
5. A workflow for digitisation

This chapter sets out a workflow for a digitisation project. It considers 
the entire process, from setting up, through digitisation, to file export, 
backing up and final deposit of a digital archive. This workflow should 
be considered as a guide rather than a prescriptive order, since every 
project will be slightly distinct from the next. The first elements of the 
workflow are perhaps those most liable to need adaptation. What is 
presented here refers to the digitisation of a collection that is held in 
one repository, and where the materials are digitised at a single central 
location. Arrangements would clearly have to be different in an itinerant 
project, where the photographer travels to the documents, and some of 
the check-in/check-back systems would probably be irrelevant.

The workflow can be divided into a five-stage process: 

 □ preparation;

 □ creation of the digital images;

 □ renaming and organising the digital images;

 □ exporting the digital images;

 □ backing up.

To read more on the digitisation process see also Digital Appendix 3 at 
https://doi.org/10.11647/OBP.0138.11
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5. سير العمل للرقمنة

يضع هذا الفصل إطاًرا لسير العمل في مشروع الرقمنة، آخذًا في االعتبار العملية 
برمتها، بداية من التحضير، ومروًرا بالرقمنة، وتصدير الملفات، والنسخ االحتياطي، 
وصواًل إلى اإليداع النهائي لألرشيف الرقمي. يجب اعتبار خطوات سير العمل التالية 
بمثابة الدليل ال بصفتها أمًرا إلزاميًا، نظًرا ألن كل مشروع سيكون مختلًفا قليالً عما 
للتكيف  األكثر عرضة  العناصر  العمل هي  األولى لسير  العناصر  يليه. ربما تكون 
إلى رقمنة مجموعة محفوظة في مستودع  المطروح هنا يشير  النموذج  والتغيير. 
واحد، بحيث تجري رقمنة المواد في موقع مركزي واحد. من الجلي أن الترتيبات 
مكان  إلى  المصور  ينتقل  المتنقلة، حيث  المشروعات  في  مختلفة  تكون  أن  يجب 
وجود الوثائق، وعلى األرجح ستكون بعض أنظمة االستعارة/ اإلعادة غير ذات صلة.

يمكن تقسيم سير العمل إلى عملية من خمس مراحل:

التحضير؛	 

إنشاء الصور الرقمية؛	 

إعادة تسمية الصور الرقمية وتنظيمها؛	 

تصدير الصور الرقمية؛	 

النسخ االحتياطي.	 

لقراءة المزيد عن عملية الرقمنة، انظر أيًضا الملحق الرقمي 3 على:
https://doi.org/10.11647/OBP.0138.11
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Figure 34. EAP703, Digitising notary books in Bahia, Brazil.   
Photo © João Reis, CC BY 4.0.

Preparation
This stage involves work with the original collection, in order to prepare 
it for digitisation. It also includes the setting up of the systems that will 
track the location of individual documents, and the progress of the 
project as a whole.

Ordering the collection

As far as circumstances permit, it is advisable for digitisation to address 
a collection whose composition is understood and which is reasonably 
well-ordered. At its most basic, this means that every document in the 
collection is known and can be digitised. Meanwhile, on a day-to-day 
basis, it makes the finding of individual documents a quick and easy 
task, as opposed to an inefficient, time-consuming exercise.

اإلعداد

تتضمن هذه المرحلة العمل مع المجموعة األصلية إلعدادها للرقمنة. وتشمل أيًضا 
تجهيز األنظمة التي سوف تتبع موقع الوثائق الفردية، والتقدم المحرز في المشروع 

ككل.
طلب المجموعة

بقدر ما تسمح الظروف، من المستحسن أن تتناول الرقمنة مجموعة ذات تكوين 
في  وثيقة  كل  تكون  أن  بذلك  نعني  مبسط،  بشكل  ما.  حد  إلى  ومرتبة  مفهوم 
يجعل  يومي،  أساس  على  ذاته،  الوقت  وفي  رقمنتها.  ويمكن  معروفة  المجموعة 
ذلك العثور على الوثائق الفردية مهمة سريعة وسهلة، مقارنة بالبحث الذي يفتقد 

للكفاءة ويستنزف الوقت.

عندما يستهدف المشروع مجموعة مفهرسة موجودة داخل أرشيف جيد التنظيم، 
فلن يكون هذا العمل ضروريًا. ولكن، في مجموعة غير مصنفة، ستكون هناك حاجة 

الشكل EAP703 .34، رقمنة دفاتر ُكتَّاب العدل في باهيا، البرازيل.

.CC BY 4.0 ،الصورة © جواو ريس
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إلى قائمة تصل، على األقل، لمستوى عناوين المجلدات الفردية. بدون ذلك، سيكون 
من المستحيل تتبع التقدم العام، أو حتى معرفة متى تنتهي مهمة الرقمنة.

في حين أن وجود هذه القائمة ضروري، فمن المسلم به أن الظروف قد ال تسمح 
دائًما بإعادة التنظيم الفعلي للمجموعة. قد يكون مكان التخزين أصغر مما يجب، 
على سبيل المثال، أو قد ال يسمح لك أمين الحفظ بتحريك العناصر. إذا كان األمر 

كذلك، سيتحتم عليك التعامل مع الموقف كما هو بأفضل ما بإمكانك. 

أنظمة التحكم

تتبع الوثيقة. في حالة أخذ الوثائق من مخزن، وخاصة إذا نقلت إلى مكان مختلف 
لديك مسار تدقيق لموقعها. يعد ذلك  أن يكون  الضروري  من أجل رقمنتها، فمن 

ضروريًا لألسباب التالية:

يظهر مكان كل الوثائق في أي وقت؛	 

يحمي أمين الحفظ األصلي الذي يخرج الوثيقة من تحت سيطرته؛	 

يحميك، حيث إنك تستحوذ على الوثيقة وبالتالي تصبح مسؤوالً عن العناية 	 
بها.

مثال  يوجد  بسيط،  إعادة  استعارة/  نموذج  خالل  من  التتبع  هذا  تحقيق  يمكن 
المطلوبة  التوقيعات  من  زوج  هناك  فردية،  وثيقة  لكل  هنا،   .35 الشكل  في  عليه 
عند إخراجها من األرشيف، والزوج الثاني عند إعادتها. إذا افترضنا استخدام هذا 
النموذج طوال الوقت، ال يمكن أبًدا أن يكون هناك أي شك بشأن مكان وجود الوثيقة، 
أو أي غموض حول من يتحمل مسئوليتها في الوقت الحالي. في حالة فقد إحدى 

الوثائق، سيعرض النموذج تاريخ تحركها وآخر موقع معروف لها.

اإلجراء الموازي هو إدخال عالمة مميزة في مكان الرف الذي أخذ منه العنصر. 
سيُظهر هذا مرة أخرى بوضوح العناصر غير الموجودة. عند إعادة العنصر، تُزال 

العالمة.

حال  واإلعادة،  االستعارة  وقت  الوثيقة  حالة  من  التحقق  أيًضا  للموّقعين  يجوز 
اعتبرا ذلك ضروريًا. في حالة حدوث أي ضرر، قد يساعد هذا اإلجراء في تحديد 
وقت حدوثه )ومن ثم من يضطلع بالمسئولية(. ومع ذلك، يجب توخي الحذر، حيث 
قد يتعذر تحديد الحالة األصلية و"الضرر" الالحق أو االتفاق عليه، خاصة إذا مضى 
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124 Remote Capture

If thought appropriate, the signees may also verify the condition 
of the document at the times of its issue and return. In the event of 
any damage occurring, this may indicate the point that it came about 
(and therefore under whose custody). Caution is needed, however, as 
original condition and subsequent ‘damage’ may be difficult to define 
or agree upon, particularly if one party does not see the document for a 
long time. The system must only be there to identify documents that are 
in an obviously poor condition at the time of issue, and to flag up any 
gross instances of damage to a document on its return.

Figure 35. Example document tracking form.   
Photo © Andrew Pearson, CC BY 4.0.

Figure 36. Example digitisation tracking form.   
Illustration © Andrew Pearson, CC BY 4.0.
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وقت طويل على اطالع أحد األطراف على الوثيقة. يجب أن يكون النظام موجوًدا 
االستعارة،  وقت  واضح  بشكل  سيئة  حالة  ذات  كانت  التي  الوثائق  لتحديد  فقط 

وللفت النظر إلى أي حاالت جسيمة للضرر الالحق بالوثيقة عند إعادتها.

تتبع المشروع. عنصر التتبع هذا مخصص لالستخدام الداخلي للمشروع فقط. 
وهو يتألف من قائمة تحتوي على كل عنصر سيخضع للرقمنة، حيث يوضح كل 
سطر حالة التقدم في وثيقة معينة. يختلف الهيكل الدقيق للنموذج وفًقا للمشروع. 

الشكل 35. نموذج تتبع وثيقة.

.CC BY 4.0 ،الصورة  © آندرو بيرُسن

الشكل 36. مثال على استمارة تتبع الرقمنة.

.CC BY 4.0 ،رسم توضيحي  © آندرو بيرُسن
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Project tracking. This element of tracking is purely for internal project 
use. It comprises a list containing every item to be digitised, with each 
line showing the state of progress for a particular document. The exact 
structure of the form will vary according to the project. In the example 
in Figure 36, the form deals with a situation in which the digital 
photographs are being taken by local staff, then checked by their line-
manager (in this case the project director). Rather than being printed 
and hand-signed (as for the document tracking sheet), this document is 
best maintained on computer as it will be constantly in flux.

The exact structure of the form will vary according to the project. In this 
example, the form deals with a situation where the digital photographs 
are being taken by local staff, then checked by their line-manager (in 
this case the project director). Feedback is given on the digital images 
(identifying any issues of quality or composition, for example) and, 
where errors are found, replacement images are taken. The column for 
backing up refers to the project backup system, while the next column 
records whether the image set for that document has been migrated to 
the British Library’s server. Only when all boxes are ticked (as for the 
1770 Deed Book) can the work on the document be considered complete.

Transport

This issue will only be relevant if digitisation is being carried out 
somewhere other than the documents’ place of storage. Where this is 
the case, the logistics are worth considering in advance — for example:

 □ How far will the documents need to be moved? Can you carry 
them by hand or will you need a vehicle?

 □ What will you carry the document(s) in? Are they already in 
suitable containers (e.g. an archive box in good condition) or will 
you have to buy/bring something for this task?

 □ How many documents will you move at once (and therefore have 
away from their usual place of storage)? 

 □ What other factors might limit or affect the transport process? 
For example, is the archive store only open at certain hours or on 
particular days? Is your work location prone to heavy rain or other 
bad weather, such that it could be unacceptable to move documents 
at given times (and possibly for long periods)?

العاملون  النموذج مع موقف يلتقط فيه  الشكل 36، يتعامل  الوارد في  المثال  في 
مدير  الحالة  هذه  )في  المباشر  مديرهم  يفحصها  ثم  الرقمية،  الصور  المحليون 
المشروع(. بدالً من طباعة النموذج وتوقيعه يدويًا )كما هو الحال في نموذج تتبع 
الوثائق(، من األفضل االحتفاظ به على الكمبيوتر ألنه سيكون في حالة تغير مستمر.

يختلف الشكل الدقيق للنموذج وفًقا للمشروع. في هذا المثال، يتعامل النموذج 
مديرهم  يفحصها  ثم  الرقمية،  الصور  المحليون  الموظفون  فيه  يلتقط  موقف  مع 
المباشر )في هذه الحالة مدير المشروع(. تقدم التعليقات على الصور الرقمية )مع 
العثور  المثال(، وعند  التركيب، على سبيل  أو  بالجودة  تتعلق  أي مشكالت  تحديد 
النسخ  نظام  إلى  االحتياطي  النسخ  عمود  يشير  بديلة.  صور  تلتقط  أخطاء،  على 
الصور  مجموعة  كانت  إذا  ما  التالي  العمود  يسجل  بينما  للمشروع،  االحتياطي 
البريطانية. فقط عندما تحمل  المكتبة  إلى خادم  الوثيقة قد ُرحلت  الخاصة بهذه 
جميع المربعات عالمات االستكمال )كما هو الحال في دفتر صكوك الملكية لعام 

1770(، يمكن اعتبار العمل في الوثيقة مكتمالً.

النقل

الرقمنة في مكان آخر غير  إذا جرت عملية  المشكلة ذات صلة فقط  ستكون هذه 
مكان تخزين الوثائق. في هذه الحالة، تستحق الخدمات اللوجستية الدراسة مقدًما 

- على سبيل المثال:

ما هي المسافة التي سيجب نقل الوثائق عبرها؟ هل يمكنك حملها باليد أم ستحتاج 
إلى سيارة؟

فيم ستحمل الوثيقة )أو الوثائق(؟ هل الوثائق محفوظة بالفعل في حاويات مناسبة 
)على سبيل المثال، صندوق أرشيف في حالة جيدة( أم سيكون عليك شراء/ إحضار 

عنصر مناسب لهذه المهمة؟

كم عدد الوثائق التي ستنقلها فوًرا )وبالتالي ستكون بعيدة عن مكان تخزينها 	 
المعتاد(؟

ما هي العوامل األخرى التي قد تحد أو تؤثر على عملية النقل؟ على سبيل المثال، 	 
هل مخزن األرشيف مفتوح فقط في ساعات معينة أو في أيام معينة؟ هل موقع 
عملك معرض لألمطار الغزيرة أو غيرها من األحوال الجوية السيئة، بحيث قد 

يكون من غير المقبول نقل الوثائق في أوقات معينة )وربما لفترات طويلة(؟ 
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إنشاء الصور الرقمية

اإلعداد

أنشئ مجلد الكمبيوتر للصور الرقمية لهذه الوثيقة المحددة.	 

شغل الكاميرا واألضواء.	 

في حالة استخدام التصوير المربوط، افتح البرنامج ونافذة العرض المباشر  	 
 .Live View

اضبط إعدادات الكاميرا )تنسيق الصور، الفتحة، سرعة الغالق، )ISO -حسب 	 
الحاجة.

في حالة استخدام التصوير المربوط، حدد المجلد الوجهة الذي ستوضع فيه 	 
الصور.

جهز الوثيقة للتصوير وضع بطاقات مدقق األلوان في مكانها.	 

التصوير

التقط الصورة التعريفية.	 

تسجل في هذا النموذج تفاصيل الوثيقة المراد رقمنتها بحيث يوفر الوسيلة الرئيسية 
لتحديد الصور الرقمية التي سيتم التقاطها: حتى إذا سميت الملفات بشكل خاطئ 
أدنى، يجب  بها. كحد  المرتبطة  الوثيقة  النموذج معرفة  لك هذا  فيما بعد، سيتيح 
الوثيقة أو عنوانها أو  الكودي واسم  النموذج اسم المشروع و/ أو رمزه  أن يذكر 
رمزها الكودي. يمكن أن تكون المعلومات األخرى مفيدة، مثل تاريخ الرقمنة واسم 
المصور، باإلضافة إلى أي تعليقات أخرى قد ترغب في تسجيلها )على سبيل المثال، 

ما يتعلق بحالة الوثيقة أو ظروف التصوير(.

ابدأ في تصوير الوثيقة، بدًءا من الكعب والغالف األمامي للكتب المجلدة.1 	 
الصور  هل  يلي:  مما  للتحقق  الصور  مستعرض  استخدم  صور،   10 بعد 
بالصيغة الصحيحة؟ هل وضع الوثيقة مرضي؟ هل جودة الصورة والتركيز 
جيدة؟ بافتراض أن اإلجابة نعم، يمكنك المتابعة نحو باقي الوثيقة. إذا كان 

1 طريقة التصوير البديلة التي تتضمن تصوير جميع الصفحات الفردية أوالً، متبوعة بالصفحات الزوجية 
برتتيب عكيس، موضحة يف امللحق الرقمي 1. عىل الرغم من كونها أكثر تعقيًدا وعرضة للخطأ، تتميز هذه 

الطريقة بتقليل االحتكاك الذي البد منه أثناء عملية التصوير.
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 □ After 10 photographs, use an image browser to check: are the 
images in the correct format? Is the document layout satisfactory? 
Is the image quality and focus good? Assuming yes, you may 
proceed to the remainder of the document. If anything is not 
satisfactory, delete the images, make the necessary corrections, 
and reshoot from the beginning.

 □ Continue photographing to the end of the document, finishing 
with the back cover for bound volumes.

 □ Photograph a Condition/Comment Sheet.

This latter form has several functions. First, it will clearly show that 
digitisation of this volume is complete (this is obvious for bound 
volumes, but far less so for unbound documents). Second, it is a useful 
place to record detail needed for cataloguing, particularly about the 
document’s physical characteristics, e.g. the number of pages or folios 
and the volume’s dimensions. Finally, since every page has now passed 
under your eyes, you may record any other observations made during 
photography, for example the document’s general condition, or the 
presence or extent of water or insect damage.

Checking and correcting
 □ Open the photographs in an image browser.

 □ Browse through the files in order and confirm that no pages have 
been missed (this is easily done by checking that the gutter of a 
bound volume alternates with each image).

 □ Identify any images where the quality, layout or sharpness of focus 
is not adequate.

 □ Re-photograph any missing pages, and pages with errors.

If a replacement image is shot, the original file needs to be removed and 
the new image stitched into the identical place in the sequence. (For 
example, if the photograph of page 72 is incorrect, you must delete it, 
then rename the replacement such that it will appear in the file sequence 
between the images for pages 71 and 73.)

أي شيء غير مرٍض، احذف الصور وصحح الالزم وأعد التصوير من البداية.

استمر في التصوير حتى نهاية الوثيقة، مع االنتهاء بالغالف الخلفي للكتب 	 
المجلدة.

صور نموذج الحالة/ التعليقات.	 

هذا النموذج األخير له عدة وظائف. أوالً، سيُظهر بوضوح اكتمال رقمنة هذا 	 
المجلد )سيكون ذلك من الواضح بالنسبة للكتب الُمجلدة، ولكنه سيكون أقل 
لتسجيل  مفيًدا  موضًعا  يعد  ثانيًا،  المجلدة(.  غير  للوثائق  بالنسبة  وضوًحا 
التفاصيل الالزمة للفهرسة، خاصًة فيما يتعلق بالخصائص المادية للوثيقة، 
على سبيل المثال عدد الصفحات أو األوراق وأبعاد المجلد. أخيًرا، نظًرا ألن في 
هذه المرحلة تكون كل الصفحات قد مرت عليك، يمكنك تسجيل أي مالحظات 
أخرى ظهرت لك أثناء التصوير، على سبيل المثال الحالة العامة للوثيقة، أو 

درجة وجود تلف بسبب الماء أو الحشرات من عدمه.

الفحص والتصحيح

افتح الصور في مستعرض الصور.	 

تصفح الملفات بالترتيب وتأكد من عدم تفويت أي صفحات )يمكن فعل 	 
ذلك بسهولة عن طريق التحقق من أن الهوامش الداخلية بين الصفحات 

في الكتب المجلدة تتناوب بين كل صورة وأخرى(.

حدد أي صور تكون جودتها أو وضعها أو حدة التركيز فيها على غير 	 
المستوى المطلوب.

أعد تصوير أي صفحات مفقودة والصفحات التي تظهر فيها أخطاء.	 

في  الجديدة  الصورة  ووضع  األصلي  الملف  إزالة  يجب  بديلة،  صورة  التقطت  إذا 
نفس المكان بنفس تسلسل الصور. )على سبيل المثال، إذا كانت صورة الصفحة 
البديل بحيث يظهر في تسلسل  إعادة تسمية  72 غير صحيحة، يجب حذفها، ثم 

الملفات بين صورتي الصفحتين 71 و73.( 
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Renaming and organising the digital images
During this stage, the file names are changed from those generated by 
the camera (e.g. DSC 001) to names that are specific to the document you 
have photographed. Renaming files manually is impractical and simple 
software packages exist that can do this operation for large batches of 
files.

 □ Import the files into the batch renaming software.

At this stage you must confirm that the file sequence is correctly 
sorted — i.e. that it begins with the ID shot, and proceeds page by page 
through to the back cover and End/Condition form. Sorting options 
include by name, date/time taken, or by attributes (e.g. file type, size). It 
is crucial that your sequence is sorted by file name, as the alternatives 
could order your files in a different sequence — i.e. one that bears no 
relation to the order of the original document.

 □ Specify the new name to be applied to the sequence.

Usually this will comprise the project code and document title, 
followed by the photograph number. By doing this, you create a unique 
identifier for each of the files, one that will not be duplicated within 
your project or by any other. Thus, for example, for the project EAP 
794, the photographs for Deed Book 1834 are named as EAP794_Deed_
Book_1834_001, followed by 002, 003, and so on.

Developing vs editing

Developing and editing are two distinct processes. Digital 
developing comprises the adjustment of the image, for example of 
colour or contrast, in much the same way as film would be processed 
in a dark room. Changes are made, but the actual content of the image 
remains unaltered. This is distinct from editing, where the content itself 
is altered: for example, by airbrushing. Given that the purpose of archive 
digitisation is to faithfully record the artefact and its information, 
making any such alterations or elisions is entirely unacceptable.

إعادة تسمية الصور الرقمية وتنظيمها

خالل هذه المرحلة، يجب تغيير أسماء الملفات من تلك التي أنشأتها الكاميرا 
تسمية  إعادة  صورتها.  التي  بالوثيقة  خاصة  أسماء  إلى   )DSC 001 )مثل 
القيام بهذه  الملفات يدويًا أمر غير عملي وتوجد حزم برامج بسيطة يمكنها 

العملية لدفعات كبيرة من الملفات.

أدخل الملفات إلى برنامج إعادة تسمية الُدفعات.	 

في هذه المرحلة، يجب أن تؤكد أن تسلسل الملف مفروز بشكل صحيح - أي 
أنه يبدأ بالصورة التعريفية، ويتتابع صفحة تلو األخرى حتى الغالف الخلفي 
التاريخ/  أو  لالسم،  وفًقا  الفرز  الخيارات  تتضمن  الحالة.  النهاية/  ونموذج 
أو  الملف  نوع  )مثل  الخصائص  أو حسب  الصورة،  فيه  التقطت  الذي  الوقت 
الملف، حيث  التسلسل لديك حسب اسم  أن يفرز  حجمه(. من األهمية بمكان 
يمكن للبدائل أن ترتب ملفاتك بتسلسل مختلف - أي تسلسل ال عالقة له بترتيب 

الوثيقة األصلية.

حدد االسم الجديد الذي سيطبق على التسلسل.	 

سيتضمن عادًة رمز المشروع الكودي وعنوان الوثيقة، متبوًعا برقم الصورة. 
من خالل القيام بذلك، تنشئ معرًفا فريًدا لكل ملف، لن يتكرر في مشروعك 
 ،EAP794 المثال، بالنسبة لمشروع أو أي مشروع آخر. وهكذا، على سبيل 
تسمى الصور الخاصة بـ Deed Book 1834 )دفتر صكوك الملكية 1834( 

باسم EAP794_Deed_ Book_1834_001، ثم 002، و003، وهكذا.

المعالجة مقابل التحرير

ضبط  على  الرقمية  المعالجة  تشتمل  التحرير.  عن  المعالجة  عملية  تختلف 
الفوتوغرافية في  التباين مثاًل في الصورة، بما يشبه تظهير األفالم  أو  اللون 
غرفة مظلمة. تدخل بعض التغييرات، لكن المحتوى الفعلي للصورة يظل كما 
هو دون تبديل. ويختلف ذلك عن عملية التحرير، التي يُدخل فيها تعديل على 
المحتوى نفسه: على سبيل المثال، عن طريق البخاخة airbrush. بالنظر إلى 
أن الغرض من رقمنة األرشيف هو تسجيل القطعة األثرية ومعلوماتها بأمانة، 
فإن التعديل أو الحذف من هذا القبيل  يعد أمًرا غير مقبول على اإلطالق.
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Developing and exporting the digital images
During this stage the RAW files are exported to a suitable output format 
(always TIFF for EAP projects). This creates a parallel set of files: the 
original RAW files are not overwritten.

Importing
 □ Import the files into the photo processing software (e.g. Lightroom).

 □ Confirm that the sequence is sorted by name (as above, not by 
date/time taken or any other attribute).

Developing (optional sub-step)
 □ If necessary, rotate the images to the correct orientation. (N.B. EAP 

expects all images to be supplied to it in the correct orientation.)

 □ Carry out any developing processes.

Image software allows for numerous adjustments to be made, 
comparable to the development processes of a darkroom for film 
photography. Generally, only the most basic developing would be 
undertaken for an EAP project: for example, to correct the colour 
balance (by means of sampling the colour checker card) or applying 
lens calibration (which can be used to square up images that are 
warped by wider-angle photography — though only to an extent). As 
far as possible, however, avoid this step or do an absolute minimum: 
‘developing’ your images may make them more pleasing (to your eye, 
at least), but risks taking them further from the original — which is, 
after all, what you are attempting to record. Bear in mind also that the 
receiving or funding organisation may not accept images that have had 
extensive or inappropriate development applied to them.2 

Exporting
 □ Create the destination folder for the images to be exported to.

 □ Export the images to the required format.

2  This includes EAP.

معالجة الصور الرقمية وتصديرها

 TIFF RAW إلى صيغة إخراج مناسبة )دائًما  خالل هذه المرحلة، تصدر ملفات 
إنشاء مجموعة  إلى  ذلك  يؤدي  باالندثار(.  المهددة  األرشيفات  برنامج  لمشروعات 

متوازية من الملفات: فملفات RAW األصلية ال يكتب فوقها.

االستيراد

 	 .)Lightroom استورد الملفات إلى برنامج معالجة الصور )مثل

أعاله، وليس حسب 	  الوارد  النحو  االسم )على  التسلسل حسب  تأكد من فرز 
تاريخ/ وقت التقاط الصورة أو أي من الخصائص أخرى(.

المعالجة )خطوة فرعية اختيارية(

برنامج 	  يتوقع  )مالحظة:  الصحيح  االتجاه  إلى  الصور  أِدر  األمر،  لزم  إذا 
األرشيفات المهددة باالندثار أن تسلم جميع الصور له باالتجاه الصحيح.(

اجِر أية عمليات معالجة الزمة.	 

تظهير  عمليات  غرار  على  التعديالت،  من  العديد  بإجراء  الصور  برنامج  يسمح 
األساسية  المعالجة  ستتم  عام،  بشكل  مظلمة.  غرفة  في  الفوتوغرافية  األفالم 
وحسب لمشروعات البرنامج: على سبيل المثال، لتصحيح توازن اللون )عن طريق 
العدسة )والتي يمكن استخدامها  أو معايرة  أخذ عينات من بطاقة مدقق األلوان( 
التي تسبب التصوير بزاوية أوسع في اعوجاجها - ولو إلى حد  لتصحيح الصور 
ما فقط(. ولكن قدر اإلمكان، تجنب هذه الخطوة أو الجأ إلى أقل القليل منها عند 
على  )لعينك  جاذبية  أكثر  تجعلها  قد  صورك  "معالجة"  إن  القصوى:  الضرورة 
األقل(، لكنها تخاطر بإبعادها عن الصورة األصلية - وهي في النهاية، ما تحاول 
تسجيله. ضع في اعتبارك أيًضا أن المؤسسة المتلقية أو الممولة قد ال تقبل الصور 

المعالجة بشكل بالغ أو غير مناسب. 2
التصدير

أنشئ مجلد الوجهة الذي ستصدر الصور إليه.	 

صدر الصور إلى الصيغة المطلوبة.	 

2 يتضمن ذلك برنامج األرشيفات املهددة باالندثار 



5. سير العمل للرقمنة130

وفًقا 	  ساعات،  عدة  ذلك  يستغرق  )قد  التصدير  عملية  اكتمال  بمجرد 
الملف صحيح، بالخصائص  المنتج: هل نوع  الملفات( تحقق من  لعدد 
الملفات  ترتيب  الملفات موجود؟ هل  الصحيح من  العدد  المحددة؟ هل 

صحيح؟

إنشاء المجاميع االختبارية

تُستخدم المجاميع االختبارية لضمان سالمة الملف بعد أن ينقل من جهاز تخزين 
نسخة  وأي  لديك  األساسية  البيانات  مجموعة  بين  المثال،  سبيل  على  آخر:  إلى 
المجموع  حاسبة  برنامج  االختباري  المجموع  ينشئ  الحقة.  خارجية  احتياطية 
اختباري  مجموع  إنشاء  )يمكن  الصلة  ذات  البيانات  بمجموعة  ويلحق  االختباري 
لملف واحد، أو لمجموعات من الملفات: على سبيل المثال، مجلد كامل من الصور(. 
في أي وقت الحق، يمكن استخدام برنامج المجموع االختباري للتحقق من سالمة 
احتياطية(.  نسخة  أو  نسخة  أو  األصلية  البيانات  مجموعة  كانت  )سواء  البيانات 
يقارن البرنامج المجموع االختباري بالبيانات: حتى التغيير الضئيل في مجموعة 
إنشاء  إلى  يؤدي  مما  تماًما،  مختلفة  اختباري  مجموع  قيمة  إلى  البيانات سيؤدي 
ملف  المثال،  سبيل  على  األكبر:  التغييرات  على  سيتعرف  كما  الخطأ.  عن  تقرير 
مفقود.3 يتطلب برنامج األرشيفات المهددة باالندثار مجموع اختباري لكل 

مجلد رقمي للصور.

النسخ االحتياطي

ضياع البيانات واقع ال مفر منه في العصر الرقمي. البد أن كل من يقرأ هذا الكتاب 
قد فقد ملفات إلكترونية في وقت ما، سواء كانت النسخة األخيرة من وثيقة ما، أو 

بعض الصور الشخصية، أو شيئًا أكبر.

الغرض من رقمنة األرشيف هو حماية المعلومات الموجودة في الوثائق المعرضة 
لخطر التدمير، سواء بشكل طبيعي أو بشري. قد يكون بقاء بعض المجموعات غير 
محفوظة  األخرى  المجموعات  بعض  تكون  قد  القريب؛  المستقبل  في  حتى  مؤكد 
بشكل سيئ لدرجة أن االحتكاك بها من أجل التصوير قد يكون ممكنًا مرة واحدة 

قد  املثال،  سبيل  عىل  مجلد:  إىل  »مخفية«  ملفات  إضافة  أحياًنا  الكمبيوتر  تطبيقات  لبعض  يمكن  انتبه:   3
يضيف Windows Explorer  ملف thumbs.db بعد عرض امللفات. يف حالة وجود هذه امللفات، سيؤدي 
الصور  ملفات  جميع  أن  من  الرغم  عىل  التفاوت،  من  لحالة  االختباري  املجموع  برنامج  تسجيل  إىل  ذلك 

موجودة وغري تالفة.
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once only. It is therefore an imperative that the digital data generated 
from any physical collection is protected from loss.

Commercial companies and academic institutions have complex 
systems of data storage, both in-house and off-site, managed and 
maintained by specialist staff. Ultimately the digital data from your 
project will be migrated to such systems and, major catastrophes aside, 
will be permanently safeguarded. This section addresses the preceding 
period, while the data is being generated by, and in the sole possession 
of, your project. This is the stage at which the data is most vulnerable. 

Principles

Backing-up is a crucial process that everyone should do in order to have 
a fail-safe. The principle is to make copies of particular data in order to 
use those copies for restoring the information if a failure occurs, whether 
due to deletion, corruption, theft or viruses. Some basic principles are 
as follows:

 □ Back it up as soon as possible. Never rely on a single copy for 
longer than you have to, whether it is on a camera memory card, a 
computer, CD or an external hard drive.

 □ Split it up. Even if you have made multiple copies, the dataset 
is still at significant risk while they are kept in the same location. 
Think about heading off the obvious worst-case scenarios. If your 
bag was mislaid or stolen while travelling, would all your data be 
lost with it? Could a fire at your property destroy all your copies? 
While in the field, consider how you might get around this risk, 
particularly in terms of loss in transit. As a minimum, split the 
copies across your bags (including hand and cabin baggage), and 
ideally across multiple people. Some other options include:

 □ Leaving a copy with somebody local, to be retrieved later, or 
posted on if your copies are lost or destroyed.

 □ Uploading the data to Dropbox or a data-sharing website.

 □ Posting a second copy of the data to yourself.

 □ Keep control of your backups. Have a primary dataset from which 
all backups are generated. It is no good making multiple copies, 

ال أكثر.لذلك من الضروري حماية البيانات الرقمية الناتجة عن أي مجموعة مادية 
من الضياع.

تمتلك الشركات التجارية والمؤسسات األكاديمية أنظمة معقدة لتخزين البيانات، 
داخليًا وخارجيًا، يديرها ويقوم على صيانتها طاقم متخصص. في النهاية سترحل 
الكبرى،  الكوارث  األنظمة، وباستثناء  إلى مثل هذه  الرقمية من مشروعك  البيانات 
ستكون محمية بشكل دائم. يتناول هذا القسم الفترة السابقة، بينما ينشئ مشروعك 
البيانات وتكون في حيازته وحده. هذه هي المرحلة التي تكون فيها البيانات أكثر 

عرضة للخطر.

المبادئ

يعد النسخ االحتياطي عملية حيوية يجب على الجميع القيام بها من أجل الحماية 
من األعطال. المبدأ هو عمل نسخ من بيانات معينة من أجل استخدام تلك النسخ 
الستعادة المعلومات في حالة حدوث عطل، سواء كان ذلك بسبب الحذف أو الفساد 

أو السرقة أو الفيروسات. بعض المبادئ األساسية هي كما يلي:

نسخة  	 على  أبًدا  تعتمد  ال  ممكن.  وقت  أسرع  في  احتياطية  حضر نسخة 
واحدة لفترة أطول مما يلزم، سواء كانت على بطاقة ذاكرة الكاميرا أو جهاز 

كمبيوتر أو قرص مضغوط أو قرص صلب خارجي.

تزال  	 ال  البيانات  مجموعة  فإن  متعددة،  نسًخا  جهزت  إذا  حتى  قسمها. 
تجنب  في  فكر  الموقع.  نفس  في  بها  االحتفاظ  أثناء  كبير  لخطر  معرضة 
أثناء  السرقة  أو  للضياع  تعرضت حقيبتك  إذا  البديهية.  السيناريوهات  أسوأ 
السفر، هل ستفقد معها جميع بياناتك؟ هل يمكن أن يؤدي حريق في مكان 
تواجدك إلى تدمير جميع نسخك؟ أثناء تواجدك في الميدان، فكر في كيفية 
التغلب على هذه المخاطر، وتحديًدا فيما يتعلق بالضياع أثناء الترانزيت. كحد 
أدنى، قّسم النسخ على حقائبك )بما في ذلك حقائب اليد وأمتعة المقصورة(، 

وبشكل مثالي على عدة أشخاص. تتضمن بعض الخيارات األخرى:

ترك نسخة مع أحد األفراد المحليين، السترجاعها الحًقا، أو إرسالها بالبريد 	 
في حالة فقد نسخك أو تلفها.

رفع البيانات إلى Dropbox أو أحد مواقع مشاركة البيانات.	 

إرسال نسخة ثانية من البيانات لنفسك.	 
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but doing so in such a chaotic way that you have no idea which is 
the current and most up-to-date version. 

 □ Use backup software. Simple and inexpensive programs exist that 
will copy data. Never use the manual ‘copy/paste’ or ‘drag/drop’ 
methods: these are too prone to user error. 

Types of backup

There are three principal forms of replicating data: backup, mirror, 
and synchronisation. In the following discussion, the original dataset 
is termed the Source; the place to which it is copied is termed the 
Destination.4 

Initially, replication will begin with a simple copying process, as 
the files from the Source are duplicated in a new empty Destination. 
After this point the different types of replication will lead to different 
outcomes.

Synchronisation

In Synchronisation, files are copied in both directions (from Source to 
Destination, and vice-versa), creating identical datasets with everything 
held in both. This is commonly used by home-users, particularly for 
their music collections. However, it is not recommended for backing up 
the data from a digitisation project, since it is advisable to have a one-
way process, from your Source dataset (which you may be modifying 
and updating) to the Destination. 

Backup

A Backup copies files in one direction: from the Source to the 
Destination. It does not involve the deletion of files. Because of this, 
after the initial copying, the Destination will not be a duplicate of the 
original dataset. Rather, it will be larger, containing files that have been 
deleted or renamed on the Source. Backups have the advantage that 

4  The definitions given here are derived from the website for the backup software 
program Syncback.

تحكم في نسخك االحتياطية. البد من أن يكون لديك مجموعة بيانات أولية  	
تنبثق منها جميع النسخ االحتياطية. ال توجد فائدة من عمل نسخ متعددة إذا 
تم ذلك بطريقة فوضوية بحيث ال توجد لديك أي فكرة عن الفرق بين النسخ 

الحالية والمحدثة.

مكلفة  	 وغير  بسيطة  برامج  توجد  االحتياطي.  النسخ  برنامج  استخدم 
"السحب/  أو  اللصق"  "النسخ/  طرق  أبًدا  تستخدم  ال  البيانات.  لنسخ 

اإلفالت" اليدوية: فهي أكثر عرضة ألخطاء المستخدم.

أنواع النسخ االحتياطية

هناك ثالثة أشكال رئيسية الستنساخ البيانات: النسخ االحتياطي والنسخ المتطابق 
"المصدر"؛  األصلية  البيانات  مجموعة  على  يُطلق  التالي،  القسم  في  والمزامنة. 

والمكان المنسوخة إليه الوجهة.4

في البداية، سيبدأ النسخ بعملية بسيطة، حيث يبدأ تكرار الملفات من المصدر في وجهة 
فارغة جديدة. بعد هذه المرحلة، ستؤدي األنواع المختلفة من النسخ إلى نتائج مختلفة.

المزامنة

في المزامنة، تنسخ الملفات في كال االتجاهين )من المصدر إلى الوجهة، والعكس 
بالعكس(، مما يؤدي إلى إنشاء مجموعات بيانات متطابقة مع االحتفاظ بكل شيء 
شائع،  بشكل  المنزليون  المستخدمون  الطريقة  هذه  يستعمل  االتجاهين.  كال  في 
على  للحصول  باستخدامها  يوصى  ال  ذلك،  ومع  الموسيقية.  لمجموعاتهم  خاصة 
نسخة احتياطية للبيانات في مشروع الرقمنة، حيث يُنصح بإجراء عملية أحادية 

االتجاه، من مجموعة بيانات المصدر )التي قد تعدلها وتحدثها( إلى الوجهة.

النسخ االحتياطي

تقوم فكرة النسخ االحتياطي على نسخ الملفات في اتجاه واحد: من المصدر إلى 
الوجهة، وال ينطوي على حذف للملفات. لهذا السبب، بعد النسخ األولي، لن تكون 
ستكون  ذلك،  من  بدالً  األصلية.  البيانات  مجموعة  من  األصل  طبق  نسخة  الوجهة 
أكبر، وتحتوي على الملفات المحذوفة أو التي أعيدت تسميتها على المصدر. للنسخ 

.Syncback 4 4التعريفات الواردة هنا مشتقة من املوقع اإللكرتوني لربنامج النسخ االحتياطي
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االحتياطي ميزة أال وهي إمكانية استرجاع البيانات المحذوفة عن طريق الخطأ في 
المصدر من الوجهة. من ناحية أخرى، تكبر مجموعات البيانات االحتياطية بشكل 
متزايد مع مرور الوقت، بما في ذلك العديد من الملفات غير الضرورية أو القديمة، 

والتي أزيلت عن عمد من المصدر.

النسخ المتطابق 

الحذف  عمليات  تكرر  كالمرآة  احتياطية  نسخة  عن  عبارة  هو  المتطابق  النسخ 
أيًضا )لنكون أكثر دقة، "حاالت الغياب"( من المصدر إلى الوجهة )أي أنها تزيل 
ملفات  نفس  على  تحتوي  الوجهة  أن  المتطابقة  النسخة  تضمن  لذلك  "األيتام"(. 
المصدر تماًما وال شيء آخر، وهي ليست مثل النسخ االحتياطي البسيط ألنها تحذف 

الملفات. كما أنها تختلف عن المزامنة ألنها تنسخ الملفات في اتجاه واحد فقط.

في حذف  المتمثلة  المخاطرة  بوجود  قبولك  المتطابق  النسخ  استخدام  يتطلب 
الملفات من الوجهة إذا ما حذفت عن طريق الخطأ في المصدر. إذا حذفت ملًفا عن 
طريق الخطأ، ولم تدرك ذلك إال بعد عملية النسخ االحتياطي التالية، فسيكون هذا 
الملف قد ُفقد دون رجعة. ميزته هو أنه ينشئ مجموعة بيانات ذات حجم صغير 

ستشمل فقط ملفات المشروع الحالية.

 

)Backup( النسخ االحتياطي)Mirror( النسخ المتطابق

تتطابق الملفات من المصدر إلى تنسخ الملفات من المصدر إلى الوجهة.
الوجهة.

إذا تغير الملف ذاته على كل من المصدر 
والوجهة، يحل الملف الموجود في 

المصدر محل ذاك الموجود في الوجهة.

إذا تغير الملف ذاته على كل من المصدر 
والوجهة، يحل الملف الموجود في 

المصدر محل ذاك الموجود في الوجهة.

تنسخ الملفات الموجودة في المصدر 
فقط إلى الوجهة.

تنسخ الملفات الموجودة في المصدر 
فقط إلى الوجهة.

إذا كان الملف موجوًدا في الوجهة 
وحسب سيتم تجاهله.

تحذف الملفات الموجودة في الوجهة 
وحسب.

الجدول 4. ملخص قواعد النسخ االحتياطي.

 .Syncback SE استناًدا إلى األوصاف المدرجة في
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134 Remote Capture

Backup or mirror?

Users must decide whether Backup or Mirror is the most appropriate 
method. As discussed above, both have advantages and disadvantages. 
However, the two may be used in parallel. 

A basic, ‘manual’ method is to have two Destinations, one being a 
Backup, and the other a Mirror. Doing this makes for a somewhat more 
complicated data-management process, but it exploits the best attributes 
of both backup and mirror. On the backup destination you will have a 
complete dataset of every file you have ever created, enabling accidental 
deletions to be retrieved; on the mirror you will have a dataset which 
can be used to restore your current data, and which is a ‘tidy’ copy of 
the dataset which can be transferred to the receiving institution (which 
will not want extraneous files). 

The same process can be done automatically with certain backup 
software programs. Backup protocols can be set up, such that when 
a file is changed/deleted on Source it will also be changed/deleted on 
the Destination but will also be put aside in a separate directory. This 
directory serves as insurance against accidental changes and deletions, 
though of course it will add (possibly very considerably) to the volume 
of backed-up data.

Never entrust a hard drive containing the day’s data to anyone (including other 
team members) before you’ve copied the content to a secure place. Then, make 
an additional backup.

Michael Gervers, EAP 254, EAP340, EAP526, EAP704, Ethiopia

A ‘digitising disaster’ is never quite as bad as it seems at the time and it is always 
possible to come up with a solution!

Sophie Sarin, EAP488, EAP690 and EAP879, Mali

النسخ االحتياطي أم النسخ المتطابق؟

المتطابق  النسخ  أو  االحتياطي  النسخ  كان  إذا  ما  المستخدمون  يقرر  أن  يجب 

هو األسلوب األنسب. كما نوقش أعاله، كالهما له مزايا وعيوب. ومع ذلك، يمكن 

استخدام االثنين بالتوازي.

النسخة  تمثل  أحدهما  وجهتين،  وجود  في  األساسية  "اليدوية"  الطريقة  تتمثل 

إدارة  إلى تعقيد عملية  المتطابقة. يؤدي ذلك  النسخة  تمثل  االحتياطية واألخرى 

وجهة  في  الطريقتين.  كلتا  سمات  أفضل  يستغل  ولكنه  الشيء،  بعض  البيانات 

على  أنشأته  ملف  لكل  كاملة  بيانات  مجموعة  لديك  سيكون  االحتياطي،  النسخ 

على  الخطأ؛  طريق  عن  المحذوفة  الملفات  استرداد  إمكانية  يتيح  مما  اإلطالق، 

الستعادة  استخدامها  يمكن  بيانات  مجموعة  لديك  سيكون  المتطابقة،  النسخة 

بياناتك الحالية، وهي نسخة "مرتبة" من مجموعة البيانات التي يمكن نقلها إلى 

المؤسسة المستقبلة )التي لن تريد ملفات دخيلة(.

يمكن إجراء نفس العملية تلقائيًا مع بعض برامج النسخ االحتياطي. يمكن إعداد 

المصدر،  من  ملف  يحذف  يتغير/  عندما  بحيث  االحتياطي،  النسخ  بروتوكوالت 

يتغير/ يحذف أيًضا من الوجهة ولكن مع وضعه جانبًا في دليل منفصل. يعمل 

أنه  من  الرغم  على  العرضية،  والحذف  التغيير  عمليات  ضد  كتأمين  الدليل  هذا 

بالطبع سيضيف )ربما بشكل كبير جًدا( إلى حجم نسخة البيانات االحتياطية.

ال تعهد أبًدا بأي قرص صلب يحتوي على بيانات اليوم إلى أي شخص )بما في 
ذلك أعضاء الفريق اآلخرين( قبل نسخ المحتوى إلى مكان آمن. ثم أنشئ نسخة 

احتياطية إضافية.

مايكل جرفرز، EAP704 ،EAP526 ،EAP340 ،EAP254، إثيوبيا

ومن  حدوثها،  وقت  عليه  تبدو  الذي  بالسوء  الرقمنة"  "كوارث  تكون  ال  ما  عادة 
الممكن دائًما التوصل إلى حل!

صوفي سارين، EAP،690 EAP ،488 EAP 879 ، مالي
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Figure 37. A field-based system for backup.  
In this model, all work is being undertaken locally — i.e. photography, checking 
and data export to TIFF all occur at the place where the documents are held. The 
flow of data is therefore one-way only.   
If only photography takes place locally, with checking and export to TIFF being 
undertaken remotely by the project manager (in this case in the UK), then the 
data flow will become more complex. RAW files will be transmitted to the UK, 
with the final TIFF datasets sent both back to the local drives, and onwards to 
the British Library.   
In both scenarios, however, the principle remains the same: of safeguarding the 
data by holding multiple backups in separate locations. The final datasets are 
dispatched incrementally to EAP, as soon as a meaningful volume of images has 
been compiled. This means that the data is held only on the project hard drives 
for as little time as possible. Illustration © Andrew Pearson, CC BY 4.0.

القرص الصلب األساسي 
TIFFو RAW )محلي(

قرص النسخ االحتياطي 1 
TIFFو RAW )محلي(

قرص النسخ االحتياطي 2 
TIFFو RAW )محلي(

القرص الصلب األساسي 
   RAW )المملكة المتحدة(

TIFFو

قرص النسخ االحتياطي 1 
TIFFو RAW )المملكة المتحدة(

قرص النسخ االحتياطي 2 
 RAW )المملـكة المتـحدة(

TIFFو

إلى برنامج األرشيفات المهددة 
باالندثار )شحنة البيانات 1( 

TIFF فقط

إلى برنامج األرشيفات المهددة 
باالندثار )شحنة البيانات 2( 

TIFF فقط

إلى برنامج األرشيفات المهددة 
باالندثار )شحنة البيانات 3( 

TIFF فقط

إلى برنامج األرشيفات المهددة 
باالندثار )شحنة البيانات 4( 

TIFF فقط

الشكل 37. نظام ميداني للنسخ االحتياطي.
والتحقق  التصوير  عمليات  أن  يعني  مما   - محليًا  األعمال  جميع  تنفذ  النموذج،  هذا  في 
وتصدير البيانات إلى صيغة TIFF كلها تحدث في المكان المحفوظة فيه الوثائق. وبالتالي 

يكون تدفق البيانات في اتجاه واحد فقط.
بالتحقق  المشروع  مدير  يضطلع  بينما  محليًا،  يحدث  ما  هو  وحده  التصوير  كان  إذا 
فسيصبح  المتحدة(،  المملكة  من  الحالة  هذه  )في  بُعد  عن   TIFF صيغة  إلى  والتصدير 
تدفق البيانات أكثر تعقيًدا. سترسل ملفات RAW إلى المملكة المتحدة، مما يستتبع إرسال 

مجموعات بيانات TIFF النهائية إلى األقراص المحلية، ثم إلى المكتبة البريطانية. 
ومع ذلك، ففي كلتا الحالتين يظل المبدأ كما هو: حماية البيانات عن طريق االحتفاظ بنسخ 
البيانات النهائية بشكل تدريجي  احتياطية متعددة في مواقع منفصلة. ترسل مجموعات 
إلى برنامج األرشيفات المهددة باالندثار، بمجرد تجميع كم معقول من الصور. ويعني ذلك 
أن البيانات تحفظ على األقراص الصلبة للمشروع فقط ألقل وقت ممكن. رسم توضيحي © 

.CC BY 4.0 ،آندرو بيرُسن
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التحقق من عدم وجود الفيروسات

أساسيًا من حماية  بها جزًءا  واالحتفاظ  الفيروسات  مكافحة  برامج  استخدام  يعد 
البيانات. كلما أمكن، حافظ على تحديث البرنامج عبر اتصالك باإلنترنت. إذا لم يكن 
ذلك ممكنًا عند وجودك في الميدان، أجِر مسًحا للبيانات بحثًا عن الفيروسات في 

أقرب فرصة ممكنة عند عودتك.

الفهرسة/ إنشاء البيانات الوصفية )ميتاداتا(

على الرغم من أن عمليتا الفهرسة وإنشاء البيانات الوصفية اللتان تصاحبان صورك 
الرقمية )"اإلدراج في القائمة"( ليستا محور تركيز هذا الكتاب، فهما تعدان جزًءا 

ال يتجزأ من العملية.

يفرض برنامج األرشيفات المهددة باالندثار متطلبات صارمة لإلدراج بالقائمة، 
تتضمن  التفاصيل.  جميع  إدخال  يجب  حيث  للبيانات  نموذجيًا  جدواًل  ويصدر 
مسائل  أي  ذلك  في  بما  وملكيتها،  األصلية  السجالت  موقع  اإللزامية:  المعلومات 
الفنية  المواصفات  البيانات؛  فيها  ستودع  التي  المؤسسات  النشر؛  بحقوق  تتعلق 
للصور المنشأة والمعدات المستخدمة في إنشائها وإدارتها )مثل الكاميرا وبرامج 
الكمبيوتر(؛ تفاصيل الفهرسة على مستوى المشروع، المجموعة، السلسلة والملف 
- األخير هو كل مجلد/ وثيقة فردي)ة( قيد الرقمنة. تطلب بعض البيانات الفنية 
عند اطالع البرنامج على البيانات، بينما سيُرحل جزء كبير من الفهرس في النهاية 

إلى الفهرس الرئيسي للمكتبة البريطانية.

إلى  صحيح  بشكل  القائمة  إدراج  جدول  الستكمال  التوجيهية  المبادئ  تتفرع 
عدة  على  التأكيد  يجب  ذلك،  ومع  الكتاب.  هذا  نطاق  خارج  وتقع  كثيرة  تفاصيل 

نقاط:

ال تقلل من مقدار الوقت المطلوب لإلدراج - وبالتأكيد ال تعامله بوصفه أمًرا 	 
ثانويًا قد تفعله الحًقا!

إذا 	  تماًما.  المتطلبات  تفهم  اإلدراج مقدًما وبالتفصيل حتى  إرشادات  ادرس 
لزم األمر، احصل على نسخ من قوائم إدراج المشروعات األخرى لتكون بمثابة 
النسخة  أن يكون  الخاص بك البد  البيانات  إرشادات )ولكن تذكر أن جدول 

األحدث، لذلك ال يمكنك اعتماد نسخة أسبق كنموذج دقيق(.

المثال، بعد اكتمال 	  ال يمكن إجراء اإلدراج بالقائمة بأثر رجعي )على سبيل 
تتحرك  أن  العناصر دون  ببعض  يتعلق  فيما  العمل  يمكن  المشروع(.  باقي 
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details — particularly about the physical characteristics of the 
materials — are practically impossible to determine remotely.

 □ In terms of workflow, the logical point at which to create the detailed 
cataloguing information is at the time of photography or — more 
precisely — immediately after you have finished digitising. 
The document is in your hands and is there to be measured and 
described. Each page has just passed under your eyes, so you will 
have been able to note any issues such as torn, stained or insect-
damaged pages, or where pages are partially or completely missing.

 □ Back up the Listing spreadsheet as rigorously as you do your 
digital images. Re-entering the data for a large project could be 
incredibly time-consuming, and some information about the 
original documents may be difficult or impossible to retrieve from 
memory alone. 

When all the necessary recording and data entry is done, you will have 
finished working with that particular document. Unless it is then to be 
the subject of conservation work, it can be returned to its archive or 
owner, and the process of digitising can move on to the next item.

Figure 38. EAP256, Listing taking place alongside photography in 
Tamale, Ghana. Photo © Ismail Montana, CC BY 4.0.

من مكتبك في الوطن، ولكن الكثير من التفاصيل المهمة - تحديًدا فيما يتعلق 
بالخصائص المادية للمواد - من المستحيل عمليا تحديدها عن بعد.

الفهرسة 	  معلومات  إلنشاء  المنطقي  التوقيت  فإن  العمل،  بسير  يتعلق  فيما 
التفصيلية هو وقت التصوير أو - بشكل أكثر دقة - فور االنتهاء من الرقمنة، 
بحيث تكون الوثيقة بين يديك ومتاحة للقياس والوصف. لقد مرت كل صفحة 
أمام عينيك للتو، لذا ستتمكن من مالحظة أي مشكالت مثل الصفحات الممزقة 

أو الملطخة أو التالفة بسبب الحشرات، أو تلك المفقودة جزئيًا أو كليًا.

حضر نسخة احتياطية من جدول بيانات اإلدراج بالقائمة بنفس الدقة التي 	 
البيانات  إدخال  إلعادة  يمكن  احتياطيًا.  الرقمية  صورك  لنسخ  تستخدمها 
من  يكون  وقد  معقول،  غير  بشكل  طويالً  وقتًا  تستغرق  أن  كبير  لمشروع 
من  األصلية  الوثائق  حول  المعلومات  بعض  استرداد  المستحيل  أو  الصعب 

الذاكرة وحدها.

قد  تكون  الالزمة،  البيانات  وإدخال  التسجيل  عمليات  جميع  من  االنتهاء  عند 
انتهيت من العمل مع هذه الوثيقة المحددة. ما لم تكن الوثيقة ستخضع بعد ذلك 
ألعمال الحفظ، يمكن إعادتها إلى أرشيفها أو مالكها، ويمكن أن تنتقل عملية الرقمنة 

إلى العنصر التالي.

الشكل EAP256 .38، إجراء اإلدراج بالقائمة بالتوازي مع التصوير 
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