطات بني املصادر املختلفة، وإن اتفقت مجيعها عىل أمهية تلك املرحلة 

باته كذلك  يف عملة الرقمنة ورضورهتا يف ضبط املخرجات الرقمية، وضبط اجلودة يمر بعدة مراحل خمتلفة لكل منها خطواته ومتطل

ختتلف األساليب املستخدمة يف عملية ضبط اجلودة، وتتنوع بني أساليب يدوية وأخرى تتم بطريقة آلية باستخدام برجميات معينة، ولعل  

فيام   بينها،  فيام  البني  واالختالف  املخطوطات  برقمنة  املعنية  املؤسسات  الصادر عن  األدلة  عدد  كبري يف  تنوع  يالحظ  للمجال  املتابع 

ملت عليه من توصيات وما نصت عليه من رشوط لضبط اجلودة، وقد حاول هذا الفصل إجيازها يف عدة نقاط باإلضافة إىل بيان اشت

 مستلزمات ومتطلبات عملية رقمنة املخطوطات اآللية والربجمية.

 قائمة املصادر واملراجع 
 أوال : المصادر العربية 

 .81ص -الرياض : مكتبة امللك فهد الوطنية –ميم مصادر املعلومات الرقمية دراسات ف حتليل وتص(، 2009أمحد، أمحد فرج )

ف  (،2006)مهري ، سهيلة ( ماجستري أطروحة)– د املالك بن السبتيعب املكتبة الرقمية ف اجلزائر : دراسة الواقع وتطلعات املستقبل / إرشا

:   ف متاحة–. 108ص -، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية، قسم علم املكتبات عبد احلميد مهري 2جامعة قسنطينة 

https://bu.umc.edu.dz/theses/bibliotheconomie/AMEH2126.pdf .– : 2018/ 1/  11تاريخ الزيارة 

ا : املصادر األجنبية 
ا
 ثاني
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Maintaining quality is a major challenge for digitization projects, especially with the limited capabilities 

of the available devices as well as human errors that are difficult to avoid. Despite the importance of the quality 
control process for the success of digitalization projects, trying to set standards that govern that process is difficult 
not only because there is no unified standard recognized by everyone, there is also the short life of the technology 
used, which makes any with the continuous development of the capabilities of the capture hardware and software. 
Nevertheless, efforts should be made to create a set of criteria that allow full capture of assets according to 
measurable practices. This article deals with the definition of quality control that international organizations 
have settled on, with an explanation of the objectives to be achieved in terms of its application, its importance, the 
methods used in quality control during the process of digitizing manuscripts and their steps, then it reviews the 
most important quality standards followed in the digitization of manuscripts and ends by clarifying the technical 
requirements and software necessary to conduct quality control during the process. Digitize manuscripts . 
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