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 د ـــتمهي
 

 هو مشروع ممول من برنامج االتحاد االوروبي ١ انديكيت
FP7  والذي يهدف الى تأسيس شبكة تجمع المهتمين من

والتراث الثقافي  البنى التحتية االلكترونيةالخبراء في مجال 
من خالل هذه الشبكة  .الرقمي على المستوى االورومتوسطي

المعايير  تعزيزوسيتمكن الباحثون من تبادل خبراتهم 
مة بين افضل الممارسات والسياسات في ئالمواو واالرشادات
كذلك فإّن احد اهداف هذا المشروع هو تنفيذ . هذا المجال

 .ةدراسة حالة حول المعارض االفتراضي

المعارض االفتراضية والعروض يمثل هذا الكتيب حول 
 انديكيتوالذي تم تحريره ضمن اطار مشروع  االفتراضية

 .لتي حققها المشروع في هذا المجالخالصة النتائج ا

يستفيد من هذا الكتيب العاملون في مجال التراث الثقافي 
مناء المتاحف، االثاريون، مؤرخو الفن، المصممون أ(

المواقع االلكترونية، العاملون في االرشيف، ومصممو 
العاملون في المكتبات، خبراء المعلومات، مديرو االتصال 

في تقييم ونشر المعرفة من  الذين يعملون ايضًا) وغيرهم
 .خالل توفير المعارض والعروض على الشبكة العنكبوتية

مفيدة لتصورعملية التحول الرقمي  ةسيوفر هذا الكتيب ادا
والتي يجب ان تتم من خالل البنية التحتية  ،الثقافي للتراث

المالئمة واالدوات الصحيحة من حيث التصور والنظرية 
فانه يزيد الوعي  ،ضافة الى ذلكإ. والتنظيم االداري

بالتغيرات الكبيرة الناشئة عن فرصة فصل ادارة حفظ التراث 
دف عن استراتيجيات ترويج التراث الثقافي والتي غالبا ما ته

الى تسويق السياحة المحلية واكتشاف اشكال جديدة من 
 .السياحة الثقافية

، تم تطوير اساليب وادوات جديدة لوصف هذا في ضوء
 مما طرق اتصال تالئمها   وتصميم  الثقافي  التراث وتصوير 
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٦ 

على اعاد النظر في االدوار والوظائف التقليدية للقائمين 
 .الموارد الثقافية ومستخدميها

ان بناء معارض ومسارات موضوعات ومعارض فنية 
مفصلة ذات محتوى رقمي ومصادر ذات عالقة بالتصنيفات 
المختلفة الخاصة بالتراث الثقافي تمثل ظهورا التجاه معاكس 

لتي تسببها تجزئة تراثنا الثقافي يهدف للتغلب على المعيقات ا
كذلك فانها تحفزنا العادة النظر في االجراءات والطرق .

. المستخدمة في االنتاج الفكري والتواصل ونشر المعرفة
فان امكانيات البنية التحتية الرقمية المتعلقة  ،اضافة الى ذلك

ببناء العروض االفتراضية تفتح افاقا جديدة لم تكتشفها 
 .الثقافية بالكاملالمؤسسات 

يمثل اعداد هذا الكتيب عن المعارض االفتراضية عبر الشبكة 
وبالرغم من . العنكبوتية أداة إضافية ضمن هذه االفاق

أقسام  –الصعوبات العديدة التي تواجهها المؤسسات الثقافية 
ال انها تعكف على رقمنة إ –االرشيف والمكتبات والمتاحف 

ن امكانية الوصول اليها والمحافظة مقتنياتها الثقافية لتحسي
لكن ولزيادة قيمة هذه المحتويات فانه يجب ان تتمكن  .عليها

من خالل " تحكي قصتها من ان"هذه المقتنيات الرقمية 
المعارض االفتراضية ومسارات االموضوعات التفاعلية 

والوسائط المتعددة التي تجذب انتباه  ةوالنصوص التشعبي
عامة الجمهور او المختصين من خالل توفير مادة تعليمية 

" الرقمي"غنية بالمعلومات المتعمقة ترضي الجمهور 
وتعزز االطالع على ارث المؤسسات الثقافية  ،المتزايد
 .المختلفة

ولكن، كيف وصلنا الى النسخة النهائية من هذا الكتيب؟ في 
 وانطالقًا قامت وزارة التراث الثقافي االيطالية، ٢٠١٠عام 

من الرغبة في التعاون بين اقسام االرشيف والمكتبات 
 معايير الوصف،و متاحف للتشارك في افضل الممارساتوال

بتشكيل فريق عمل على المستوى المحلي يضم خبراء برئاسة 
بهدف ) ICCU( ائتالف الشبكة االيطالية للبحث والمعرفة

سودة ارشادات لبناء المعارض االفتراضية، وانتهى وضع م
المعارض االفتراضية عبر االنترنت  كتيب هذا الجهد بنشر

والتي تم اقتراحها كمساهمة  ٢)٢٠١١النسخة االولى ايلول (
االوروبي  ايطالية في المشروع الممول من قبل االتحاد

 ).الشبكة الدولية للبنية التحتية الرقمية للتراث الثقافي( انديكيت
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٧ 

على  قام الفريق العامل ،وانطالقا من هذا الجهد االولي
 انديكيت موضوع المعارض االفتراضية التابع لمشروع

 بهدف مراجعة الوضع الحالي ٣ية االولعطيات الم تحريرب
والتكنولوجيا االفتراضية والعروض االفتراضية  للمعارض

مزودي الفنية المستخدمة والعالقة بين المؤسسات الثقافية و
 .البنى التحتية االلكترونية

وقد تضمنت هذه الوثيقة نتائج المسح الذي تم اجراؤه حول 
حيث تمت دعوة جميع الشركاء  ،المعارض االفتراضية

للمشاركة به اضافة الى المشاركين في ورشة العمل حول 
 ١١المعارض االفتراضية التي عقدت في عمان باالردن في 

 ٤ .٢٠١١كانون اول 

اضافة الى ذلك ، فقد تم عرض العمل الجاري الذي يعكف 
على انجازه حول المعارض والعروض  انديكيتمشروع 

مرات ضمن اطار ورش عمل عقدت على االفتراضية عدة 
 ).ونة، سيبيو، فلورنسا وستوكهولمبرشل(المستوى االوروبي 

 وقد ابدى المشاركون في هذه الورش اهتماما كبيرًا
بالموضوعات المتعلقة بالمعارض والعروض االفتراضية، 

لالطالع على ممارسات  ةكما وفرت لنا هذه الورش الفرص
 .جيدة اخرى في هذا المجال

الذي يعمل  انديكيتوقد حفزت جميع هذه النتائج فريق عمل 
عداد كتيب يتضمن أدوات ة إلعلى المعارض االفتراضي

عملية وتوصيات موجهة للمؤسسات الثقافية المهتمة بانشاء 
 .معارض وعروض افتراضية

لذلك، فان هذا الكتيب يتضمن النتائج ذات الصلة الموصوفة 
م تحسينها واغنائها بتوصيات والتي ت يةاالولعطيات في الم

ومجموعة ادوات عملية وقائمة بالمراجع التي اخذت بعين 
 انديكيتاالعتبار النتائج التي توصل اليها شركاء مشروع 

طار المشاريع االوروبية على المستوى المحلي وفي ا
 .والدولية

نحن نؤكد على ان الخبرة التي اكتسبناها في المشاريع 
اهمت بشكل اساسي في اعداد هذا االوروبية االخرى س
 :الكتيب، وبشكل خاص
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والذي صدر من خالله "MINERVA" ٥ا مشروع منيرف •
االلكترونية  تتعلق بجودة المواقععدة منشورات وادوات 

 .الثقافي ابعة للمؤسسات التي تعنى بالتراثالت
واللذان درسا المعايير  ٧ ولينكدهيرتيج ٦ مشروعا اثينا •

الحالية في التحول الرقمي من اجل زيادة التبادلية ضمن 
اضافة الى دورهما الرئيسي في  قطاع التراث الثقافي،

 .ليوروبياناجمع المحتوى الحضاري 
الذي كان هدفه الرئيسي تطوير  ٨ نت –مشروع دي سي •

وتعزيز التعاون بين برامج البحث المشترك بين الدول 
 .االوروبية في مجال التراث الثقافي الرقمي

 –ونأمل من خالل تقديم النسخة االولى من هذا الكتيب 
والذي يمكن ان يعتبر مسودة عمل سيتم اغناؤها مع 
الوقت باضافة خبرات جديدة وممارسات فضلى يمكن ان 

ان يتمكن العديد من  –توفر االلهام للمؤسسات الثقافية 
الخبراء في المستقبل القريب من المساهمة في المناقشة 

 .انديكيتواقتراحاتهم حتى بعد انتهاء مشروع  بتعليقاتهم

 روسيال كافو

 انديكيتمشروع  ةمنسق
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 ةــمقدم
هداف المؤسسات الحكومية والخاصة والجهات أاهم  حدأان 

الثقافية هو ترويج و نشر التي تشكل اطار العمل للنشاطات 
وتستعين هذه المؤسسات والجهات الداء مهمتها . المعرفة

بادوات متعددة منها المعارض المؤقتة والدائمة والعروض 
وتهدف هذه المخرجات الى . التي تأتي ضمن نمط معين

 .ين بالتراث الفني والثقافي المحلي والدوليتعريف المواطن

الجمع بين اللغات واساليب الترويج الثقافي التقليدية  لقد تطلب
وترويج ونشر ) المعارض والعروض غير االفتراضية(

) المعارض االفتراضية(المعرفة من خالل الشبكة العنكبوتية 
مثبتة في االدب المتخصص الغير افضل للمصطلحات  ًافهم

تطلب توضيح التقنيات والممارسات الجيدة كما  ،احيةمن ن
التي قد تشجع استخدام واكتشاف جميع الفرص التي توفرها 

 .من ناحية اخرى البنى التحتية االلكترونيةالشبكة العنكبوتية و

تستقطب المعارض التي صممت باستخدام لغات تكنولوجيا 
: القة مثلعمن المؤسسات ذات ال متزايدًا المعلومات اهتمامًا

المكتبات والمؤسسات الثقافية من االرشيف وأقسام المتاحف و
وعليه يجب . حيث انها تشكل مصدرا معرفيا بالنسبة لها

اعتبارها نشاطات استراتيجية مهمة يجب التخطيط لها 
 .و هذه المؤسسات على المدى الطويلودعمها لتعزيز نم

نها ولك ،ان المعارض االفتراضية ليست فقط للمختصين
ويصعب  ،بشكل اكبر لجمهور عريض واكثر تنوعا من قبلو

وهذا هو السبب الذي . تصنيفه ضمن اطار الفئات التقليدية
المشاريع نابعة من تحليل دقيق  يتطلب ان تكون خيارات

نماط التعبير واسلوب البناء واللغة المصاغة بطريقة تناسب أل
 .اقل معرفة بالحضارة والتكنولوجيالمستخدمين األ

قل ألتشكل المعارض االفتراضية ايضا فرصة للمجموعة ا
حظا مثل االشخاص المعوقين او كبار السن ذوي االعاقة 
الجسدية او الذين يعانون مشاكل في النظر والسمع مما يحد 

. يجدون الوقت لزيارة معرض حقيقي من حركتهم او ممن ال
 نأعرض موجودات المعرض فلالمناسب وعند توفر اإلعداد 

 واالستمتاع بهذه هؤالء يحظون بفرصة زيارة مكان ثقافي
 .زيارة المعرض الحقيقي استطاعتهم رغم عدم الزيارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

١٠ 

 لكي االفتراضي بعناية يجب اختيار التقنية الخاصة بالمعرض
ليها بالنسبة للزوار ذوي تكون مفيدة ويسهل الوصول ا

عن المعروضات موجها وعندما يكون الشرح . اإلعاقة
للكفيفين يجب االنتباه لضرورة اختيار الوان متباينة لخلفية 

 .الصور واالهتمام بمستوى اخر من التفاصيل

كما يجب تصميم اسلوب بناء المعرض وفقا لنماذج االدارة 
الفعالة التي يمكن ان تولد مسارات افتراضية منوعة مع 

باحتياجات المجموعات االبقاء على كلفة االنتاج مقبولة لتفي 
 .المختلفة من المستخدمين

 :خذنا المعارض االفتراضية من وجهة نظر عامة فهيأواذا 

ادوات مهمة تمثل هوية المؤسسات الثقافية وتزيد من قيمة  •
التراث الثقافي كما تسمح بالوصول الى ما وراء الحدود 
المادية وتوفر لمستخدميها تجارب مجانية خارج النطاق 

 .دي للمتحفالتقلي
يمكن من خاللها نشر المحتوى الثقافي لضمان درجات  •

كما تسمح هذه  .كثر تعقيدًاألبسط الى األتعلم متنوعة من ا
التقنية للمؤسسات الثقافية ان تصمم معارضها الخاصة بها 
و التي تتركز على خبرة مستخدم واحد اعتمادا على 

 .اهتمام الشخص الذي سيستخدمها ةدرج
تحديد المحتوى تعليمية معيار مهم في الجوانب ال •

 .واالدوات والخدمات
يجب تشجيع المعارض االفتراضية متعددة اللغات لنتمكن  •

 .من الوصول الى اكبر عدد من المستخدمين
ددة ان تفاعل المستخدم مع النص المتشعب والوسائط المتع •

مكانية إعتبار خذ باإلويجب األ ،همية استراتيجيةأذو 
حال  ال  ةيإ على .المستخدم كمزود للمحتوىمشاركة 

زالت المؤسسات الثقافية مترددة حول المحتوى المقدم من 
 .المستخدمين

يجب احترام حقوق الملكية فيما يتعلق بالوثائق الفردية  •
والمنتج النهائي وان تنشر تعليمات حقوق الملكية وشروط 

 .استخدامها
م جرافيكي من خالل تصمي يجب ان يكون السرد حيويًا •

نص، (وان يتم استخدام وسائل اعالم متنوعة  ،فّعال
غناء إل) صور، صوتي، فيديو، ثالثي االبعاد وغيرها

 .السرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١١ 

يمكن للمعارض االفتراضية والعروض االفتراضية ان  •
تكون ذات تأثير كبير على قطاعات السياحة والثقافة 

يجب ان  خالل استخدام هذه التقنيات،ومن  .والتجارة
تجتذب المؤسسات الثقافية مستخدمين ليسوا معتادين على 

 .زيارة المتاحف التقليدية وال تغريهم الفكرة
من الضروري تصميم منتج سهل االستعمال لضمان  •

بما وسرعة الوصول الى المعلومات والخدمات المتوفرة 
 .يتوافق مع االرشادات والنماذج الموجودة

خالل تصميم المعرض ينصح باستخدام اساليب البناء  •
غناء المحتوى والخدمات بشكل إالقابلة لالضافة ليتم 

 .مستمر وعلى مدار الوقت
تكون ل ،يجب ان تخدم التقنية المحتوى وليس العكس •

 .االولوية للرسالة الثقافية وليس التقنية بحد ذاتها
جل مشاريع ستخدام أليجب استخدام تقنية تتيح اعادة األ •

 .الحقة ولغات تقنية تسمح بتبادل المعلومات

البنى التحتية فيما يتعلق بالعالقات بين المعارض االفتراضية و
 :االلكترونية

لجعل  ةممتاز فرصًا البنى التحتية االلكترونيةتوفر  •
المعارض االفتراضية اكثر فاعلية وجاذبية النها توفر 

توفيرها في  خدمات بسعة عالية ال يمكن للمؤسسات
 .الموقع

والمؤسسات  البنى التحتية االلكترونية امزودو م يستغلل •
التعاون بينهما، حيث ال يزال  كامل امكانياتالثقافية 

 .بين الطرفين االتعاون محدود
ال يوجد اطار عمل للتعاون بين دول اوروبا فيما يتعلق  •

 ،والمؤسسات الثقافية البنى التحتية االلكترونيةبمزودي 
فقد ظهر معظم التعاون نتيجة لمتطلبات المؤسسات 

 .الثقافية غير التقليدية
•  ُ تركز على يهتم مزودو البنى التحتية اكثر بخدمات

على انها  نهاعلى المحتوى الرقمي ويعاملو المحافظة
مستودعات ضخمة للمعلومات اكثر منها خدمات تتعلق 

 .بالمتطلبات التقنية للمعارض االفتراضية
البنى التحتية  فين يكون توفير خدمات مبتكرة يمكن ا •

ما يتعلق بالمعارض بنقطة انعطاف  االلكترونية
 .مستهلك للتكنولوجيا المتقدمةكاالفتراضية 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٢ 

يقدم مزودو البنية التحتية الرقمية ما يمكن اعتباره خدمات  •
 القطاع  وقد يصبح. واتصال وتخزين   ةحوسب": تقليدية"

الثقافي وبخاصة قطاع المعارض االفتراضية احد الجهات 
من تلك التي  وتعقيدًا التي تتطلب تقنيات اكثر ابداعًا

يتضمنها ملف مزودي البنية التحتية مثل ثالثي االبعاد 
فيديو او اعادة بناء  مقطع او تحويل شيفرة) حسب الطلب(

ا من انماط البرمجة صورة ثالثية االبعاد اضافة الى غيره
ترّكب في العادة داخل المتاحف ليس كبرمجية ولكن التيُ 

 .)SaaS(كخدمة 

فيما يتعلق بالعروض االفتراضية، فإن التحليل الحالي يظهر 
ان المؤسسات الثقافية لم تكتشفها بعد بالكامل ولكن الجامعات 
. واالكاديمين ومراكز البحث سبقتها الى ذلك الغراض البحث

بين عدد من  روض االفتراضية في العادة تفاعًالوتتطلب الع
الممثلين او االحداث او التمثيل في ذات الوقت في اكثر من 

 .ةروض متوازية ضمن سيناريوهات موزعموقع اي انها ع
واهم عنصر هو التفاعل الذي تكون له االولوية في المتطلبات 

 .التقنية لتقليص التأخيرالى حده االدنى

المعارض االفتراضية والعروض االفتراضية تحديات تمثل 
 ةاطار االجندوهذا ينطبق على  ،كبيرة للمؤسسات الثقافية

والتي تتضمن اولوياتها نشر المعرفة  الرقمية االوروبية
الرقمية والوعي الرقمي وتطوير شبكات عالية النطاق 

 .طات متاحة الستخدام المدن الذكيةوبيانات ونشا

فإن للمعارض االفتراضية والعروض  ،اضافة الى ذلك
على الصناعات االبداعية والتي تم  كبيرًا االفتراضية تأثيرًا

نشاطات اصلها " :تعريفها على الصعيد االوروبي بأنها
االبداع الفردي والمهارة والموهبة ويمكن ان تدر دخال وتوفر 
فرص عمل من خالل استكشاف الملكية الفكرية في توليد 

 ."االفكار

 يمكننا ان نختتم باالشارة الى االمكانية الكبيرة للتعاون بين
والتي يجب ان  البنى التحتية االلكترونيةالثقافة و قطاعات

 القليلة القادمة التكنولوجيا في السنوات الى تأثير تعزز بالنظرُ
والذي يبدو انه  ،المعارض االفتراضية في مجال وبخاصة

فإن  ،اضافة الى ذلك. للتقنية العالية سيكون قطاعا مستهلكًا
التعامل مع المتطلبات  البنى التحتية االلكترونيةعلى مزودي 

 وهي  تعقيدًا  اكثر خدمات   بتوفير معينة   لقطاعات  المحددة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

١٣ 

فان احدى  واخيرًا .تفوق مستويات الخدمة الحالية ةخطو
 المعارض االفتراضية كقناة امام استكشاف   العقبات الرئيسية

ولذلك  تواصل بين المؤسسات الثقافية وجمهورها هو الكلفة،
يجب بذل الجهود لتقليل كلفة توفير الخدمات والمعدات 

كما يجب ان تقوم . المخصصة للمعارض االفتراضية
بتنظيم  البنى التحتية االلكترونيةالمؤسسات الثقافية ومزودو 

دريب في القريب العاجل لشرح تجربتهما ورش عمل وت
 .وافضل الطرق لتحفيز التعاون بينهما

 نديكيت، ندرج مبادرتين ستستفيدان من نتائج مشروع اواخيرا
 :في مجال المعارض االفتراضية

مجموعة عمل حول المعارض االفتراضية  شكلت مؤخرًا •
والذي سيدرس امكانية   ضمن اطار مشروع لينكد هيريتج

نوعية البيانات الوصفية في مشاريع المعارض تحسين 
 .االفتراضية

وهو مثال على  ":MOVIO" موفيوالمشروع االيطالي  •
، شهرًا ١٨مدته (الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

نشاء ويهدف إل) ايطاليا –وتموله مؤسسة تيليكوم 
مجموعة ادوات لبناء المعارض االفتراضية عبر الشبكة 

الله ستتمكن المؤسسات الثقافية االيطالية خو. العنكبوتية
من التركيز على روائع مقتنياتها باالضافة الى القطع 

خدمة : وستتضمن االدوات. الفنية ذات الشهرة االقل
رسائل الوسائط المتعددة لغايات انشاء المتاحف 
االفتراضية عبر الشبكة العنكبوتية ونسخة منها على 

ندرويد في الهواتف الذكية اي فون واال( الهواتف النقالة
ونسخة من التطبيقات االكثر استخداما في ) واالي باد

ومحاضرات وتدريب عبر  ٩)iMovio( الهواتف النقالة
 وسيتم الشبكة العنكبوتية باللغتين االنجليزية وااليطالية

استخدام هذه االدوات لتطبيق ومراجعة ما تم اعالنه 
 .انديكيتضمن ارشادات مشروع 
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١٤ 

 مفاهيم وتعريفات      ١
 

زال بعضها يناقش في االدب التقني  قبل كل شيء من المفيد توضيح بعض المفاهيم والتي ال
 .وكذلك تعريف الطريقة التي تستخدم فيها هذه المفاهيم في الوثيقة الحالية

 المعرضاالستكشاف،  ١-١

تعّبرالمعارض عن نشاطات المؤسسات الثقافية وهي تمثل جزئيا او كليا ترويجا لالرث الذي 
وتضع هذه النشاطات المستخدمين امام المحتوى الثقافي مما قد يقود الى استكشافها من  .تحفظه

 .ناحية تجارية 
 

الشخص من خاللها اكتشاف مفهوم ، بمعناه االوسع، هو العملية المنطقية التي يحاول استكشافان تعبير 
او موضوع من خالل شرح محتواه المنطقي او ربطه بمفاهيم او موضوعات اخرى تساعد في التركيز 

 .على معناه
بمناسبات ذات موقع وزمان محددين والتي يمكن للجمهور خاللها  عرضو معرضتوحي تعابير 

 الرسومات، ،الكتب متعددة الوسائط،او النصوص اوالنصوص /من الموضوعات و ةاالستمتاع بمجموع
ذات مغزى وضمن حيز مكاني  ةمنطقي ةبطريق ةالمنحوتات وعناصر اخرى تتعلق ببعضها وتكون منظم

، كما يمكن الوصول اليها اما بشكل دائم او مؤقت من خالل مسار واحد او ليفياو معيار تأ/وتاريخي و
 .او ترويجية/و ةوتعليمي ةاكثر وضمن اهداف علمي

 

 :، فإن المعارض التي تقيمها المؤسسات الثقافية يمكن ان تكونمن ناحية زمنية 

 من المؤسسة الثقافية الى درجة ان يصبح جزءًا ثابتًا عندما يكون المعرض جزءًا: دائمة •
وفي حالة المؤسسات ) مثل المتحف او المعرض(من انشطتها االعتيادية  وضروريًا اساسيًا

يهدف لوصف  ثقافيًا قسمًا الثقافية التي ال تضم متاحف، فإن المعرض الدائم يضم احيانًا
المحتوى التاريخي والثقافي والعلمي للمؤسسة من خالل عناصر مختارة من مجموعات هذه 

 ).رض في المكتبة البريطانيةمثل قاعة المعا(المؤسسة ووثائقها 
. عندما يكون للمعرض تاريخ انتهاء ويتعامل مع قضية او موضوع او مؤلف محدد: مؤقتة •

وفي هذه الحالة فإن المجموعات التي تنتقيها المؤسسة الثقافية للمعرض يمكن اضافتها 
ن ان ويمك .او خاصة/وانجازها من خالل قروض او اتفاقيات مع مؤسسات ثقافية حكومية و

تضم مقتنيات من وثائق او اعمال او عناصر اخرى تعتبرها المؤسسة ضرورية الغناء 
 ).التوفر والكلف وغيرها( المعرض على اساس تحليل الكلفة والمنفعة 

 

 : ، يمكن اقامة المعارض من ناحية الحيز المكاني 
 .في مبنى المؤسسات الثقافية •



 مفاهيم وتعريفات -١
 االستكشاف، المعرض ١-١

١٥ 

 .في اي مبنى يتبع للمؤسسة او يمثلها •
مسار موضوعات لمنطقة محلية معينة والذي يتضمن مواضيع ثقافية متنوعة ويؤسس ضمن  •

 .لدليل تاريخي او سياحي او ثقافي

في اي وقت يتم فيه االعداد القامة معرض يجب التفكير بإمكانية اقامة نسخة الكترونية منه توضع على 
 .ضالشبكة االلكترونية وذلك خالل المراحل االولى من التخطيط للمعر



 مفاهيم وتعريفات -١
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 االلكترونيةالمعرض االفتراضي عبرالشبكة  ٢-١
 

تتجه الكثير من المؤسسات الثقافية نحو اقامة المعارض التي تقع خارج اطار الزمان والمكان 
ويمكن اقامة هذه المعارض ضمن حيز المتاحف ودور العرض . وتقام على منصات الكترونية

عبر المعارض االفتراضية (او عبر الشبكة االلكترونية ) المعارض االفتراضية خارج الموقع(
 ).الشبكة االلكترونية

 

من الوسائط المدمجة تتكون من عناصر  ةالمعرض االفتراضي عبر الشبكة االلكترونية هو مجموع
 :رقمية تكون

، عيد سنوي ، مناسبة خاصة  ةمرتبطة مع بعضها بتهديد مشترك ، موضوع متداخل ، مفهوم ، فكر •
 .او شخص

 .بعاد معروضة من خالل االنظمة ثنائية او ثالثية اال •
 .مخزنة احيانا ضمن شبكات موزعة  •
يمكن الوصول اليها من خالل االمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة واساليب بناء االنظمة التي  •

 .توفر تجارب فردية جاذبة 
 .منتجات ديناميكية يمكن ان توفر خدمات ويتم تحديثها بشكل دوري •

 

االفتراضية اسم المعارض الرقمية ومع ذلك سنستعمل تطلق المؤسسات احيانا على المعارض 
 ".المعارض االفتراضية"في هذه الوثيقة تعبير 

بالرغم من انها قد تؤدي الى نتاجات  احداث فعليةتولد فكرة المعارض االفتراضية غالبا من 
 .التي تستعملهامستقلة بسبب لغة االنترنت 

معارض (ام فقط على الشبكة االلكترونية هناك ايضا معارض تصمم بشكل خاص لالنترنت وتق
 :كما هو الحال بالنسبة) تولدها الشبكة

لكافي او الحيز المكاني للمعارض التي تقيمها المؤسسات الثقافية التي ال يتوافر لديها التمويل ا •
 .الشبكة االلكترونية لعرض موجوداتهاوتستخدم 

والذين يقيمون ) ، وغيرهمعازفونالقطع الفنية، فنانون،  جامعو(معارض يقيمها اشخاص  •
 .ناصر الرقمية والمحتوى الخاص بهممعارض عبر الشبكة االلكترونية تصور الع

حيث يعرض حيز افتراضي واحد اعماال من مؤسسات مختلفة ال " غير الممكنه"المعارض  •
 .يمكن عرضها واقعيا في نفس الحيز المكاني

 .ا وجدت اصال بشكل رقميالعناصر والتجهيزات التي اليمكن عرضها النه •

 ةيمكن اقامة المعارض االفتراضية عبر الشبكة االلكترونية باستعمال تكنولوجيا المعلومات المعقد
 : المرجوة على درجة التشابك واالهدافالى حد ما، اعتمادا 



 مفاهيم وتعريفات -١
 المعرض االفتراضي عبر الشبكة االلكترونية ٢-١

١٧ 

عن مناسبات فعلية ويتضمن ذلك موقعا لالعالن تخدم المعارض االساسية كحالة عرض  •
من مجموعة اكبر من اساليب التسويق المناسبة  وتكون هذه غالبا جزءًا. مؤقتًاالكترونيًا 

وغالبا ما تضم هذه المواقع . ا االساسي زيادة عدد زوار المعرضوالتي يكون هدفه
االلكترونية مجموعة من الصفحات التي تقدم المعلومات وعرضا للصور يظهر اهم ما في 

 .المعرض
للمعارض الفعلية  الزيارات االفتراضيةلق بدرجة التشابك وهي فيما يتع ةهناك نقطة اضافي •

على مشروع محدد عبر الشبكة االلكترونية يهدف لوصف الترتيبات الفعلية للمعرض  اعتمادًا
ويتيح للزوار ان يشعروا قدر االمكان بمشاعر الزيارة الفعلية والتي تكون مّدعمة احيانا 

ليستطيعوا  ةدمون احيانا لتنزيل برامج محددويحتاج المستخ. بصفحات من المعلومات
 .الوصول الى هذه الخدمة

والتي تستفيد اقصى استفادة  المعارض االفتراضية المتشابكةهي  المعارض االكثر تطورًا •
 .غة التي تتيحها التقنيات الحديثةمن االدوات والمفاهيم والل

معارض افتراضية عبر  الشبكة االلكترونية؟ فهي تحتوى في  المكتبات الرقميةهل يمكن اعتبار 
العادة على مجموعة من عناصر المعلومات التي يمكن الوصول اليها بشكل فردي او المرتبطة 
بتطبيقات تدعمها، ولكن يمكن فقط اعتبارها معارض افتراضية في الحاالت التي تعرض فيها 

وفي هذه الحاالت  . http://www.wdl.org)( لميةلعاا لمكتبةا مؤسساتها كما هو حال" كنوز"
شّجع الزوار على البدء في جولة يتم اختيار مادتها على اساس مغزى معين وتتضمن محتوى ُي

 .مثل مقابالت مع امناء المتاحف المسؤولين عن المجموعات ذات العالقة موسعًا

وعلى اية حال فإن المكتبات الرقمية والبوابة االلكترونية الثقافية هي المحرك للمعارض 
يوروبيانا  اوروبالثقافية أل ةالحال بالنسبة للبواباالفتراضية كما هو 

(http://www.europeana.en) وروبية المكتبة األ وأ(http://theeuropeanlibrary.org) 
 .للمكتبات الوطنيةلبوابة االلكترونية على ا

ولكن عندما يتم اختيار  افتراضيًا بالموجز فان مجموعة من العناصر الرقمية ال تشكل بحد ذاتها معرضًا
فانها تشكل  منطقيًا و مسارًاأ لتشكل مسردًا العناصر بعناية لتوضيح موضوع معين ويتم ربطها معًا

 . معرضًا

 ".المحتوى ضمن نص"ن االهم هووبالمختصر، فان المحتوى لوحده غير كاف ، ولك 

بغض النظر عن درجة تشابك التقنية  يمكن للمتاحف االفتراضية عبر الشبكة االلكترونية،
ويمكن ان توفر  عن الحدث الفعلي ةخبرات بديلبطريقة تجعلها توفر  المستخدمة، ان تجمع معًا

 .لية استكشاف واكتساب معرفة وتعلمللزائر عم

نحن نعرف اليوم أّن أحد نقاط قوة المعارض االفتراضية تتمثل بقدرتها على االستغالل االمثل 
نص، صور، صوت، مقطع فيديو وفي القريب العاجل (لالمكانات التي توفرها وسائل االتصال 

ولهذا . مما يجعلها اداة تعليمية مفيدة قواعد البياناتوإمكانية الوصول الى ) الحقيقة المدمجة
 .دم بشكل كبير في المعارض الفعليةلسبب فإن المسارات االفتراضية التفاعلية تستخا



 مفاهيم وتعريفات -١
 المعرض االفتراضي عبر الشبكة االلكترونية ٢-١

١٨ 

 ما هي ميزات المعارض االفتراضية؟

 .المحفوظ في المؤسسة تساعد في الترويج للتراث الثقافي •
 .تساعد في تعزيز المعرفة اداة تعليمية •
يمكن ان تعرض في اي معرض تسمح بالوصول لقدر من المعلومات والعناصر اكبر من تلك التي  •

 .فعلي
تسمح للجمهور بالوصول الى اكثر المعلومات والوثائق قيمة دون تعريض التراث الثقافي المحلي او  •

 .العالمي للخطر
 .تساعد المستخدمين لالستمتاع بوثائق واعمال ال يمكن الوصول اليها بطرق اخرى •
ال حتى ال يمكن مشاهدتها بطرق اخرى و تجعل من الممكن مشاهدة اجزاء وتفاصيل االعمال والتي •

 .بالمالحظة المباشرة لالصل
 .الفعلية ةتبقى امكانية الوصول اليها متاحة عبر الزمن، النها ليست محدودة بفترة المناسب •
اذا كان المعرض عبر الشبكة االلكترونية، يمكن للزوار من جميع انحاء العالم  والذين قد اليتمكنوا  •

 .الفعلي زيارته دوما بدون دفع رسوممن زيارة المعرض 
ديناميكية النه يمكن تعديلها حتى بعد تغييرها سواء فيما يتعلق بجوانب التخطيط او انشطتها  •

 .ومحتواها
 .يمكن اغناؤها من خالل مساهمات المستخدمين •
 .من المعارض الفعلية ةوهي اقل كلف ةحتى بميزانية محدود يمكن اقامتها •
 .تأثير ايجابي على صناعة السياحة يمكن ان يكون لها •

 

 المراجع
David Bearman. Museum strategies for success on the Internet. “Spectra”, 22 (1995), 
n. 4, p. 18-24. http://web.archive.org/web/ 20010211004518/http://www.nmsi.ac.uk/ 
infosh/bearman.htm 
Saul Carliner. Modeling information for three-dimensional space: Lessons learned 
from museum exhibit design. Technical Communication. “Journal of the Society for 
Technical Communication”, 48 (2001), n. 1, 66-81. http://core.ecu.edu/ engl/ henzeb/ 
7701s06/ ftp/ ethnog2.pdf  

Martin R. Kalfatovic. Creating a winning online exhibition: A guide for libraries, 
archives, and museums. Chicago: American Library Association, 2002.  

R.V. Roberto. A critical look at online exhibitions and online collections: When 
creating one resource is more effective than the other. “DESIDOC Journal of Library 
& Information Technology”, 28 (2008), n. 4), p. 63-71. http:// 
publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/ viewFile/198/106  

Schubert Foo – Yin-Leng Theng – Dion Hoe-Lian – Jin-Cheon Goh. From digital 
archives to virtual exhibitions. In: Handbook of Research on Digital Libraries: 
Design, Development and Impact. Hershey, PA: IGI Global, 2009, p. 88-101. http:// 
www3.ntu.edu.sg/home/assfoo/ publications/2009/2009Handbook-DLSF_fmt.pdf  

Werner Schweibenz. How to create the worst online exhibition possible in the best of 
intention, presentation given at EVA Florence, 2011, 5 May 2011.  

Ministero per i beni e le attività culturali. Mostre virtuali online. Linee guida per la 
realizzazione, versione 1.0 (settembre 2011), http://www.otebac.it/index.php?it/327 
/mostre-virtuali-online-linee-guida -per-la-realizzazione-versione-10-settembre-2011  



 مفاهيم وتعريفات -١
 المعرض االفتراضي عبر الشبكة االلكترونية ٢-١

١٩ 

 

 مقارنة بين المعارض الفعلية والمعارض االفتراضية
 وجهة نظر امناء المتاحف

 القدس سوزان حازان ، امينة متحف رقمي ،
 سارة وازرمان ، مديرة معرض ، جامعة تمبل ، معرض االفنون 

الشبكة  على ديل يرتكزبالرغم من انه ال يمكن االستعاضة عن التأثير العاطفي والحسي لمعرض فعلي بب
 : االفتراضية تنبع من ةافية للتجرب، اّال اّن القيمة االضااللكترونية

 .الشخصي او راحة يدك  كمبيوتركامكانية الوصول بشكل مباشر لمحتوى ثقافي غني عن طريق  •
 .حرية تصفح المحتوى حسب المسار الذي تختاره وحسب االيقاع الذي تريده •
 .امكانية حفظ وتخزين واعادة استخدام المحتوى الستعمالك الخاص •
 .اخرى من خالل روابط خارجيةمواقع مرونة التداخل بين معرض افتراضي واخر او مع  •
 توفرتركز على المستخدم و ةيوفر المعرض االفتراضي فرصة ذهبية لخبر -الوكالة المستخدمة  •

 .فريدا بالملكية شعورًا

 

 المسارات االفتراضية للموضوعات ١-٢-١
كطريقة إلغنائها والتحري عن مواضيع  ةيمكن استخدام مسارات الموضوعات لغايات محدد

 .ضمن اطار المعارض االفتراضية  معينة 
 والذي هو فعليًا-ال يكون هدفه األساسي رفع قيمة المقتنيات  مستقًال ويمكن كذلك ان تكون منتجًا

رافية او التعليمية هي جوانبه الجغ مسارًا فقد تكون مثًال -االفتراضي او الفعلي  هدف المعرض
 .المكتسبة هخصائصاهم 

مقارنة مع معرض افتراضي يجد فيه المستخدمون  ،السمة المميزة لمسارات الموضوعاتان 
. المحتوى اكثرتجانسا، هي السلسلة المشتركة التي تربط اجزاء المحتوى التي تكون احيانا متباينة

ع بعضه ونتيجة لذلك فان عمل امين المتحف الذي يصمم المسار يقوم على ربط المحتوى م
ولهذه الغاية، غالبا ما يكون لمسارات الموضوعات . ساعدة المستخدم لفهم هذه الروابطوم

 .تطبيقات تعليمية وتستخدم بشكل كبير الغراض الدراسة والتوجيه

ويمكن توسيع الموضوعات المتداولة بشكل مستقل بعيداعن الحيز المكاني والزماني ومصدر 
إن مسارات الموضوعات يمكن ان تتعامل مع النصوص االدبية وبالتأكيد ف :الوثائق المختلفة

مثل برامج االذاعة والتلفزيون، او مقاطع الفيديو او مقاالت  واالقتباسات، والوسائط المتعددة 
ساهمة اخرى او رابط يمكن ان يساعد في تسليط الضوء مالصحف او متقطفات االدب او اية 

 .على الموضوع ذو العالقة

يعة امام مسارات الموضوعات بان تكون شمولية ولكنها تلبي حاجة المستخدمين من خالل ليس هناك ذر
 .فيه ةاطار عمل تفسيري يمكن ان يساعدهم في فهم موضوع معين واكتشاف جوانب جديد "اقتراح"
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 المتحف االفتراضي ٢-٢-١
وهناك مناقشات مستفيضة حول الموضوع في  متحفا افتراضيًا"ان المعرض االفتراضي ليس 

 .٢٠٠٧ ،المجلد االول ”Archeologia e calcolatori“ دورية علم االثار واجهزة الكمبيوتر

 :نشورة في الدورية المذكورة اعالهوبشكل خاص، تم تحليل هذا الموضوع في االبحاث التالية الم

المؤلف ان مفهوم المتحف يشرح . مقدمه: المتحف االفتراضي ،فرانسوا ديجنجيان •
سنين بين الوسائل المستخدمة في نشر المعلومات الثقافية  ةاالفتراضي لعب دورا هاما لعد

ويناقش بشكل مقتضب مفاهيم تطبيقات المتاحف  .فر امتدادا هاما للمتحف التقليديالنه يو
ضا وهو يقدم اي. ض افتراضياالفتراضية من خالل دراسة تحويل معرض فعلي الى معر

ويلخص كذلك السياق التقني عبر االنترنت  " المتحف التخيلي"و " المتاحفمتحف "مفهومي 
 .االساسية لتشغيلة ءالنشاء متحف افتراضي والمبادي

يبدي المؤلف . المعرفة االثرية، المعارض االفتراضية وبناء المعنى االجتماعي ،داالس .سي •
اساليب تتعلق بالمحاكاة االفتراضية مع التركيز  ةبعض المالحظات العامة على منظور عد

وهو يختبر عدة حاالت جديدة ديناميكية ومثيرة لالهتمام  ويربط  .على المعارض االفتراضية
كما يركز على االمكانيات  .انواع مختلفة من المعرفة االثريةالتطور التاريخي لعلم االثار مع 

فائقة التشابك على الشبكة العالمية ليس فقط للتواصل التي تتيحها تطبيقات الوسائط المتعددة 
ويتضمن النقاش بمجملة المعرض . ولكن ايضا الجل بناء معنى لعلم االثار وطريقة عرضه

االفتراضي ضمن سياق المتاحف االفتراضية وفكرة المحاكاة االفتراضية وبعض االفكار عن 
 .المحتوى وطريقة العرض وامكانياته 

يوضح المؤلف السمات االيجابية والسلبية  .المتحف االفتراضي نيوتشي،فرانسيسكو انتي •
للمتحف االفتراضي ودور التقنيات البصرية والتفاعلية الحديثة في العمليات المعرفية ثم 

وبحسب هذا . يعرف مفهوم المتحف االفتراضي على انه العرض التواصلي للمتحف الفعلي
في الواقع فإن . نسخة بسيطة من المتحف الفعلي، فان المتحف االفتراضي ليس التعريف

لمتحف االفتراضي تخلق ااعادة التنظيم الجذرية المتعلقة بمهمة التواصل وطريقة بناء 
 .لنقطة االهم في البناء االفتراضيوهي ا ةوفعال ةامكانية استكشاف طرق بصرية مؤثر

وضعته آنا لورنتي اي جال وايوانيس اضافة الى ذلك فان هناك تصنيفا اوليا للمتاحف االفتراضية 
 :وهم يقسمون المتاحف االفتراضية الى التصنيفات التالية ،٢٠١٠كانيلوس 

وهي النظير االفتراضي للمتاحف الفعلية وتقدم . للمتاحف الفعلية المواقع االلكترونية •
المعلومات وتكون . وهدفها العام هو االعالن .المعلومات عن المتاحف ومقتنياتها ومناسباتها

، ، صور ذات وضوح منخفض، توثيق مقيدفقط جزء من المقتنيات(ية اكثر محدودية افقالث
. وفي معظم الحاالت، توفر المعلومات فكرة عن محتوى المعرض ،ومع ذلك ؛...) وغيرها

 ).%٨٠االنترنت والتي تشكل حاليا  وهذا التصنيف هو االهم فيما يتعلق بعدد المعارض عبر
ليست ذات (وتشكل مجموعة المتاحف هذه جميع المواقع االلكترونية : الموضوعاتمتاحف  •

ان االعمال الفنية . التي تعرض اعماال فنية ضمن نقاش لموضوع معين) عالقة بمتحف فعلي
فعلية ولكن خالفا للتصنيف السابق، فان وحدة المكان ليست الزامية اي ان االعمال الفنية 
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ويقدم متحف الموضوعات االفتراضي مكانا . ة كبيرة الى حد ماموزعة على مساحة جغرافي
 .يتيح للزوار امكانية الوصول الى مجموعة ما الغيا جميع معيقات المسافة الطبيعية 

وهي تركز على المجموعات الفنية التي يمكن زيارتها فقط عبر : المتاحف المفاهمية •
متحف الذي يمكن ان يتحول الى واقع وهي تمثل مفهوم ال. االنترنت ولكن ليس على الواقع

بفضل تقنية المعلومات واالتصال اي ان وجود االعمال التقنية معتمد على وسائط تقنية 
وموجوداتها االساسية اعمال فنية رقمية ولكننا ايضا نجد بعض . االتصال والمعلومات

 ن ضمن مقتنياتكأن تكو(المتاحف حيث االعمال الفنية فعلية ولكن ال يمكن الوصول اليها 
 ).خاصة

وتأتي مقتنياتها من " متحف المتاحف"وهو اخر تصنيف اساسي ويمثل : المتحف االعلى •
لذلك فإن المتحف االعلى ) والتي تكون عادة من التصنيف االول(مقتنيات متاحف اخرى 

ويمكن لهذا النوع من . يسمح بزيارة عدة متاحف ال تكون مرتبطة بالضرورة فيما بينها
 . حف ان يوفر معارض افتراضية خاصة اليمكن الوصول اليها في متاحف اخرىاالمت

 المراجع 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento Patrimonio Culturale, Virtual 
museums and archaeology: the contribution of the Italian national research council, 
edited by Paola Moscati, “Archeologia e calcolatori”, suppl. 1, 2007, 
soi.cnr.it/archcalc/images/VM.pdf. 

Anna Lorente i Gall - Ioannis Kanellos, What Do We Know about On-line Museums? 
A Study about Current Situation of Virtual Art Museums, Communication dans une 
conférence à comité de lecture, International Conference Transforming Culture in the 
Digital Age, Tartu, Estonia, 2010, p. 208-219, http://perso.telecom-
bretagne.eu/annalorente-gall/publications/index. php?idpublication=9652 

 

 العنصر الرقمي ٣-٢-١
الموضوعات وتشكل  .المعارض االفتراضية هو استخدام العناصر الرقميةان احد خصائص 

وحدات المحتوى والتي  )، المصارف الرقمية، الوثائق الرقميةالعناصر الرقميةاو ( الرقمية
البيانات ( تتكون من وحدات تخزين المحتوى ومعرف وسلسلة من المعلومات عن العنصر نفسه

وتتضمن االمثلة على . ويمكن للمستخدمين الوصول اليها من خالل متصفح الشبكة ).الوصفية
الوثائق والمقاالت والكتب والصور والملفات السمعية او مقاطع الفيديو ونماذج : العناصر الرقمية

 .وتكون العناصر الرقمية اما عناصر تم تحويلها الى رقمية او انها ولدت رقمية . ثالثية األبعاد
يتم من خاللها تحويل مادة و ،ةرقمي مادة التحويل الى عمليةهي  :"Digitizing" منةالرق

اما عمل نسخة مطابقة : تماثلية الى مادة رقمية وهناك طريقتان لتحويل المصدر الى رقمي
وانشاء ملف صورة، او انشاء ) من خالل استخدام ماسحات ضوئية او ادوات مشابهة(لألصل 

التعرف البصري على الحرف للمصدر األصلي ثم تحويلها الى مجموعة من ملف نص باستخدام 
ولهاتين الطريقتين هدفان مختلفان  رموز مجموعة الرمز االمريكي القياسي لتبادل المعلومات

 .ولكنهما تكمالن بعضهما وهما في النهاية متقاربتان
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مجموعات منظمة من العناصر وهي أقسام األرشيف التي  :"Databases" قواعد البيانات
ويمكن تخزين البيانات والعناصر التي تشكل . تسمح بتخزين قواعد البيانات بطريقة فعالة

وهي تطبيق فعال النتاج وادارة ونشر ( "digital case" حقيبة رقميةاالرشيف الرقمي ضمن 
ويمكن  ).يها وحفظها على المدى الطويلالمصادر واجراء البحوث عليها مع سهولة الوصول ال

 كنقاط تجميعبرامج متوافقة من خالل بوابات الكترونية يمكن ان تخدم الى تحويلها 
"aggregators" الدولة أو المنطقة العالم او القارة اوعلى مستوى  لتسهيل البحث في المصادر
أو  (www.europeana.eu) وعنوانهاعلى مستوى اوروبا  Europeana بوابة :مثل (

 و، )http://www.askaboutireland.ie(وعنوانها  Irish national aggregatorمثل
"Federalmuseumaggregatorservice,Belgium"  وعنوانها)http://carmentis. 

kmkg-mrah.be/eMuseumPlus(، و French national aggregator  وعنوانها
)http://collections.culture.fr(، و Italian national aggregator  وعنوانها
)http://www.culturaitalia.it(، و Romanian national aggregator  وعنوانها
)http://www.culturalia.ro(، و UK national aggregator  وعنوانها
)http://www.culturegrid.org.uk (و Austrian national aggregator  وعنوانها
)http://www.kulturpool.at/ display/kupo/Home (و Lithuanian museum 

aggregator  وعنوانها)http://www.muziejai.lt/emuziejai/index_en.asp(.  كما ان
 .قيد اإلنشاءهي نقاط التجميع األلمانية واليونانية الوطنية 

سلسلة من الرموز التي تعرف دون لبس مصدرا هي  :"Identifiers (IDs)" المعرفات
 ) .مثل  موقع المعلومات لصورة او مقطع فيديو معين ( محددا 

المرتبطة بالبطاقات الميدانية والتي تشكل المعلومات حول ، "Metadata"البيانات الوصفية 
 :العنصر الرقمي ، وهي تقسم في العادة الى

والتي تعتبر ذات اهمية  :"Descriptive metadata" التصويرية البيانات الوصفية •
مثل المعلومات الخاصة بوصف الكتب او معلومات ( اساسية السترجاع العناصر الرقمية 

 ).الكاتالوج او العناصر الداللية 
وهي تتعلق بالروابط المنطقية : "Structural metadata" البيانات الوصفية الوظيفية •

مثل صفحات كتاب او اوراق ملف او العناصر ( موضوع مركب او المادية بين اجزاء 
 ) .المختلفة لموضوع ما 

 Administrative and " البيانات الوصفية االدارية حول ادارة العنصر الرقمي •
management metadata " : وهي تتضمن البيانات الوصفية التقنية والتحويلية

 .حفظ  طويل االجلوبيانات وصفية للوالمتعلقة بادارة المحتوى 

اي انها معلومات منظمة عن اي نوع من المصادر " بيانات عن بيانات اخرى"هي  :البيانات الوصفية
 .يستخدم لتعريف ووصف وحفظ ادارة المصدر نفسه مع إمكانية الوصول اليه
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مثل وثائق لغة توصيف ": مجرد"ويمكن ربط البيانات الوصفية مع اي عنصر رقمي او مصدر 
النصوص المترابطة والصور الرقمية او قواعد البيانات او الكتب او عناصر المتحف او سجالت 
البيانات الوصفية او المواقع االلكترونية او المقتنيات او الخدمات او االماكن الطبيعية او 

فإنه وبالتالي . او المفاهيم او المناسبات وغيرها" المجردة"شخاص او المؤسسات او االعمال اال
ر الرقمية مع انشاء من الضروري ان تترافق اجراءات التحويل الى رقمي واستعادة المصاد

 .بيانات وصفية

تختلف عن بعضها فيما يتعلق ببنائها  "Metadata schemes" مشاريع البيانات الوصفية
ة ومشاريع وبيانات وصفي) مثل دبلن كور( ومحتواها ، فهناك مشاريع بيانات وصفية عمومية 

خاصة الجل اقسام االرشيف والمكتبات والمتاحف واالرشيف الرقمي ويمكن تحقيق التوافق بين 
وهو  جدول يعرف  "crosswalk"بالممرمن خالل ما يعرف  ةمشاريع بيانات وصفية مختلف

داللية  ةاو اكثر ويرسم خارط ةالعالقات الداللية بين العناصر الفردية من مشروع بيانات وصفي
 .لها 

 

 

 

 
 

 مثال على الخارطة الداللية من مشروعي بيانات وصفية
 )١٠٠دي سي ومارك ( 

والجل امكانية اعادة استخدام البيانات الوصفية فيمكن توفيرها من خالل السماح باظهار ملفات 
 ."XML files" لغة التوصيف الموسعة

 المراجع
MINERVA. Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation 
Programmes: Version 2.0, 2008. http://www.minervaeurope.org/ interoperability/ 
technicalguidelines.htm 
 
ATHENA. Persistent identifiers: recommendations for institutions, 2011, 
http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id=779 Ukoln. Metadata mapping between 
metadata formats. http://www.ukoln. ac.uk/metadata/interoperability/  
 
JISC INFONET. Digital Repositories, http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/ 
repositories/index_html  
 
ATHENA. Digitisation: Standards landscape for European museums, archives, 
libriaries, 2009, http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id=435 
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 النص التشعبي، الوسائط الفائقة، الوسائط التفاعلية المتعددة، التفاعلية ٤-٢-١
النشر التقليدي ينظم النص  إن. رض االفتراضيةن تصفح محتوى المعايمّكن النص التشعبي م

 هرمية قاعدة بيانات شجرية او غالبا ما يكون على شكلوالذي  نموذج ترتيبي خطيحسب 
 .ص من الصفحة االولى وحتى االخيرةوعليه تتم قراءة الن

من تنظيم المعلومات وفقا لنموذج شبكي غير تراتبي يتميز بسلسلة من وحدات المعلومات  ةتمكننا الشبك
 .والروابط التي تسمح للشخص بالقفز من عقدة الخرى او اكثر ) العقد (

 ".النص التشعبي" وسماها  ١٩٦٥اطلق تيد نيلسون هذه الطريقة في ترتيب المعلومات عام  

 

تخطيط  وتاليًا أمثلة على، يسمح النص التشعبي بتصفح المحتويات في المعرض االفتراضي 
 :نماذج تنظيم المعلومات

 

 نموذج ترتيبي خطي: نص تشعبي

 

 

 قاعدة بيانات شجرية او هرمية: نص تشعبي

 

 نموذج شبكي غير تراتبي: نص تشعبي
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وعندما تكون المعلومات المرتبطة عبر الشبكة العنكبوتية ال تشكل وثائق نص فقط ولكنها 
نص، صور، سمعيات، مقاطع (تتضمن ايضا معلومات يتم توصيلها من خالل طرق اخرى 

 .متعدد الوسائط تشعبيًا نصًا، فإّن النص التشعبي يصبح متعدد الوسائط ويسمى )فيديو

 متعدد الوسائط                   نص تشعبي                      

 
هي النظام الذي يمّكن من مشاهدة العناصر الرقمية من خالل قنوات تصور الوسائط المتعددة 

ودعم منفرد لتسجيل ونشر المعلومات المنظمة باستعمال ) ، النصالمشاهدة، الصوت(مختلفة 
 .ناء متعددة الوسائط للوصول الى ابراز فّعال وجّذاب للمعلوماتاو اساليب الب/النص التشعبي و

 تفاعليتهوتنبع االمكانات الهائلة للنص الرقمي متعدد الوسائط والنص التشعبي كأداة اتصال من 
كما ان النص الرقمي . المشتقة من سلسلة من المكونات التي تجعل من الممكن استخدام اداة معينة

 .بين ايديهممع االداة المتوفرة  فاعلالتيمّكن االفراد من 

المكون الرئيسي لنجاح مشروع المعرض  وان االلتقاء بين النص التشعبي والوسائط المتعددة والتفاعلية ه
 .االفتراضي

ولكنها ايضا العملية الذهنية التي  ،"النقر"نؤكد ان التفاعلية ليست مجرد عملية  على اية حال،
وقد تكون التفاعلية المضخمة في . تربط المحتويات المعروضة في المعرض االفتراضي

 .المعرض االفتراضي ذات نتيجة عكسية ويكون لها تأثير سلبي على النشاط الذهني للمستخدمين

 المراجع 
Theodor Holm Nelson. The Hypertext. In: Proc. World Documentation Federation 
Conf. 1965.  
 
MINERVA. Handbook on cultural web user interaction, edited by MINERVA EC 
Working Group “Quality, Accessibility and Usability”, First edition (September 
2008) http://www.minervaeurope.org/ publications/handbookwebusers.htm            
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 اسلوب بناء المعلومات ٥-٢-١
ذو  امنطقي اتنظيمي بناًءسلوب يشكل بأمعلومات اليجب ان يرتكز اي معرض افتراضي على بناء 

ويجب تكييف هذا البناء النمطي  .لمعلومات المشروع والمحتوى والعمليات والوظائف معنى
فتراضي اال اذا كان االالمعرض  يستضيفبالنسبة للمعارض االفتراضية مع الموقع الذي 

 .على الشبكة العنكبوتيةالمستقل  االلكتروني للمعرض موقعه

ومن خالل التكامل بين . يقع اسلوب بناء المعلومات في قلب اي مشروع تصميم تفاعلي
ت، يلعب هذا االسلوب دورا اساسيا في تعريف الدرجة الحقيقية لسهولة المعلومات والعمليا

وهو يجمع بين التحليل واالختيار وتصميم االدوات . الوصول الى الموقع من جهة المستخدمين
 .التقنية والثقافية التي ستستخدم لتنظيم المحتوى والبيانات والفهرسة والبحث والتجوال والتقديم 

هذا ينطبق و( م اسلوب بناء المحتوى الخاص بالنظام الرقمي او الخدماتويجب ان يأخذ تصمي
 :بعين االعتبار الجوانب الثالثة التالية) على المعارض االفتراضية ايضا

  اسلوب بنائه(تحليل وتخطيط التنظيم الكلي للنظام والنموذج الذي يحكم التفاعل بين اجزائة  •
Architecture.( 

من تحليل اهداف المستخدمين  التشغيلية للنظام وعملياته، بدءًاتحليل وتخطيط التدفقات  •
 ).Processes العمليات(ومهماتهم 

تحليل وتصميم الواجهة التي تقدم البيانات والمحتوى واالدوات التي تتفاعل مع المستخدمين  •
 ).Pages الصفحات(

 

ان اسلوب بناء المعلومات هو الحيز االفتراضي 
عرفة ونشرها بهدف الذي يستضيف ترويج الم

بما في ذلك –ربط المستخدمين والنصوص 
من خالل نظام  -تجارية احيانا الغراض لال

 .تكنولوجيا المعلومات او تطبيقاته 

 
 

يجب ان نأخذ بعين االعتبار خالل تصميم اسلوب بناء المعرض االفتراضي حقيقية انه يجب ان 
ولذلك فمن الضروري بشكل اساسي تضمين . يكون للمستخدمين حرية اختيار مسارهم الخاص

عدد كبير من الروابط بين وحدات المعلومات المختلفة ويجب ان يتمتع المستخدمون بحرية 
ومن المهم  .اختيار االستمتاع بالمعرض بمستواه العام او الغوص في موضوعاته بتفصيالت اكثر

ة ولكنها شمولية من خالل جدا تقسيم المعلومات الى وحدات مستقلة تعبر عن مفاهيم مصغر
 .تشعبي لتقديم المفاهيم المتشابكةاستكشاف االمكانات التي يوفرها النص ال

ولكنه يفضل احيانا  ،مساره ومع ذلك، فإّن بعض الدراسات تقول ان المستخدم ال يختار دومًا
 .االنسياق في تجربة اكتشاف المحتوى
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John Vergo [et al.]. ‘Less Clicking, More Watching’: Results from the User-Centreed 
Design of a Multi-Institutional Web Site for Art and Culture. In: Museums and the 
Web 2001. Selected Papers From the International Conference, Seattle, WA, March 
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http://www.archimuse.com/mw2001/papers/ vergo/vergo.html 
                             

 
 المستخدمون ٦-٢-١

من  بدءًا" المستخدم"نحن نعتقد انه من الضروري في هذه الوثيقة توضيح ما نعنيه بتعبير 
التعريفات المذكورة في كتيب مشروع منيرفا حول تفاعل مستخدم الشبكة الثقافية، الطبعة االولى 

 )MINERVA handbook on cultural web user interaction() ٢٠٠٨، ايلول(
وجميع هذه التعابير . وفقا لنصوص محدده" مستخدم"وفيها معان مختلفة لتعبير . المقتبسة ادناه

 .مناسبة عندما نطبقها على انجاز المعرض االفتراضي
المستخدم هو شخص : المختصين في تكنولوجيا المعلومات واالتصال ةالمستخدم في حال •

حساب (قول انه الشخص الذي لديه حساب ولتعريف المستخدم فإننا ن .الحاسوبيستخدم نظام 
. سر ةوكلم) او اللقب في بعض االنظمة ةويسمى ايضا اسم الشاش(واسم مستخدم ) مستخدم

والحساب هو مجموعة من الوظائف واالدوات والمحتوى المتوفر للمستخدم ضمن سياق 
ووظائف  الحساب، توفر االنظمة للمستخدم بيئة مع محتوى ةومن خالل الي. تشغيلي معين

دمين الموازين االخرين يمكن ان تصمم حسب الطلب كما يمكن ان يكون منفصال عن المستخ
 .وحساباتهم

هناك تطبيق اخر هو الخاص بالتسويق وهو تصنيف المستخدمين : المستخدم في التسويق •
وال يعامل المستخدمون بشكل فردي ولكن يتم . على اساس نوعيتهم المحتملة كمستهلكين

ضمن قطاعات مستهلكي السوق او مجموعات من االشخاص الذين لديهم نفس الفهم  تجميعهم
لمتطلب ما وخصائصه ودوافعه بشكل يدفعهم إلظهار سلوك متجانس لحل المشكلة المتمثلة 

التجانس، القابلية للتحديد، امكانية الوصول : ان متطلبات التصنيف الناجح هي. في المتطلب
 :ات المستخدمة للتقسيم الى قطاعاتوتتضمن المتغير. ون مربحاللمعلومة، كمية كافية ليك

 .)، المنطقة، الدولة وغيرهااالمة(المتغيرات الجغرافية  •
المستوى  العمر، الجنس، حجم العائلة، دورة حياة العائلة،(المتغيرات الديموغرافية  •

لعرق ا/االجتماعي، الدين، الجنسية-، الدخل، المهنة، الوضع االقتصاديالتعليمي
 ).وغيرها

 ).الشخصية، نمط المعيشة(المتغيرات الشخصية  •
 .)ء لعالمة تجارية معينة وغيرهامعدل استخدام المنتج، الوال(المتغيرات السلوكية  •

 
، يسمى وعندما يتم تجميع معلومات كافية لتكوين صورة واضحة عن عضو نموذجي في قطاع ما

 ).ااو نوع( "خاصية"هذا 
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و شخص قد يكون او ال يكون المستخدم ه": )MINERVA( * منيرفاالمستخدم بحسب  •
واما بشكل  يستخدم تطبيق الشبكة الثقافية احيانا او بشكل منتظم، وقد يكون مختصًا  محترفًا

على الخلفية الثقافية  وتتنوع هوية المستخدم بشكل كبير اعتمادًا. عرضي او الهداف معينة
لذلك فإّن اي تطبيق . "وتطلعات النمو الحضاري واالهداف المهنية وحتى الفضول اللحظي

وان يأخذ بعين االعتبار حاجات "نوعي على الشبكة يجب ان يركز على المستخدم 
المستخدمين مع ضمان الوظيفة التمييزية وسهولة االستخدام من خالل االستجابة للتقييم 

0Fغذية الراجعةوالت

∗." 
بالنظر الى التوجهات الحالية للشبكة والموجهة بشكل قوي : المستخدم في االتجاهات الحالية •

والمشاركة في الشبكات  ،مع نقل التطبيقات الى الشبكة ،نحو وظائف التعاون والتفاعل المتقدم
ص اصبح من الضروري تحديث المفهوم التقليدي للمستخدم كشخ؛ وغيرها االجتماعية

 + المنتج: منتج مستخدم" :في اوائل الثمانينات قدم الفين توفلر تعبير .يستخدم التطبيق
ووسع بذلك اقتراحا قدمه ماك لوهان ".Prosumer: Producer + Consumer ،المستخدم

في سوق نموذجي مشبع، يمكن ان نجد القيمة المضافة في التعديل الكلي الذي ": ١٩٧٢عام 
بالمختصر، فإن . "وتصبح وظائف المستهلك والمنتج مختلطة ومتداخلةيقوده المستخدمون 

+ المرسل :مرسل مستقبل"تعبير المستخدم التقليدي بدأ بالتغير الى فرد هجين يعرف ايضا ب
وهو  ،الذي يوّجه اليه المحتوى "Transceiver: Transmitter + Receiver، المستقبل

او  مستهلكًا منتجًا إّن الفرد غير المصنف يكون احيانًاف ؛ختامًا. مصدر االنتاج متعدد الوسائط
ينقر بالفارة او يرغب  او شخصًا العبًا لالنترنت او مشاهدًا او متصفحًا او جمهورًا عميًال

 .وغيره ةبتنزيل معلوم
اصبحت الشبكة بشكل متزايد بيئة تفاعلية ليس  :)او االتوماتيكي(المستخدم غير البشري  •

ويكفي ان  ،والمنظمات ولكن ايضا بين منتجي برامج الكمبيوتر المختلفةفقط بين االشخاص 
 لغة التوصيف الموسعةنذكر محركات البحث وخدمات االنترنت واالستفادة من ملفات 

"XML " واعادة معالجتها والمزج الرقمي بين الوظائف واستخراج البيانات الوصفية
ن يفي باحتياج المستخدمين من غير البشر لذلك فإّن اي تطبيق على الشبكة يجب ا. وغيرها

الصحيحة بالشكل الصحيح  ةالتمكن من الوصول للمعلوم ةوعندها يجب ان تكون وظيفت
 .وهذه الشروط بالمختصر هي ما يضمن التوافقية. والطريقة الصحيحة

او  يمكن الدارة تطبيق الشبكة ضمن مؤسسة ثقافية ان تكون سهلة جدًا: المستخدم المنزلي •
وتتيح تطبيقات الشبكة امكانية تعريف عدة نماذج  .او اكثر وقد تتضمن شخصًا ،معقدة جدًا

مثل مدير البيانات، مشرف، محرر  –من المستخدمين المنزليين ذوي االدوار المختلفة 
والذين يكون لديهم مستويات مختلفة من الصالحيات لذلك فإّن على المؤسسات  –وغيرها 

ن التنسيق بين تدفق المعلومات الخارجية والتقاطع بين قنوات االتصال الثقافية ان تضم
 .المختلفة وان تركز على مرحلة تخطيط وتطوير وادارة تطبيقات الشبكة

لتنفيذ متحف  ٢٠٠٩وهناك دراسة مثيرة لالهتمام اجراها ايوانيس كانيلوس واالخت دانييال عام 
والذي يعتبر من وجهة  (www.annunciation.gr)موضوعات افتراضي، متحف البشارة 

                                                           
∗ http://www. minervaeurope. org/publications/handbookwebusers.htm (see paragraph 
2.4 Users and usage) 
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ويحلل الخبيران مشكلة تعدد وجهات النظر فيما يتعلق بالتمثيل المعمق  .افتراضيًا نظرنا متحفًا
للمعرفة والحاجة لنمذجة المصادر بطريقة تلخص التفاصيل والعالقات بين النص والصورة وهي 

وهي في النهاية  .القراءة تشرح معنى متعة زيارة متحف افتراضي كحالة خاصة من عملية
تلخص اسلوب بناء البيانات االنسب لتسهل اختيار االستراتيجيات التي تدعم ثالثة انواع مختلفة 

: والتي تناسب عدة فئات من المستخدمين) االكتشاف، الدراسة، المعرفة/المتعة(من الزيارة 
مختلفة وتنتج من  وهناك طرق مختلفة بمستويات. باحث/مستخدم عام، طالب مدرسة، خبير

 .وجهات نظر مختلفة حسب حاجة المستخدم

يمكن التوقف في بحيث وتبنى حسب الملف الشخصي لهاوي الفن : االكتشاف/زيارة المتعة •
فرعية تتمحور  اتوتقسم المجموعة الكاملة الى مجموع ،اي وقت دون التأثير على البرنامج

يدخل الزائر من خالل النموذج ويقوم بزيارة الى جزء من متحف . حول نموذج اولي
الموضوعات من خالل االنتقال من عمل الخر حسب ذوقه ورغبته وبشكل رئيسي حسب 

ولكنه يبقى  ،ان المفهوم الذي تركز عليه هذه الطريقة في بناء المجموعة هو التشابه. اهتمامه
وهنا يتم تقليل المعلومات . الزائر اختياراتير تعريفه وتجميعه حسب اييتعلق بمعفيما  مرنًا

عن العمل بشكل متعّمد ويتم التركيز على مكان ووقت العمل واية مجموعة صور ينتمي اليها 
إّن اعادة . ويختارها والحركة الفنية والرسام ونوع الموضوع والنماذج االولية المقترنة به

وهذه هي خطوة القراءة . في اي وقت ةر او لمعيار اخر ممكنلنموذج اخ وفقًاتشكيل الزيارة 
اذ  ،المفتوحة والتي تضع الزائر امام المفاجيء وغير المتوقع ومبدؤها االساسي هو الربط

 ترسيخوليس بهدف  ةفهم يتصفحون الموقع للمتع ةواما الهوا .مهمًا دورًا ةتلعب الصدف
 وغالبًا ،وتكون العاطفة كافية. وهي ال تكون في الغالب حسب نظام معد سابقًا ،المعرفة

والوقت الذي يتم قضاؤه في  .يطغى التأمل الباطن واالحكام الجمالية العفوية على كل شيء
ونتيجة لذلك فإن  .)او دقائق معدودة، يثوان(استعراض العمل يماثل وقت استعراض صفحة 

في اي شيوعا هذه اكثر طرق القراءة و. ة تكون سريعة وتركيبيةمسارات القراءة المختار
 .متحف

 
وهي على عكس الفئة . وهي مصممة بحسب الملف الشخصي لطالب: الزيارة للدراسة •

. السابقة والتي تحصل بشكل متزايد اذ يقترب الزائر من االعمال وفق فئات تم تحليلها سابقا
عن مغزى البشارة من ناحية لغوية وتاريخية ونصية  فمثال في هذه الحالة يمكن اثارة تساؤله

واية معلومات متعلقة به، في حين ان الزيارة السابقة هي زيارة شخصية كان التركيز فيها 
للعالقات بين االعمال الفنية  على فردية العمل وخصوصية المسار وهنا تنظم القراءة وفقًا

داد لهوية القطعة الفنية من خالل انماط ان زيارة الدراسة هي بطريقة ما استر. المختلفة
ان الوقت المخصص . في تاريخ االنتاج الفني ودورًا مكانًا اعطائهترويج نصوصه وصوره و

وقد يقود االكتشاف الى تبادل لالراء ) وقد يستمر لساعات(لمثل هذه القراءة اكثر اهمية 
 .عال االولوهنا ال يشعر القارىء باالرهاق بعد االنف. وتحليل للتفاصيل

 
 وهذه الزيارة مبنية على الملف الشخصي للشخص المتخصص: "سعة المعرفة"زيارة  •

وهنا تكون المعلومات فنية قدر  .)، المؤرخ الفني وغيرهمتحفالرسام، المرمم، امين الم(
وفي هذه الحالة يتم توفير  .ئمة لتحسينها بمزيد من المشاركاتاالمكان وهناك امكانية دا
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الفيزيائية وتقديم تحليل اكثر شمولية فيما يتعلق بالجماليات والتطورات  –الكيمائية الدراسات 
وقد يتم توفير الصورة بدرجة وضوح مرتفعة لتغطية جميع . التاريخية والدعم الفلسفي

وفي هذه الحالة يمكن ان يكون . والوقت المخصص لمثل هذه القراءة غير محدود الجوانب،
 .فيما يتعلق بالتوثيق والتخزين والحوسبة الفائقة جدًا لرقمية فعاًالدعم البنية التحتية ا

 

 
ارة الطالب الى فئات دراسة المناطق التي تتجاوب مع مع قراءات الهاوي والطالب والخبير يتم تقسيم زي

لمجموعة من االعمال الفنية التي تتطلب خلفية معرفية محددة وتقنيات  تفصيليًا زيارة الخبير توفر بحثًا، محدده
 .تعزز ظروف المالحظة 

 

 
ل االيقونات تمث .زيارة الهاوي ترتكز على مسار اكتشاف تدريجي يبدأ من عمل فني الخر خطوة خطوه

فيما تسمح الحركات التفاعلية الى اليمين  ،هواهللاقتراحات تقليدية للبدء بزيارة (الى اليسار اشارات 
وقد يختار الهاوي  .)جميع الصور ذات وضوح عالي(بمشاهدة القطع واحدة واحدة مع استرخاء تام 

 )قائمة التدفق في االسفل(يارة في اية لحظة بعض االيقونات النمطية ويعّدل مخطط الز
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MINERVA. Handbook on cultural web user interaction, edited by MINERVA EC 
Working Group “Quality, Accessibility and Usability”, First edition (September 
2008), http://www.minervaeurope.org publications/handbookwebusers .htm 
  
Ioannis Kanellos, Sister Danilia. L’exemple du musée thématique sur l’Annonciation, 
Actes du douzième colloque international sur le document électronique (CIDE.12), 
Montréal - Canada du 21 au 23 octobre 2009. See also, Ioannis Kanellos. Ontologies 
aspectuelles et représentation des connaissances à profondeur variable: deux 
exigences fondamentales pour des musées virtuels adaptatifs, Paper presented at 
CIDOC 2011, not yet available and the paper included in the proceedings of the 
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http://www.indicate-project.org/getFile. php?id=371. 
We thank Prof. Kanellos for having provided both images.  
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 العروض االفتراضية  ٣-١
 

اداء لحركات وتجارب فنية تستخدم امكانات شبكة يمكن تعريف العروض االفتراضية بانها  
 . الحاسوب والتقنيات التفاعلية والفضاءات االفتراضية

بين المشاركين في العرض وبتعبير  التفاعلوالعنصر االساسي في عالم االداء االفتراضي هو 
 :التاليعام ، يمكن عرض حدث فني على شكل المخطط 

 

او التقنيات /وضمن هذا السيناريو يمكن للفنانين ان يتفاعلوا فيما بينهم ومع العناصر المحلية و
 .والمشاهدين المحليين 

عن طريق استكشاف ، خطوة الى االمامالمضي هو  العروض االفتراضيةفنون الهدف من ان 
 .عدة اماكن في نتشرةمتشابهة والمالتراكيب ال ذاتشبكات ال بينحدود التفاعل 
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 :انتاج هذه التفاعالت بطرق مختلفةويمكن 
 .)ربط الفضاءات المادية(نهاية من نهاية الى  •
 .بط العالم الحقيقي مع العالم االفتراضيتيربحيث العالم الحقيقي الى االفتراضي،  نم •
 .بط عدة فضاءات مادية بطريقة وصلة ن الى نتتربحيث  ،قاطنقاط الى متعدد النمتعدد ال •
بط فضاءات مادية تربحيث تمتعدد النقاط الى متعدد النقاط المضافة الى عالم افتراضي،  •

 .العالم االفتراضي حيث تمثل احدى النقاط ن،الى ن متعددة من خالل وصلة 
 

اي عنصر غير بشري قادر على التفاعل مع الحدث من "يمكن فهم العالم االفتراضي على انه 
 .خالل تويتر وفيس بوك او اي اداة تواصل اجتماعي متطورة او تطبيقات للحقيقة االفتراضية 

 
 :ويعتمد نجاح العرض على

 .المحدد للعرض بما في ذلك التفاعلالتصميم  •
 .السمعية ذات العالقة بعين االعتبار –الجوانب البصرية اخذ  •
 .التقنية المختارة •

 
 استخدام ةمثال حال: العروض االفتراضية

تم تحليل مثال على  ،البنى التحتية االلكترونية الجل فهم افضل للتطورات على العروض االفتراضية و
 :عرض االفتراضيال

 

 :الرقص عبر البحار
 باشتراك ثالث قاراتعرض موسيقي راقص 

Feb 14th 2012 @ ECC, Thailand, e-Culture WG, 33th APAN meeting 
 

 
 

، كان هناك عرض موسيقي ٢٠١٢في عام ) ابان(خالل اجتماع الشبكة المتطورة السيا والباسيفك 
تشيانغ ماي : من اشخاص ومنظمات مختلفة من ثالث قارات ةراقص مباشر مع مشاركة فّعال

الحداث الكامل  تصويرال). كوريا(وديجيون  ،)البرازيل( سلفادور ،)اسبانيا(، برشلونه )تايلند(
 .مباشر بثفي بواسطة االنترنت تم نقله الى كوريا ماي  غلمسرح الرئيسي في تشيانا
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 البنية التحتية للعرض

تشيانغ  –) نقاط النهاية(بين الراقصين والحضور في المواقع االربعة  حيًا بما ان الوصف يتضمن تفاعًال
تم تجهيز البنية التحتية للشبكة لدعم البث الحي لتدفق مقاطع الفيديو  –ماي، برشلونه، سلفادور وديجيون 

 .عالي الجودة والصوت
 

 
 

 )HPDMnet( شبكة الوسائط الرقمية ذات االداء العالي
شبكة الوسائط الرقمية ذات االداء العالي هي مثال على الشبكة ذات السعة العالية التي تسمح بالربط بين 

وهي تمثل مبادرة  . [www.hpdmnet.net]الشبكات عبر القارات ومواقع توصيل لوسائل االعالم 
انشئت خصيصا لوسائل شبكة بحث تجريبية تقوم بتصميم وتطوير وتنفيذ اول خدمة دولية عالية االداء ل

 .دعم التدفق االعالمي عالي السعة االعالم الرقمية واسعة النطاق وعالية الجودة بما في ذلك
 

 
 

 المراقبة 
يجب ان تحتوي جميع نقاط النهاية ضمن وصالتها مراقبة الداء الشبكة ومراقبة  لتطبيقات االعالم  

 .متعدد الوسائط
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 نقاط نهاية الشبكة
Barcelona: Konic / i2CAT 
Chiang Mai: APAN main auditorium 
Salvador: Ivani Lab, LAViD Lab, RNP PoP-BA, RNP PoP-RJ 
Daejeon: KISTI 

 

 
 

 البرنامج
للمساعدة في تنفيذ االداء الفني الذي يستفيد من تقديم الوسائط   Arthronارثرون التطبيق تم تطوير

وفي هذا السياق، تم استخدام ارثرون في . المتعددة والمشاركة بالوقت للفضاءات الفعلية واالفتراضية
-Versus ،In ToQue ،e" مجال البحث والتطور في الفنون والتكنولوجيا وفي عروض فنية مثل

Pormundos Afeto". البسيطة والمباشرة المصممة لمعالجة  ةنت اهم وظيفة الرثرون هي الواجهوكا
وبهذه الطريقة يمكن  .في وقت واحد) الصورة، الصوت(المصادر والتدفقات المختلفة لوسائل االعالم 

الصورة (للمستخدم اضافة او حذف او ضبط تصميم العرض كما يمكن برمجة تدفقات وسائل االعالم 
 ،ةمفصل: مكونات رئيسية ةويتكون ارثرون من ست. ة الوقت والمساحة خالل حدث مامن ناحي) والصوت

 ادارة عن ةمسؤول ةتكون المفصل. برنامج خرائطعاكس، فيديوسيرفر و ز،واداة ترميز، محلل الرم
التدفق  ةكبير من عمليات ارثرون مثل جدول المكونات االخرى عن بعد والتركيز على وظائف جزء

لضبط عن بعد ومراقبة الشبكة والقياسات وا) عبر انشاء سيناريوهات مختلفة ،يدويا او اتوماتيكيا(
ى والسيطرة على الوصول الى البيانات والتوليد االوتوماتيكي لصفحة االنترنت خرلتصميم النماذج اال

والدردشة للتواصل بين للنشر االلكتروني للفيديو ذو الوضوح المنخفض واضافة تأثيرات الفيديو 
اعالمي والذي لمصدر  ىوحتالمو ترميز واما اداة الترميز فهي مسؤولة عن التقاط . المكونات وغيرها

) ملف محلي( او داخليًا) كاميرا فيديو عالية الوضوح او كاميرا فيديو رقمية( يمكن ان يكون خاصًا
يل رمز التدفق االعالمي وعرضه من واما محلل الرمز فوظيفته هي تحل ).عند الضرورة(وترميزه 

واما العاكس فهو مسوؤل عن تكرار واعادة توزيع ). ، جهاز عرض، وغيرهمونيتور( ةمحدد ةل اداخال
الى التدفقات االعالمية  ةالتدفق االعالمي على الشبكة في حين ان الفيديوسيرفر قادر على تحويل الشيفر

واما ". flv ،ogg ،h264" ذات الصيغ ةتحويل الشيفر ويستطيعالتي ستنشر على الشبكة العنكبوتية 
ويمكن توليد جميع التدفقات . لمكونات ارثرون ةبرنامج الخرائط فهو يراقب ويعرض الخريطة التفاعلي

 .على مواقع موزعة جغرافيا

  



 مفاهيم وتعريفات -١
 العروض االفتراضية ٣-١

٣٦ 

 

 

 
عناصر حدث بيرمونتوس افيتو االلكترونية على  -أ

 .لمفصلة ارثرونالشاشة الرئيسة ب ـ  .مسرح دراغو دو مار

 
يمكن ان نشاهد . خالل العرض ةللموضوعات المشاهد ةيمكننا ان نرى تقدمة سريع أفي الصورة 

واما الشاشة الرئيسية التي  .)١(الراقص داخل مسرح دراغو دومار في فورتاليزا ضمن الدائرة رقم 
واما الشاشة الى اليسار  .)٣(تستقبل تدفق الفيديو للراقص في برشلونه فيمكن مشاهدتها في الدائرة رقم 

الى ) ٤(وعلى الشاشة . نت–د من جاالتياروبوت من مختبر نتالفنشاهد فيها تدفق الفيديو المتول) ٢(
اشخاص مشاهدته على االنترنت من خالل  ةالذي يستطيع عدسل الى االنترنت واليمين نشاهد الفيديو المر

 .فيظهر الموسيقار الموجود في فورتاليزا) ٥(واما الرقم  .GTHDAموقع 
 

 
 

 .ويضبط تصميم الحدث) سيناريوهات( نموذج نظام حيث يمكن للمستخدم ان يتخيل الحاالت 
 
 

 
 

 بث محلل رمز خاصمن اتوماتيكيا  ةصفحة انترنت مولد
 

 
 

 صور من عرض فيرسيس
 

 ة من عدة مواقعالتحكم عن بعد بالموسيقى لضبط الزمن بين الصوت والصور
 .(OSC) باستخدام التحكم المفتوح بالصوت  RTTقياس حزم البيانات: الخطوة االولى

 .البرازيل/ من شيانغ ماي الى برشلونة  "نقره"ارسال اشارة  •
 .شيانغ مايالواصلة مباشرة الى " نقره"تعود اشارة  •
 .الواصلة على شيانع ماي "النقرة"المرسلة و "النقرة"قياس حزم البيانات بين   •
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٣٧ 

 

البرازيل الى / رشلونة قياس وقت التأخير بما في ذلك التاخير عبر ارثرون من كل موقع ب: الخطوة الثانية
 .شيانغ ماي

 .البرازيل/ بكاميرا موصولة بارثرون في برشلونة Max6 تصوير نافذة  •
البرازيل في ذات الوقت الذي يبدأ فيه تسجيل / شيانغ ماي الى برشلونة " نقرة"ارسال اشارة  •

 .شيانغ ماي Max6بماكينة  ةالفيديو بواسطة كاميرا انترنت موصول
سوف  Max6البرازيل، فإن العنصر في نافذة / الى برشلونه " النقرة"عندما تصل اشارة  •

 .يومض باللون االحمر
تمر تسجيل الفيديو في شيانغ ماي حتى يظهر الوميض االحمر على الفيديو الوارد من سيس •

 .البرازيل/ برشلونة 
 ٣٣يتم حساب االطار الزمني للفيديو من البداية وحتى الوميض االحمر ومن ثم يضرب بالرقم  •

(FBS:30). 
 .(OSCRTT/2)ان الوقت الفعلي للتأخير هو وقت تأخير الفيديو  •

 .البرازيل/ التحكم بنقطة البدء في برشلونة : الثةالخطوة الث

البرازيل واشارة بدء الموسيقى / الى برشلونة  ةتعديل وقت التأخير لكل اشارة بدء مرسل •
 .البرازيل/ المحلية والتي يجب ان تضبط مع استقبال الفيديو من برشلونة 

 .الثالثةاخيرا يمكن ان نحصل على صوت  وصورة مضبوطتان معّا من المواقع  •
 

 

  النتائج
واكثر طرق التفاعل فاعلية للوصول . في الوقت الحاضر يحدث التبادل الثقافي بطرق عديدة ومتكررة

 .صوتي بين الناس هي استخدام شبكات الحاسوب وبخاصة اذا كانت المسافات بعيدة-الى تعاون بصري
 

 
 

اّن ادوات . الى فضاء واحد ةفجأ تنتقلو تجتمع افتراضيًا جغرافيًا ةرات من اربع مواقع بعيدهناك مباد
 .لطرف االخر من العالم بطرق جديدهالعصر الرقمي تسمح لنا بالتواصل بسهولة مع اشخاص في ا

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رض اعمال
 فتراضيةاإل
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 المعارض االفتراضية

٣٩ 

 
 عملية انتاج معرض افتراضي      ٢

 
 

 :قد تتضمن عملية انتاج معرض افتراضي مراحل مختلفة نلخصها ادناه

مرحلة التصور والتي تهدف لتحديد موضوعات : Brainstorming العصف الذهني •
 التي سيتضمنها والجمهور المستهدف وتقييما للجدوى واطارًاالمعرض واهدافه والمواضيع 

 .المحتملةزمنيا باالضافة الى المشاكل 
يتم تشذيب االفكار التي ظهرت  :Planning/design phase التصميم/مرحلة التخطيط •

ية كما يتم تحديد ووصف جميع الخطوات الضرور. ل مرحلة التصور مع تقييم جدواهاخال
 :وبشكل خاص يتملتنفيذ المشروع 

 .تحديد فريق المشروع •
 .اختيار العناصر الرقمية المتوفرة باالضافة الى تلك التي سيتم تحويلها الى رقمية •
 .تحديد المعيار والعالقات التي ستشكل العمود الفقري للمعرض االفتراضي •
 .اختيار التقنية التي ستستخدم •
 .ة والتمويل المتوقعنفاق والرعايإلبما في ذلك ا –وضع ميزانية مبدئية  •
 .يط االطار الزمني ومراحل المشروعتخط •

 .يتم تجميع المعرض االفتراضي: Realization االنجاز •
بمجرد تجميع المعرض االفتراضي يجب : Testing and publication االختبار والنشر •

شكلها ان يخضع لسلسلة من اختبارات االستخدام وامكانية الوصول اليه والتي تتضمن في 
 .النشر االمثل لجنة من المستخدمين وعند االنتهاء من مرحلة االختبار يمكن ان يبدأ

على غرار المعارض : Communication and dissemination التواصل والنشر •
وفي ظل حقبة . المعارض االفتراضية عبر االنترنت الى الجمهور" توصيل"التقليدية، يجب 

. للمؤسسة هي الوصول الى جمهورها المحدد المستهدفثورة التواصل فإن اصعب مهمة 
ولهذه الغاية يمكن للمؤسسة استخدام ادوات تقليدية واساليب تسويق االعالم االجتماعي 

 ةواستخدام طرق وقنوات تواصل مختلفة ترتبط بالمحتوى ونوع الجمهور والنتائج المتوخا
 .والوقت المتوفر والمصادر

يمكن تعديل محتوى المعارض االفتراضية  ةتقنيات الحاليبفضل ال: Updating التحديث •
ويمكن لبعض المشاريع ان تعد  .وزيادتها وتحديثها بمرور الزمن وحتى بمشاركة المستخدم

 .استراتيجية مستقبلية
تتضمن صيانة المعرض االفتراضي نشاطات دورية تهدف : Maintenance الصيانة •

ذلك ادارة االجراءات االمنية ومستويات لضمان التشغيل الصحيح للتطبيق بما في 
حصائي إلالخصوصية وشروط االستخدام واجراءات محرك البحث االمثل والتحليل ا

 .وغيرها
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 التصور ١-٢
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 النشطة للمعلومات الرقمية على مراالدارة " وه: Digital preservation الحفظ الرقمي •
النشطة التي مجموعة العمليات وا ووه". الزمن لضمان سهولة الوصول اليها وفهمها

تضمن استمرارية الوصول الى المعلومات ولجميع انواع السجالت العلمية والتراث الثقافي 
 :ويتضمن الحفظ الرقمي لمعرض افتراضي عدة قضايا. الموجود ضمن نسخ رقمية

ادوات جميع انواع الطبيعة الحساسة ل، ياتاالجزاء الرئيسية للحاسوب، دعم الذاكرة، البرمج
 .)، ثالثي االبعاد وغيرها، الصوتالفيديومقاطع ، الصور، وصنص( لكترونيةالتخزين اال

وال تعريف العملية المؤدية اليها والتي تضم مجموعة أيجب  ةولتنفيذ مثل هذه المبادرة المعقد
جموعات عمل للوصول الى هدف ما من قبل افراد او مإنشاطات تمثل كل منها نشاطا سيتم تنفيذه 

 .مشترك

 :المعرض االفتراضي تتضمن العملية عدة مراحل يمكن تلخيصها على النحو االتيفي حالة 
 

التحديث والصيانة  ←التواصل والنشر  ←االختبار والنشر  ←االنشاء  ←التصميم  ←التخطيط 
 والحفظ

 

 Conception رالتصو ١-٢

 .للمعرض االفتراضي مرحلة تصور ذات فترات متنوعة

تبدأ مرحلة التصور بالعصف الذهني الذي يهدف : Brainstorming العصف الذهني ١-١-٢
لتحديد موضوعات المعرض واهدافه والمواضيع التي سيتضمنها والجمهور المستهدف وتقييما 

ويجب ان تتضمن اي جلسة عصف . للجدوى واطارا زمنيا باالضافة الى المشاكل المحتمله 
 .ضافة الى كيفإلالخاصة بالصحافة با ةسسئلة الخمألذهني لوضع تصور لمعرض افتراضي ا

 
 .من ، ماذا ، متى ، اين ، لماذا وكيف

ج جلسة العصف الذهني ان اي تطبيق لهذه القاعدة يجعل من االسهل جمع المعلومات وتنظيم نتائ
 .في ضمان عدم اهمال معلومة ضروريةويساعد  ،واساسية ةبطريقة محدد

 .تي سيبنى عليها المعرض االفتراضيال ةالسقاليجة جلسة العصف الذهني هي ستكون نت

 :قاعدة على تصور المعرض االفتراضيلنحاول ان نطبق هذه ال

 المشاركون :من

 .)جمهور واسع، مدارس، جمهور متخصص وغيرها(الجمهور المستهدف  •
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 .امناء المتاحف •
 .)خبراء، امناء متاحف، باحثون(اللجنة العلمية  •
 .سكرتارية تحرير •
 .)، المكتبات وغيرهاالمتاحف، اقسام االرشيف(المؤسسات  •
صفحات االنترنت،  اتكنولوجيا المعلومات، مصمموا محررون، تقنيو(المهنيون المشاركون  •

 ).خبراء الوسائط المتعددة وغيرهم
 .)كتاب، رسامون، عازفون وغيرهم(المفكرون والفنانون  •
 .الجهات الراعية •
 .الشركاء االعالميون •
 ...أخرى  •
 

 المحتوى: ماذا
 .الموضوع •
 .العنوان •
 .النصوص •
 .المصادر الرقمية التي سيتم استخدامها •
 .الروابط مع المعارض غير االفتراضية •
 

 الجدول الزمني والمواعيد النهائية : متى
 .تاريخ افتتاح المعرض االفتراضي •
 .الموعد النهائي لالنشطة المختلفة •
 .الروابط مع المعارض غير االفتراضية •
 

 كناالما: اين
 .اي سيرفر •
 ؟اين سيروج المعرض االفتراضي •
 ؟اين ستقام المعارض غير االفتراضية ذات العالقة •

 الصيغ: كيف
 كيف سيقام المعرض من حيث المفهوم؟ •
 ؟بأي منهجية •
 ب؟بأي اسلو •
 بأي تقنيه؟ •
 ؟كيف سيتم ترويجه •
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 العالقة بين الموضوعات  ٢-١-٢
يمكن ان  (CNR2007) المعرض االفتراضييجب ان نتذكر خالل مرحلة التصور ان محتوى 

اعتمادا  ةوفقا للعالقة بين الموضوعات والتي قد تكون شائعة الى حد ما وغير مختص ابطرتي
 :على االهداف التي ستتم متابعتها مثل

ترتبط الموضوعات بروابط مكانية فعلية او اعيد : Spatial aggregation التجميع المكاني •
 .)بيئية، مدنية، سكانية وغيرهامثل جغرافية، (بناؤها 

: مثل(ترتبط الموضوعات بروابط زمنية : Temporal aggregation التجميع المرحلي •
 .)حقبة تاريخية، حدث، احتفال، مرحلة وغيرها

: مثل(ترتبط الموضوعات بحسب نمطها : Typological aggregation التجميع النمطي •
 .)االنتاج وغيرهاسلوب، طريقة التصنيع، المادة، الا
يتم تجميع الموضوعات على : Comparative aggregation التجميع النسبي او المقارن •

اساس الروابط الناشئة عن المقارنة مع نماذج اولى وبالتالي انشاء شبكة ذات محتوى مشابه 
 .)المقارنة بين الحضارات، االدوار وغيرها: مثل(

 
 :المستهدف والعالقة مع المستخدمين، هناك تجميع يأخذ بعين االعتبار الجمهور اضافة الى ذلك

او الهدف الذي يمكن للمعرض ان /و ةالوظيف: Functional aggregation التجميع الوظيفي •
او غايات تعليمية  ، طالب الجامعاتمدارس المعاقين ،المستخدمون المستهدفون: مثل(يحققه 

 ).تثقيفية/ 
عندما يقوم المعرض بتشجيع وتطوير : Behavioral aggregation السلوكيالتجميع  •

وهذه هي الحالة فيما يتعلق بالتفاعل بين . السلوك الذي يمكن ان يجتذب سلوكات اخرى
او الزوار والتي قد تؤدي الى عالقات /من المجتمعات او المستخدمين و ةمجموعات متعدد

 ).فاعل والمجتمعمناطق الت :مثال( اوسع وتطورات جديدة

 المراجع 
CNR, Dipartimento Patrimonio culturale, Virtual Museums and archaeology,  
The Contribution of the Italian National Research Council, edited by Paola  
 
Moscati, “Archeologia e calcolatori”, Suppl. 1, 2007, http://soi.cnr.it/archcalc/  
images/VM.pdf       
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 من التخطيط الى التنفيذ ٢-٢
  

التصميم، يتم صقل االفكار التي ظهرت خالل مرحلة التصور ويتم تقييم / خالل مرحلة التخطيط 
 :ووصف جميع الخطوات الضرورية لتنفيذ المشروع ، وبشكل خاصجدواها وتحديد 

 .تحديد فريق المشروع •
 .اختيار العناصر الرقمية المتوفرة باالضافة الى تلك التي سيتم تحويلها الى رقمية •
 .تحديد المعيار والعالقات التي ستشكل العمود الفقري للمعرض االفتراضي •
 .اختيار التقنية التي ستستخدم •
 .نفاق والرعاية والتمويل المتوقعإلانية مبدئية بما في ذلك اوضع ميز •
 .خطط االطار الزمني ومراحل المشروع •

 فريق المشروع ١-٢-٢
اعتمادا على درجة التعقيد، يتطلب تجميع معرض افتراضي فريقا للمشروع يضم مجموعة من 

 .مجاالتهم المختلفةالمختصين لكل منهم درجته الخاصة من المعرفة والخبرة واالطالع في 
 :واما الموارد البشرية المشاركة فيمكن ان تضم

  .موظفين من المؤسسة •
  .مستشارين وخبراء خارجيين •
  .شركات متخصصة •
  .مستخدم نهائي •

وفيما يتعلق . دناه يلخص المختصين الذين سيتم تحديدهم لكل نشاط ومهاراتهم المحددة أالجدول 
يمكن ان يقوم بعدة  –ص واحد او حتى شخ –قليال من االشخاص بالمشاريع الصغيرة فإن عددا 

 .مهام

 االنشطة والمهارات: فريق المشروع

 أمين المتحف العلمي 
مؤرخ (خبراء في مجالهم ) او األمناء(ويكون األمين . المتحف مسؤوال عن تنظيمه العلمييكون أمين  

وقد يكون األمناء . اعتمادا على الخبرة المطلوبة لكل معرض بحد ذاته .وغيره ة، امين مكتبفني، اثاري
 ).موظفون في المؤسسة التي ستقيم المعرض او موظفين في مؤسسة اخرى او يعملون لحسابهم

 :ويكون أمين المتحف مسؤوال عن
 .االشراف على التخطيط العلمي للمعرض وتنسيق جميع النشاطات ذات العالقة •
 .واالشراف على تقدم المشروعالتحقق  •
 عنه تنسيق االتصال الجماهيري والترويج للمشروع واالعالن •
 .تنسيق تخطيط االنشطة التعليمية والمناسبات المتعلقة بالمعرض االفتراضي •
 اختبار المنتج النهائي •

 اللجنة العلمية  .
 .او عالمية /محلية وتتكون من خبراء ذوي خبرة اكاديمية ومهنية مثبتة من مؤسسات علمية 

 .تكون وظيفة اللجنة العلمية تقديم االرشادات العامة
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 االنشطة والمهارات: فريق المشروعيتبع 

 السكرتاريا التقنية والتنظيمية 
من شخص او اكثر الدعم ألمناء المتاحف في جميع مراحل والمكونة توفر السكرتاريا التقنية والتنظيمية 

وكفؤة وتتعاون مع األمين للقيام باالنشطة وفقا للجدول  ةتكون السكرتاريا فعالويجب ان . المشروع
 .الزمني

 :ويجب ان تقوم السكرتاريا بما يلي
 .تحديث ملف المعرض االفتراضي •
ادارة العالقات مع المؤسسات التي توفر المصادر للمعرض وفي حال الضرورة تحديد اتفاقيات  •

 .التعاون
 .فرديتحليل كل مصدر بشكل  •
 .التحقق فيما اذا كان كل مصدر بصيغة رقمية او يجب تحويله الى صيغة رقمية •
الوضوح، البيانات  الصيغة،(التحقق فيما اذا كان كل مصدر يفي بمعيار النوعية الخاص بالمعرض  •

 .)الوصفية وغيرها
 .التحقق من حقوق الملكية الفكرية لكل مصدر •
 .امهالحصول على تفويض لكل مصدر يتم استخد •
 .ادارة العالقات مع جميع االفراد المشاركين •

 االدارة 
 :تكون ادارة المشروع مسؤولة عن

 .التحقق من الميزانية المبدئية مع أمين المتحف والسكرتاريا التقنية والتنظيمية •
 .طلب تقديرات الكلفة •
 .اعداد مسودات العقود •
 .دفع الفواتير •
 .تحديد العالقة مع رعاة المشروع •

 

 )الرقمنة(التحول الرقمي 
او من قبل مزود خارجي موثوق وذو ) مثل المصورين(ينفذ هذه المهمة موظفو المؤسسة يمكن ان  

 .خبرة
سس المعمول بها في ألمن الضروري ان تكون لدى من يقوم بهذه المهمة فكرة عن المعايير التقنية وا

 .القطاع المعني 
 

 خبير بناء المعلومات 
 يكون خبير بناء المعلومات مسؤوال عن التنظيم المنطقي للمتحف االفتراضي 

 

 التصميم الجرافيكي 
 صميم صفحة االنترنت ويكونر في تيالجل هذا النشاط، من الضروري ان يشارك مصمم جرافيكي خب

 :هي مسؤوال عن/ويكون هو. تراضيمسؤوال عن شكل الصفحة وتصميمها للمعرض االف المصمم
 .اقتراح شعار او اكثر للمعرض االفتراضي •
 .الرسومية ةتصميم شكل الواجه •
 .وانب المتعلقة بالمعرض االفتراضيادارة الصورة من جميع الج •
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 االنشطة والمهارات: فريق المشروعيتبع 

 اعداد نص الوسائط المتعددة والمصادر
 .)فيديو وغيرهمقابالت،مقاطع ( عالمية االخرىإلمؤلفو النصوص والمصادر ا

 مكتب تحرير الشبكة 
  .طالع على معايير الوصول للموقعإخبراء في تحرير المحتوى االلكتروني مع 

 الترجمة
 .من لغات المشروع ةلكل واحد ةمترجمون ذوو خبر

 تطوير تقنية المعلومات 
 . يمكن ان ينفذ هذه المهمة الموظفون او مزود خارجي موثوق وذو خبره 
 .ويعتمد اختيار المهنيين على درجة تعقيد حلول تقنية المعلومات التي تم اختيارها 

 مكتب االعالم والتواصل
 :ويكون المكتب مسؤوال عن. و خبرةيمكن ان ينفذ هذه المهمة الموظفون او مزود خارجي موثوق وذ

 .البيانات الصحفية •
 .اعالمية اخرى ةماد ةاي •
 .)صحافة، اذاعة، تلفزيون، انترنت، قوائم عناوين، مناسبات وغيرها(اختيار قنوات نشر المعلومات  •
  .نشر المعلومات •

 الخدمات التعليمية 
كما يقوم بتحديد . عداد البرامج التعليمية ويشرف على تنفيذهاإيقوم الشخص المسؤول عن الخدمات ب 

وهو . لالنشطة التعليمية هداف المختلفةووسائط االتصال باستخدام ادوات مالئمة وفعالة لال اشكال
ادارة العالقات مع المدارس والجهات االخرى التي تستفيذ من الخدمات واالنشطة  مسؤول ايضا عن

 .نشطة في مجال التدريب ذو العالقةالبحث ال التعليمية والجامعات ومعاهد
 :، يقوموبشكل خاص 
ارك مع المدارس المشابهة بالتشبتخطيط وتنسيق االنشطة التعليمية بمناسبة المعرض والمبادرات  •

 .والمؤسسات االخرى
 .نتاج المادة التي سيتم استخدامها في النشاطات التدريبيةإالتنسيق واالشراف على  •

 الرعاية 
 :يمكن ان يكون هناك عدة انواع من الرعاية 
 ، اذا كانت المساهمة بالتمويل  رعاية ماليه •
 ، اذا كانت المساهمة بالخبرة التقنية رعاية تقنية  •
 ، اذا كانت المساهمة بالبضائع او الخدمات اوالمواد او الطرق التقنية  رعاية بالنوع •

 الشراكة االعالمية
 .الشركاء الذين يساهمون في نشر المعلومات عن الحدث
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 االنشطة والمهارات: فريق المشروعيتبع 

 الرقابة النوعية 
ار امكانية بقد يكون من المفيد مشاركة اطراف خارجية في في جهود الرقابة النوعية من اجل اخت 

 .محتوياته ةالى تقييم نوعي ةالضافاستخدامه با ةالوصول للمعرض وسهول
 

 المستشارون الخارجيون 
  .قد يكون هناك حاجة لمختصين خارجيين للقيام بانشطة محدده

 المستخدمون من العموم 
 .سهل االستعمال وينال رضا الجمهورقد يشارك مستخدمون من العموم  في اختبار اذا كان المعرض 

 أمين المتحف االلكتروني 
 .عن صيانة وحفظ المعرض االفتراضي خبير تقني يكون مسؤوال 

 

 :في حالة المشاريع المعقده ، قد يكون من المفيد اعداد جدول يلخص المهارات التخصصية الضرورية

 جدول فريق المشروع  –المعرض س ص 
 النشاط الموظفون طرف خارجي

   أمين المتحف العلمي
   اللجنة العلمية

   السكرتاريا التقنية واالدارية
   االدارة

   التحول الرقمي
   بناء المعلومات

   التصميم الجرافيكي
 ةاعداد نص الوسائط المتعدد

 والمصادر 
  

   مكتب تحرير الشبكة 
   الترجمة 

   تطوير تقنية المعلومات 
   مكتب االعالم والتواصل

   الخدمات التعليمية 
   الرعاية 

   الشركاء االعالميون 
   الرقابة النوعية 

   المستشارون الخارجيون
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 اختيار المصادر الرقمية  ٢-٢-٢
قسام المعرض أعتمادا على االسس التي تم تحديدها خالل مرحلة التصور، يتم توزيع إ

االفتراضي عبر تحديد وتفصيل المحتوى الرقمي الذي سيركز عليه فريق المشروع من خالل 
 .البحث في اقسام االرشيف ووصف الكتب وشبكة االنترنت

المعلومات المعتمدة من المصادر الرقمية لذلك من المستحسن اعداد ملف يمكن ان تخزن فيه كل 
 .لكل مرحلة تشغيل

 :بكل مصدر ةباه الى المعلومات التالية الخاصسيكون من الضروري االنت ،وبشكل خاص

 .القسم الذي سيوضع فيه  •
 .عنوان او وصف موجز •
 .التي تملكه ةالمؤسس •
 .الحالة الرقمية •
 .الملف الرقمي ةصيغ •
ستخدام إلورسوم ا ةبما في ذلك التفويضات المطلوب(به  ةحقوق الملكية الفكرية المتعلق •

 .)وغيرها
 .المالحظات ذات العالقة •

 :همية كبيرة وبخاصة الجوانب التاليةأوللحالة الرقمية 

 .هل سيتم تحويل المصدر الى رقمي •
 .هل المصدر رقمي وذو بيانات وصفية •
 .هل المصدر رقمي وليس له بيانات وصفية •
 .للمشاهدة ةنوعيته سيئ هل المصدر رقمي ولكن •
 .هل المصدر رقمي ولكن ذو بيانات وصفية ضعيفة •

 .بيانات الرقمية والمحتوى المختاريتم استخدام الجدول ادناه كقالب لتجميع الملف الذي يضم ال
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 اختيار المصادر الرقمية  –س ص  المسار/المعرض

سم
الق

 

/ العنوان النمط االيقونة
 الوصف

الحالة  المنشأة
 الرقمية

الملكية  البنية
ات الفكرية
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 المحتوى والمعلومات والخدمات: اسلوب بناء المعلوماتتحديد  ٣-٢-٢
بمجرد تحديد الجمهور المستهدف والمواضيع يجب تحديد تركيبة المعرض االفتراضي من خالل 

 .تحديد طريقة توضيح الموضوعات المختارة ودرجة التفصيل التي سيتم اعتمادها
ن الوصول اليها من خالل اي يجب ان يكون للمعرض االفتراضي قائمة خيارات خاصة به ويمك

 .صفحة من صفحاته

في حال اختار الزائر ان يفتح المعرض من بدايته فهذه البداية تشكل اول انطباع عن المعرض 
 :واما قائمة الخيارات فيجب ان توفر للزوار ما يلي  .وتخدم كنوع من الترحيب

 .)االسم والشعار(رموزا تعريفية للمؤسسات الراعية  •
 .المعرض بما في ذلك العناوين الفرعيةعنوان  •
 .)مئوية وغيرها ىاحتفال، ذكر :مثل(المناسبة التي تشكل المبادرة جزءا منها  •
 .)ال يتجاوز سطرين(وصفا مختصرا  •
 .االفتراضي غير رابط واضح ومرئي لصفحة االنترنت يضم معلومات عن المعرض •

ان تركيب المعرض االفتراضي يعتمد على ثالث 
لنظر عن الحلول التقنية بغض ا ةسعمناطق مو

منطقة المحتوى ، منطقة المعلومات : ةالمختار
 .ومنطقة الخدمات

 

 
 

 .يتشكل المعرض نتيجة الخيارات وادوات التعبير التي تنظم المحتوى ليصبح قابال للتواصل
 

 منطقة المحتوى  ١-٣-٢-٢

هي المنطقة التي يتم التوسع فيها بموضوع المعرض وهي تتكون من عدة  منطقة المحتوى
 .وحدات معلومات

الزمنية التي يقسم فتشكل قطاعات الموضوعات او القطاعات  االقسام الفردية من المعرضواما 
وهذا الجزء هو محور . وهي تتكون من صفحة او اكثر لكل منها عنوان. اليها الموضوع

ويعبر  ،ويضم محتوى منظما باستعمال النصوص التشعبية متعددة الوسائطالمعرض االفتراضي 
فيديو، سمعي، تطبيقات ثالثية  مقاطع نص، صورة،(عنه من خالل سلسلة من العناصر الرقمية 

 :مع بناء واسلوب متجانسين) االبعاد

 .ةنصوص وصفية موجز •
 .ةتفحص عن قرب لمواضيع محدد •



 عملية انتاج معرض افتراضي -٢
 التخطيط الى التنفيذمن  ٢-٢

 المعارض االفتراضية

٥٠ 

 .معارض صور •
 .مقابالت وسرد •
 .فيديومقاطع  •
 .ةع سمعية محكيمقاط •
 .موسيقى •
 .مقتطفات دليل سمعي •
 .)، شهادات شهود، مخطوطات وغيرهاقصاصات من الصحف(وثائق  •
 .خرائط •
 .محتوى ثالثي االبعاد •
 .جداول اجمالية •
 .عناوين للموضوعات الرقمية •

 هداف والخصائص والجمهورالمستهدفألتبين ا بصفحة مقدمةيمكن ربط هذه االجزاء 
 .للمعرض

اكثر في تعمق هي المراجع التي يبنى المعرض عليها ويمكن ان تشكل نقطة البداية لل االدوات
 :وتتضمن ،موضوعنا وتكون في العادة موجهة لجمهور متخصص

 .فهارس •
 .للموضوعات ةبيانات وصفي •
 .فهارس موضوعات للموقع •
 .سير سينمائية •
 .تسلسل زمني •
 .مصادر •
 .)والناس وغيرهاتتعلق بالموضوعات واالماكن (تفاسير  •
 .قوائم بنتائج مستخرجة من الدخول الى قاعدة البيانات •
 .منشورات •

 منطقة المعلومات  ٢-٣-٢-٢
االخبار عن المعرض االفتراضي وبشكل منفصل عن المعرض غير  منطقة المعلوماتتوفر 

عنصر موجز في  ويمكن لكل. عد قبل المعرض االفتراضي او في الوقت ذاتهأاالفتراضي الذي 
 .ةهذه المنطقة ان يشكل صفحة منفصل

 :المعرض االفتراضيويجب ان تتضمن المعلومات عن 

وجود نسخ  مكانية الوصول،إعلى  قيودالحاجة لبرامج اضافية، ال(تحديد التقنية المستخدمة  •
 .)وغيرها ةبديل

 .)ة وغيرهمة المتعاونة، الرعاثقافيللمؤلفين والمشاركين، المؤسسات ال(شكر وتقدير  •
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ستخدام إاعادة  او/وستخدام أستخدام التي تنظم الدخول الى المعرض االفتراضي وإلشروط ا •
بالضرورة مع تلك الموجودة على موقع االنترنت الذي يستضيف  وافقوالتي ال تت(لمحتوى ا

 .)المعرض

 :المعرض غير االفتراضييجب ان تتضمن المعلومات حول 

حداثيات الجغرافية ومعلومات عن كيفية الوصول إلبما في ذلك ا(موقع المعرض  •
 .)بالمواصالت العامة

 .ساعات الدوام، الكلفة والخصومات ،)بما في ذلك اية تمديدات(مواعيد المعرض  •
الحجز، الحجز االلكتروني، الزيارة بمرافقة مرشد، الزيارات متعددة (الخدمات المتوفرة  •

 .)قين، كافتيريا، غرفة المعاطف، مواقفالوسائط، الكاتالوجات، طريقة وصول المعو
المؤتمرات، العروض، المناسبات الخارجية المرتبطة بالمعرض (المناسبات ذات العالقة  •

 .)وغيرها
) الكتيبات، النشرات، البوسترات، الكاتالوجات، اشرطة الفيديو الوثائقية(المادة الترويجية  •

 .)ومقابالت وغيرهامات صحفية يتقي(واية وثائق تتعلق بالمناسبة 
 .)ة المتعاونة، الرعاة وغيرهمثقافيللمؤلفين والمشاركين، المؤسسات ال(شكر وتقدير  •

يشكل القسم المتعلق بالمعلومات والمادة الموجودة عن المعارض غير االفتراضية على االنترنت وثيقة 
 .ضمن االرشيف االلكتروني لما انتج خالل المناسبة

 

 الخدماتمنطقة  ٣-٣-٢-٢
 :تسمح منطقة الخدمات بالوصول المباشر الى صفحات االنترنت التي يمكن ان تتضمن

 .خدمات وسائط متعددة للتعليم والتسلية •
 .خدمات تتطلب الدفع •
 .العاب •
 .تجارة الكترونية •
 

 الوسائط المتعددة للتعليم والتسلية
يجب ان يكون هناك نقاش حول امكانية استخدام المعارض االفتراضية ومسارات الموضوعات 

ان . غراض تعليمية وتأثير ذلك على تعريف اسلوب البناء والمحتوى واالدوات التي سيتم اختيارهاأل
ضية بين التاريخ والجغرافيا والسرد والتي اصبحت ممكنة بسبب المعارض االفترا ةالعالقات المتقارب

ونتيجة لذلك وبالرغم من ان . ومسارات الموضوعات تجعل مثل هذه الخبرة التعليمية فريدة للمستخدمين
المعارض االفتراضية وخط سيرها المستخدم الغراض تعليمية ال تمثل فروقا جوهرية او تقنية ولكنها 

 .االدوات المستخدمةمحتويات المعرض او خط سيره او اللغة و: تظهر التركيز على عناصر معينة اما

. ومثال جيد على هذا هو استخدام مسار الموضوعات لتثقيف الجمهور عن تاريخ وجغرافية منطقة معينة
وضمن هذا االطار، فإن المسار يصبح امتدادا طبيعيا للتاريخ المحلي وفي الواقع فإن المسار والتاريخ 

لرمزية التي تربط التخطيط المدني وادارة المحلي يدعمان بعضهما من خالل شبكة مكثفة من العالقات ا
ولذلك يشجع الطلبة للبدء في رحلة . االراضي والمطبخ التقليدي المحلي والتراث الحضاري وغيره
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من الماضي بوجود العناصر الرمزية على  ةافتراضية في الحقب والحضارات السابقة لتحفيز خط رحل
 .جهات النظر حول المسار التعليمي الذي اتخذتهطول الطريق وتثمين الجوانب غير االعتيادية وو

بالطبع وكما هو الحال في نماذج التعلم االلكترونية المرتبطة ببعضها ، يمكن للفرد ان يتصور تبني عدة 
ان مواصفات المنتج . انماط من نماذج التدريب والتي يمكن ان يكون فيها استخدام المعارض اداة فعاله

 .ره تعتمد على نمط النموذج المتبنىالتعليمي الذي سيتم تطوي

 :بعض اشكال نماذج التدريبلصف تاليًا و
في دور الحضانة والمدارس  نشطة التعليميةأللدعم ااستخدام المعرض او مسار الموضوعات  •

وفي هذه الحالة فهي تكمل التعلم داخل الصف ويمكن ان يقدمها المعلمون داخل .االساسية والثانوية 
خالل وقت  ةمختبر الحاسوب او ان يستخدمها االطفال ضمن مواضيع محدد الصفوف من خالل

 .دراستهم
اي  لطلبة الجامعات والدراسات العليا والتدريب االدارياستخدام المعرض ومسار الموضوعات  •

ضمن اطار مساقات التدريب المصممة لمستفيدين شديدي التحمس للتعلم ولديهم القدرة واالستقاللية 
 .ى تفاعليدارة محتوإل

في مجال الحضارة او  للتعلم والتدريب مدى الحياةاستخدام المعرض ومسار الموضوعات  •
 .القطاعات ذات العالقة واستخدام المحتوى التفاعلي لزيادة الوعي والتعليم المستمر

والتي تختلف عن البرامج  كجزء من برامج التعلم الذاتياستخدام المعرض ومسار الموضوعات  •
 .اعاله ولكنها تجعل االستخدام الفردي للمسارات ليس ممكنا فقط بل مرغوبا بهالمذكورة 

 لماذا من المهم تحديد الهدف التعليمي للمعرض؟

ية والتعليمية هي المعيار الرئيسي لتحديد المحتويات واالدوات التي سيتم تضمينها في ثقافهداف الألان ا
الجوانب بوضوح فإن للمؤلف حرية اختيار االهمية وبمجرد تحديد هذه . المعرض او مسار الموضوعات

والتي تعتبر ضرورية اذا كان الهدف جعل الطلبة يشعرون بانهم جزء من . النسبية الدوات المجتمع
او اذا كان فيه  - مجموعة اكبر ولكنه اقل اهمية اذا كان المعرض والمسار االفتراضي سيخدم كاداة صفية

تميز مسارات الموضوعات التي تستهدف االطفال والمدارس ولكن  التيكتلك عناصر تسلية وتفاعل 
ومن شأن التحليل الدقيق لهذه الجوانب مساعدة المؤلف . اهميته هامشية بالنسبة لنماذج التدريب المستمر

 .في الوصول الى التوازن الصحيح في العناصر االساسية للمعرض االفتراضي

 لعابألا
دمات وسائط متعددة للتعليم والتسلية، يمكن للواقع االفتراضي المساعدة في في حالة المتاحف التي توفر خ

توفير بيئة يستطيع المستخدمون فيها التعلم باالكتشاف للتعرف على استخدام العناصر بتوجيه من دليل 
 .تاريخ المعرض او حتى تجميعه او تفكيكه الى اجزاء عبرافتراضي 

 التجارة االلكترونية
التجارة االلكترونية لوصف مجموعة من التحوالت من تسويق البضائع والخدمات بين  يستخدم تعبير

ويمكن ان تقترن التجارة االلكترونية  ،الذي يتم عبر االنترنت) الطلب(والزبائن ) العرض(المنتجين 
 .بمشاريع كبيرة للمعارض االفتراضية او البوابات التي تستضيف المعارض االفتراضية

خطط بدوما   يتعلقلناجح سواء عبر حلول التجارة االلكترونية او بطريقة اكثر تقليدية ان التسويق ا
وفيما يتعلق . موقاعدة عمالئه موتنمية عمله هاية لاليفاء بشكل افضل باحتياجات زبائنثقافالمؤسسات ال

 .ترونيةبالمعارض االفتراضية يمكن لمشاريع التجارة االلكترونية ان تضم اجراءات التذاكر االلك
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 التكنولوجيا المستخدمة ٤-٢-٢

ان اختيار التكنولوجيا التي ستستخدم في اقامة المعرض االفتراضي يعتمد بشكل كلي على 
 .المصادر المتوفرة
 :االمور التاليةويجب دائما تذكر 

استخدام ابسط بحتى  ةنوعي وبمعنى انه يمكن الوصول الى منتج ذ: النوعية ال تعتمد على التكنولوجيا •
 .واالفضلية هي للحلول التي تضمن امكانية الوصول للمحتوى واستخدامه ،حلول التكنولوجيا

 .واالستخدامال تعكس الخيارات التقنية االبداعية بالضرورة معيار الوصول  •
 .من االفضل اختيار مصدر مفتوح وتقنيات قياسية، اذا توفرت، بدال من تقنيات عامه •
من االفضل عدم تبني التقنيات االبداعية بدون اختبار فاعليتها وبديهيتها وامكانية استخدامها  •

 .والوصول اليها
 .المحتوى ال تفضل حلول التقنية العالية لذاتها بل حسب درجة فاعليتها في ايصال •

 

 :هي المستخدمة في المعارض االفتراضية ومسارات الموضوعات ةحاليا، فان التقنيات التالي

مرتبطة باوراق االنماط و HTML, XHTMLمة باستخدام ممص ةصفحات انترنت ثابت •
 .المتتالية

نظام ادارة المحتوى مع تطبيقات برامج نمطية متخصصة مصممة خصيصا للمعارض  •
هي و" Omeka:http://www.omeka.org"ا على سبيل المثال انظر اوميك(االفتراضية 

 .)المنصة المستخدمة حاليا لمعارض يوروبيانا االفتراضية
 .منصات عامة والتي تستوجب تركيب وصالت معينة •

 :وتوفر التقنيات الحالية سلسلة من االحتماالت االخرى
بعاد او ثالثي ألب بما في ذلك ثنائي امن عدة جوانبالعناصر الرقمية  االستمتاع التحليلي •

مما يمكن ان رؤية العمل الفني او الموقع من عدة زوايا وحتى بأدق ،درجة  ٣٦٠بعاد او ألا
 .تفاصيلها وهو امر غير ممكن في متحف غير افتراضي
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االطفال والبالغين، الطالب والمعلمين، العلماء ( االستمتاع المعتمد على فئة المستخدم •
 ةعبر االنترنت لكل فئ ةويمكن تقديم خدمات مختلف). المختصون وغيرهم ،والباحثون

 ).روابط مع قواعد البيانات، خدمات وسائط متعددة للتعليم والتسلية وغيرها(مستخدمين 
 .على اساس البيانات الوصفية المتوفرة في قاعدة البيانات صيغ مختلفة لمجمل المحتوى •
د بدأت بعض المؤسسات الحضارية بتجربة تنفيذ لق: الوصول من خالل منصات مختلفة •

 .تطبيقات االجهزة المحمولة
غناء المعرض إل) web 2.0(والذي يمكن ان يستفيد من تقنية  المشاركة المباشرة للمستخدم •

 .االفتراضي بمحتوى شخصي
 

للتركيز على اقل تعقيدا تؤدي وظائف محدده ، قد تكون مفيدة  وهناك انماط من البرامج ، اكثر او
 .بعض جوانب المعرض االفتراضي

 
 :مثل ةمحدد ةكذلك فإن هناك بعض انماط البرامج التي تعتمد على تضمين بيانات وصفي

 )والذي يستعمل لتوفير رسم تمثيلي للترتيب الزمني لسلسلة احداث( المخطط الزمني •
 

 
 المخطط الزمني

 .)بعناصر رقمية فردية ،تعرف بالبطاقة ،ربط كلمة رئيسية او اكثر ( الترقيم •
تستخدم للتمثيل البصري للكلمات الرئيسة والتي تظهر كثيرا خالل (سحابة الكلمة الداللية  •

 ).بحث المستخدم
 ).ويستخدم لربط كلمة رئيسية او اكثر بخارطة جغرافية( تحديد الموقع الجغرافي •

 

 
 تحديد الموقع الجغرافي

 
 :الصورة ةثيرات تزيد جماليأتستخدم بشكل خاص للحصول على توهناك تقنيات اخرى 
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والذي يجعل من الممكن عرض مجموعة من الصور بشكل اتوماتيكي  عرض الشرائح •
 .وفترات زمنية محدده

او التكبير الفائق والذي يمكن من تذوق تفاصيل العناصر الرقمية بدرجات  مكبرات الصور •
 .مختلفة من التكبير

 

  
 الصورمكبرات 

 .والذي يمكن من التنقل عبر الوثيقة صفحة بصفحة بطريقة تشبه تصفح كتاب قلب الصفحات •

 

 قلب الصفحات
 .لقياس حجم العناصر الرقمية المقياس •

 
 المقياس

 :بعاد اخذت في االنتشارأللتي تستفيد من التقنيات ثالثية اكذلك  فإن التطبيقات ا
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لف آباالضافة الى التصوير ذو الفاصل الزمني والتي تمثل الت الصور المركبة او الغامرة •
واما الصور المركبة فتجعل من الممكن . الحالي بين التصوير التقليدي الثابت ومقاطع الفيديو 

منظور (والتي يمكن رؤيتها دون التعرض لعوائق بصريه  ،بأكملها ةرؤية البيئة المحيط
ويمكن ). ه مقطع تعني انك تراه حسب ذوق المخرج مشاهد(او عوائق وظيفية ) المصور فقط

القيام بكل هذا عبر تصفح االنترنت خالل وقت الفراغ من خالل محاور افقية وعمودية تسمح 
 .٣٦٠/  ٣٦٠بدوران 

 

 

 لمتحف السوار الذهبي في بومباي ةمركبصورة
 )مع التقدير اللفريدو كوراو(

 

 . بعاد ذات الزمن الحقيقي ال زالت تفتقر للتصوير الواقعي ألولكن النماذج ثالثية ا
 

 حمولالمالهاتف تقنية  ١-٤-٢-٢
باالضافة الى والدة انماط جديدة من  ،الهاتف المحمولوفرت االمكانيات التي تتيحها تقنية 

فرصا  -بعضها متوفر بالفعل للمعارض االفتراضية –التطبيقات وظهور حلول تقنية جديدة 
 .وزيادة قيمة التراث الحضاريلتعزيز 

بما في ذلك االجهزة المساعدة الشخصية الرقمية والهواتف  ،ان االنتشار الهائل لالجهزة المحمولة
دليل الوسائط المتعددة، االنظمة (النقالة التي يمكن ان تعالج محتوى الوسائط المتعددة دون اتصال 

صور، (وعبر االنترنت ) لمتعددة وغيرهاالغامرة في المعارض االفتراضية، اكشاك الوسائط ا
ساعد بشكل كبير في تحقيق جدوى المعارض االفتراضية التي  ،)ة، شبك، خرائطمقاطع فيديو

الهواتف الذكية، نت بوك، البتوب واجهزة  :تهدف لضمان وصول شخصي على مدار الساعة
شبكات السلكية  اخرى تتيح الوصول لالنترنت اما من خالل مفاتيح االنترنت او من خالل

 .اخرى
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 ةالمحمولاالجهزة  أداءمستقبل 

ستصبح االجهزة المحمولة في المستقبل القريب واجهات ال يمكن االستغناء عنها للوصول الى التراث 
لكوفن ج سميث مدير  ةالحضاري ويمكن استكشافها باستخدام طرق ابداعية كما هو موضح في مقال

 .تقنية التفسير في متحف المتروبوليتان للفنون

اال انه من الضروري تجنب الطرق التقليدية المبنية بشكل يحاكي جوالت المتاحف ذات الخطوات 
وهذا هو (وعشوائية ليحل مكان الدليل البشري  ةحيث يقدم المحتوى السردي بطريقة تراتبي ةالمنتقا

يتمتع النموذج التقليدي ). ديا في الدليل السمعي المتوفر في المتاحف والمعارضالنظام المتبع تقلي
 :بالخصائص التالية

 .خصيصا للجهاز المحمول معد المحتوى •
تكون عادة عند عناصراو (االعتيادية  ةعلى طول الجول ةالمحتوى مرتبط بنقاط توقف محدد •

 .)تماثيل او عناصر معمارية
 .ى حساب تقديم عناصر المجموعات الدائمة بشكل جيدتقدم العناصر المعروضة عل •
 .ب المادة السياحية بشكل كبير باستثناء النصوص التقديميةاغي •

لصالح نموذج يتيح المجموعة ) مؤلف او اكثر(من االفضل تجنب النموذج الذي يعتمد على المؤلف 
 .باكملها للبحث والمشاهدة والدراسة حتى خالل الزيارات الفعلية

الجمهور الذي يتصفح المحتوى الحضاري عبر  ةبالرغم من االفتقار الى الدراسات المعمقة حول نوعي
 :الجل ةيشجع استخدام االجهزة المحمول "سميث" االجهزة المحموله، اال ان

المجموعة الكاملة على الجهاز المحمول حتى ال يتقيد الزائر بما يقدمه أمين المتحف ويكون  توفير •
 .شخصية مبنية على اساس اهتماماته ةباستطاعته ان يجعل جولت

 .ةحتى يجدها الزائر بسهول ابراز العناصر •
يمكن ان تكون نقطة ه، وعلي .على اساس الموضوعات التي تهم الزائر اكثر ةمسارات بديل اقتراح •

ويجب ان يتضمن الجهاز المحمول محرك توصيات . نقطة بداية مسار اخرهي نهاية مسار ما 
 .يعمل على اساس المحتوى والموقع والتفضيالت

 .وبالتالي تمكين الزائر من مقارنة العناصر التي قد ال تكون معروضة الوضع ضمن سياق •
يمكن ان يستمتع بها زوار اخرون او تلك التي ) رمؤشرات، بطاقات، سجل زوا( توليد المحتوى •

 .يمكن ان تساعد أمناء المتحف نفسهم
 

 المراجع 
Koven J. Smith. The future of mobile interpretation, paper presentato a 
“Museums and the Web 2009”. 
http://www.archimuse.com/mw2009/papers/smith/smith.html          

 
 :سنناقش ادناه االجهزة والتطبيقات االكثر استعماال

 
 .حتوي بيانات او روابطيبعاد يمكن ان ألثنائي ا شريط ترميزوهو : رمز االستجابة السريعة

وزيارة  الشريطقراءة هذا ،ومكان المستخدمين تفحص صورة الرمز بجهاز تلفون ذو كاميرا إب
المحتوى في العنوان المشفر، مما سيفتح محدد موقع المعلومات ويظهر التفاصيل والمناسبات 

 .موقع العرضفي افتراضية او  ةفي جول واالوقات واالخبار والمحتوى متعدد الوسائط
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الترويج وقد بدأ استعماله في ) مثل مجلة بانوراما(ان استخدام الرمز شائع في عالم النشر 

والذي يديره ) رمز االستجابة السريعة الخاص بجنوا( السياحي ايضا بوجود مشروعات مثل
عن  الذي تديره شركة اي بي ام نيابة جنوا او المشروع ةعن بلدي ةالحرم الجامعي الرقمي نياب

سريعة بلدية فينيسيا والذي اضاف لكل معلم في المدينة بالطة بيضاء كتب عليها رمز االستجابة ال
ويمكن استخدام رمز االستجابة السريعة كاستراتيجية تسويق لجذب االهتمام من خالل مسابقات .

 .توزيع االدوات االفتراضية للمعرضاو 

 
  

 مشروع ترميز االستجابة السريعة الذي يديره الحرم الجامعي الرقمي نيابة عن بلدية جنوا
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في اليابان وهو مبنى تجاري حيث تم استبدال لوحات االعالنات برموز استجابة سريعة مع المحافظة  "N"مبنى
 على منظر الواجهة

 
هزة يجب ان يأخذ تطوير تطبيقات االجهزة المحمولة للمعارض بعين االعتبار اي انواع االج

 :المحمولة هي االكثر استخداما
والمعروف ايضا باسم حاسوب راحة اليد والذي ثبت  :”PDA“  المساعد الرقمي الشخصي •

وتتضمن ميزاته . ل المعرض وخاصة في مجال المتاحفجدواه كاداة لتحفيز الزوار خال
 .المرونة، سهولة الوصول لشبكات واي فاي، واجهة متعددة الوسائط وتدفق الصوت والفيديو

ايضا بالهواتف الذكية حاليا بشكل  ةتستعمل هواتف الجيل الجديد والمعروف :الهواتف النقالة •
مع شاشات كبيرة ذات وضوح كبير وهي فعالة جدا فيما  ةوهي تخدم كنهايات محمول ،واسع

جدا للجمهور الشاب  الئمةكما انها م .ى المحتوى متعدد الوسائط وتبادلهيتعلق بالوصول ال
 .عمليات تعلملالنها تروج لتواصل مرن غير رسمي وتشاركي و

وهي تستخدم نفس نظام تشغيل االي  ،التي طورتها شركة ابل :واالي فون واالي بادااليبود  •
ان . وهناك ماليين التطبيقات المجانية متوفرة. فون وتكون الواجهة ذاتها لالجهزة الثالثة

 ،، العابةمنفع: تعددية استعماالت اجهزة هواتف ابل يجعل من الممكن استعمالها لعدة اهداف
 .موسيقى، انتاجية، تعليم وغيرهاوسائط متعددة، 

 



 عملية انتاج معرض افتراضي -٢
 التخطيط الى التنفيذمن  ٢-٢

 المعارض االفتراضية

٦٠ 

 الحقيقة المدمجة ٢-٤-٢-٢
تتكون تقنية الحقيقة المدمجة من اضافة طبقة من الحقيقة االفتراضية تم توليدها عن طريق 

" مدمجا"دراكه للعالم إ، والذي يكون الكمبيوتر الى الحقيقة الواقعية التي يدركها المستخدم
 .اضافية عن البيئة المحيطةبعناصر افتراضية  تقدم معلومات 

من خالل تخيل اسماء االماكن التي  ."الموقع قراءة" تقنية الحقيقة المدمجة تجعل من الممكن و
لومات من وبتعابير عمليه، يقوم الجهاز باستخدام المع. ها على شاشة العرض الخاصة بهاتفهيرا

النقاط التي تقع ضمن نطاق االلكترونية ومقياس التسارع لحساب  ةنظامه الجغرافي والبوصل
 .العرض ها علىئب اسمايالكاميرا وترك

يمكن ان تعمل في : ة التقليدية، بميزات عديدهتوفر بديال عن اللوحات االرشادي كما ان هذه التقنية
توفر روابط كما انها  للتمزق باالستعمال ةاي مكان بغض النظر عن موقعها، وهي ليست عرض

مواقع المهمة وصورا كبيرة تجعل من السهل تمييز النقاط البارزة لمعلومات تفصيلية تصف ال
 .على االرض

 

  
 

وقد استضاف متحف نيويورك للفن  .لقد استخدمت الحقيقة المدمجة في المعارض االفتراضية
ا اقيم معرضا افتراضي –باالضافة الى طابق سابع افتراضي  –الحديث المكون من ست طوابق 

دمون تطبيقات الهاتف وكان المعرض متاحا فقط امام الذين يستخ. المدمجةباستعمال الحقيقة 
فالتحف  ،اليوم صالحامتحف لم يعد العرض القطع الفنية في ل استخدموالمعيار الذي . الذكي مجانا

ويوفر المتحف  ،تختلط بحرية مع اعمال المتاحف الرسمية" لغير الفنانين"الفنية االفتراضية 
 .عرض فيما يقرر الزائر ماذا سيشاهد ويصبح دور أمين المتحف ثانوياالجدران ومكان ال

فساح مكان إلوبمجرد اقامة المعرض باستخدام تقنيات الحقيقة المدمجة ال يعود هناك حاجة 
ضافة معرض افتراضي للموجودات الدائمة في متحف إوعليه قرر أمناء المتحف  ،افتراضي

يمنعهم من استضافة عدد غير محدود من المعارض وليس هناك ما . نيويورك للفن الحديث
 .االفتراضية الموازية

 

 
 متحف الفن الحديث 
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 المراجع  
Rafal Wojciechowski, Krzysztof Walczak, Martin White, Wojciech Cellary, Building 
Virtual and Augmented Reality Museum Exhibitions, Building Virtual and 
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لمعارض االفتراضية والحقيقة المدمجة اعتمادا على تم اعتماد نظام يسمح للمتاحف ببناء وادارة ا 
نماذج ثالثية االبعاد للقطع المعروضة ويسمح بانشاء محتوى ديناميكي اعتمادا على قالب 

ويمكن عرض . تصوري صمم مسبقا لمصممي المحتوى القامة معارض افتراضية بكفاءة
داخل صاالت  ةة المثبتمعارض الحقيقة االفتراضية داخل المتاحف، مثل عروض لمس الشاش

العرض وفي الوقت ذاته على االنترنت اضافة الى ذلك فإن العرض باستعمال تقنيات الحقيقة 
 .ممتعة ةبالتفاعل مع المحتوى بطريقة حسي المدمجة يسمح لزوار المعرض

 

 المشتركة/ الحقيقة المختلطة  ٣-٤-٢-٢
العوالم الحقيقة واالفتراضية النتاج بيئات  وفقا لويكيبيديا فإن الحقيقة المشتركة تعني الدمج بين

اي . وتصور اين يمكن ان تتعايش العناصر الطبيعية والرقمية وتتفاعل في الوقت الحقيقي ،جديدة
 .انها خليط من الحقيقة المدمجة والدمج االفتراضي والحقيقة االفتراضية
دمة في بيئات المعرض استعرضنا في االجزاء السابقة تقنيات الحقيقة االفتراضية المستخ

ولكن مع  -وبامكاننا ان نعتبر ان نفس تقنيات المسح والنمذجة والتوليف والتصور .االفتراضي
االفتراضية تشكل اساس  –اضافة استخدام الصور الفعلية وعملية رسم خرائط العناصر الفعلية 

لي يوضح الخط ان الرسم التا. المعرض االفتراضي اعتمادا على انظمة الحقيقة المشتركة 
االفتراضي وهو مفهوم يستخدم لتعريف خليط من فئات العناصر المقدمة في اي عرض حيث 

 ).بعادألعناصر ثالثية ا(فتراضية والبيئات اال) الصور الواقعية( تندمج البيئات الحقيقية 
 

 

Source: Milgram P., Kishino F., “A Taxonomy of Mixed Reality Visual Display”, 
IEICE Transactions on In-formation Systems E77-D (12): 1321-1329, 1994; 

http://web.cs.wpi.edu/~gogo/hive/papers/ Milgram_IEICE_1994.pdf 
 

لقد وفر تفجر تقنية الحقيقة المدمجة مستوى جديدا من الحقيقة المشتركة التي نعتبرها مهمة 
قليل الكلفة لتطبيقات شديدة التفاعل في قطاع المعارض  يز هنا النها يمكن ان تكون حاليللتم

باالضافة الى امكانات  ،حقيقة مشتركة تعتمد على االجهزة المحمولة في هذا الجزء: االفتراضية
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حتاج الى تركيز دقيق او وتزالت موضوع بحث،  بعاد لالجهزة المحمولة التي الألالبناء ثالثية ا
 .الصور الفعليةمع فتراضية صر االكشف للصورة لتركيب العنا

م بيانات من منظمة كهف استخدبإ، قدم نظام حقيقة مشتركة تشارفيالت-وفي مقالة تشوداري
انات ورسومات تضم صورا من كهوف تصور نقوشا لحيو) جبال البرانس الفرنسية(غارغس 

ة والتعرف وتقدم هذه الورقة فكرة عن ما يمكن عمله بالبيانات الحضاري. تفسيرية اعدها خبير
 .على الصور او خدمات تحديد الموقع باستعمال االجهزة المحمولة

 
 المراجع

Omar Choudary, Vincent Charvillat, Romulus Grigoras, and Pierre Gurdjos. 
MARCH: Mobile Augmented Reality for Cultural Heritage. 
http://www.cl.cam.ac.uk/~osc22/docs/p1023-choudary.pdf 

 
 المعلومات الجغرافية ٤-٤-٢-٢

نظام المعلومات الجغرافية هو نظام معلومات اللتقاط وتحرير وتخزين وتحليل وادارة وتضمين 
يمكن استخدام نظام ). ات المرتبطة بموقع على سطح االرضاي البيان(وتقديم البيانات الجغرافية 

المعلومات الجغرافية في عدة مجاالت مثل هندسة العمارة وتخطيط االراضي والمدن والمالحة 
ويمكن ان تكون المعلومات الجغرافية مفيدة جدا في مجال المعارض . والسياحة الحضارية

 .االفتراضية
نحن نقترح مناقشة هذه الموضوعات بشكل معمق من خالل هذه المخرجات ويمكن تطبيق 

نظام المعلومات الجغرافية الكتشاف المحتوى الحضاري للتعليم والتعلم المستمر ارشادات 
وقد تمت طباعة هذه االرشادات . دة من البنى التحتية االلكترونيةوالصناعة االبداعية مع االستفا

ضمن اطار مشروع اثينا بهدف تثبيت معلومات اساسية لوصف المواقع الجغرافية واجريت 
 .لجغرافي الكتشاف المحتوى الحضاريتطلبات وامكانية تطبيق خدمات الموقع ادراسة لتحديد الم

 
 المراجع  

ATHENA. Digital cultural content: Guidelines for geographic information, 
edited by ATHENA WP7 Working Group “Development of plug-ins to be 
integrated within the European Digital Library”, 2011.  
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INDICATE case study: Geocoded digital cultural content using e-
Infrastructures. http://www.indicate-project.eu/index.php?en/97/case-studies 

 
 الميزانية ٥-٢-٢

الميزانية هي االداة الرئيسية للتخطيط االقتصادي للمناسبات ويجب اعدادها خالل اولى مراحل 
ويتم  .المشروع ليكون لدينا فكرة واضحة عن الموارد المالية الضرورية لالنشطة المخطط لها

للتأكد من  ويحبذ الحصول على عدة كلف تقديرية .انية بمجرد توفر الكلف التقديريةتعديل الميز
يتوجب على أمين المتحف اعداد الميزانية بالتعاون مع كما . مع الخدمات المقدمة انها متطابقة

 .اعداد الميزانية ةدناه يوضح عمليالجدول ا. كرتاريا العلمية والمدير االداريالس
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 الميزانية  -ص  المسار س/المعرض
 ةطلب تقديرات الكلف بعد ةقبل طلب تقديرات الكلف

تاريخ االلتزام 
 بالدفع

الدخل من الجهة  المبلغ المتوقع الحركة
 الراعية

شامال (الكلفة  المزود
 )الضريبة

اسم مزود  س ص ع دأ ٠٠،٠٠٠ ة موادرقمن سنة/شهر/يوم
 الخدمة

 دأ ٠٠،٠٠٠

...      

...      

 تحديد مراحل التشغيل والجدول الزمني ٦-٢-٢
ستنفذ وتسلسل العمل اي تنظيم االجراءات والجدول الزمني يجب اعداد قائمة باالنشطة التي 

 .لتحقيق االهداف الموضوعة على اساس الموقع قيد النقاش
 

 :رئيسة التي ستذكر في تسلسل العملنشطة الألوتضم ا
 .تحديد اسلوب بناء المعرض •
 .تحديد قضايا حقوق الملكية •
 .الوسائطعادة كتابة النصوص والمصادر متعددة إاو /اعداد و •
 .تحويل العناصر الى رقمية وتحديث البيانات الوصفية للعناصر الرقمية •
 .الترجمات •
 .التصميم الجرافيكي وتصميم الصفحات •
 .تطوير تكنولوجيا المعلومات •
 .تجميع المعرض االفتراضي •
 .االختبار •
 .نشرال •
 .التواصل والترويج والمكتب االعالمي •
 .الصيانة •
 

الزمني والمواعيد النهائية، يمكن استخدام جدول بسيط او مخطط ولتوفير تصور مرئي للجدول 
 .جانت والذي سيساعد في تصور درجة تقدم المشروع
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 االختبار والنشر والتواصل ٣-٢
 

 االختبار والنشر ١-٣-٢
مكانية الوصول إبمجرد تجميع اجزاء المعرض يجب ان يخضع لسلسلة من اختبارات 

 .ستعمال والتي تضم مثاليا مجموعة من المستخدمينإلوا
  .النشر أيمكن ان يبدوبمجرد انتهاء مرحلة االختبار 

القسم  -ويجب ان يضاف الملف الذي يضم المعرض الى بناء الموقع االلكتروني ويكون موقعه 
ويجب ان يظهر محدد . قد تحدد خالل مرحلة التخطيط –او الصفحة التي ستستضيف المعرض 

ان كما يجب . موقع المعلومات الخاص بالمعرض االفتراضي المصدر بطريقة فريدة وواضحة
خذ الحجم الكلي للمعرض بعين االعتبار زمن االستجابة والتقنية المتاحة امام المستخدم العادي أي

وبالطبع اذا كان زمن االستجابة طويال فان الطلب  –جهاز الكمبيوتر ووصلة االنترنت  –
 .سينخفض بشكل كبير

 
 مكانية الوصول إقواعد حول 

سمة لتطبيق الشبكة يمكن من خاللها للمستخدمين الوصول الى المعلومات  كانية الوصولإم تعني 
بغض النظرعن اعاقاتهم والتقنية التي يستخدمونها للوصول  ،التفاعلية هونماذج التصفح وجميع عناصر

 .الى التطبيق والسياق الذي يصلون للتطبيق من خالله
W3C. WAI guidelines and techniques. http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html 

 
 

 التواصل والنشر ٢-٣-٢
. جميع على غرار المعارض التقليديةيجب ان تكون المعارض االفتراضية عبر االنترنت متاحة لل

فان اصعب مهمة امام المؤسسة هي الوصول الى جمهورها " ثورة التواصل" ة بوفي حق
توظف ادوات تقليدية وادوات تسويق ولهذه الغاية يمكن للمؤسسة ان . المستهدف المحدد 

تتعلق بالمحتوى ونوعية الجمهور  ةالتواصل االجتماعي واستخدام طرق وقنوات تواصل مختلف
 .والنتائج المرجوة والوقت والمصادر المتوفرة 

 
 ادوات التواصل التقليدية  ١-٢-٣-٢

لة رسالة موجهة ويعد مروج الحم. خطي وباتجاة واحدقنوات التقليدية الان التواصل عبر 
 .بقا تكون وظيفته استقبال الرسالةلجمهور محدد مس

من الواضح انه يجب االعالن عن المعرض االفتراضي عبر االنترنت اوال وقبل كل شيء على 
 .الموقع وعلى صفحات انترنت مخصصة موقع المؤسسة ذات العالقة في قسم االخبار على
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برابط  متحف غوغنهايم يعلن عن معارضه

قسم االخبار في  الرئيسيةعلى صفحته 
 فيديو فيها ورابط لمقطع

الفوضى "صفحة على االنترنت لمعرض 
 "والكالسيكية

او من خالل تكنولوجيا  وهناك ادوات تواصل تقليدية اخرى يمكن توزيعها ماديا
 :، وتتضمناالتصاالت

قناة اعالمية لتشجيع  بيانات صحفية ورسائل اخبارية ومؤتمرات ومقابالت على اكثر من •
نشر معلومات عن المناسبة في الصحف والمجالت ومحطات االذاعة والتلفزيون وبوابات 

 .ت متخصصة او عامة ومدونات وغيرهاانترن
كتيبات، نشرات ورقية او رقمية، بوسترات، بطاقات بريدية، اقراص مدمجة، (مادة اعالنية  •

 ).تسويق

 

 تسويق االعالم االجتماعي ٢-٢-٣-٢
 –لتعريف شبكة اكثر تشاركية  ٢٠٠٤وهو تعبير صاغة تيم اوريلي  -٢٫٠ لقد اثر ظهور الويب

على عالم التواصل لدرجة ان تسويق التواصل االجتماعي اصبح نظاما يستخدم الشبكات 
نشاء الرسالة الترويجية بشكل تفاعلي من خالل التعليق إويتم . االجتماعية وكأنها قنوات اعالم

 .ية الراجعة من المستخدمعلى التغذ
 :او المعرض االفتراضي عبر االنترنت من خالل/وفي هذه الحالة، سيتم ترويج المناسبة و

نشاء صفحة للمعجبين او المناسبات او سجل مستخدم عام او خاص على الفيس بوك او إ •
 .الشبكات االجتماعية االخرى

نقاشات، اقتراعات، مسابقات، ( نشاء محتوى على الشبكة ومبادرات تهدف لتأسيس مجموعةإ •
 ).فيديو فيروسي، جماعات

 .مثل يوتيوب، ديلي موشن، فيميو بالفيديو منصات التشاركنشر مقاطع فيديو او  •

ويمكن . او مشاهدتها/امام المستخدم تحميل اشرطة الفيديو و ةوتتضمن االنشطة الرئيسية المتاح
لمن يحمل الفيديو ربطه بفئة معينة باستخدام البطاقات ومشاركته مع مستخدمين اخرين او ربطه 

 .بصفحتهم على االنترنت او اضافته لقائمة التشغيل وغيرها
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لتجنب ملل ) دقيقة ٢- ١ر٥تتعدى  ال(، من االفضل تحميل مقاطع قصيرة جولغايات التروي
فضل تصنيف الفيديو ووضع بطاقات عليه تجعل من ألاضافة الى ذلك فمن ا. المستخدم وابتعاده

، فإن كما اظهر مجال التسويقو .مقاطع الفيديو ذات العالقةل الوصولالسهل للمستخدمين عن بعد 
م تشاركه بلهفة من الفيديو الفيروسي يكون في العادة مضحكا ومسليا اومقطع فيديو مبتكرا يت

 .خالل مدونات الفيديو والمدونات وااليميل والرسائل الفورية وغيرها

ويتم عادة تصوير فيديو فيروسي فعال بكاميرا ذات وضوح منخفض ودون مناصب وعادة تكون 
 .دمغة مصور الفيديو موجودة على اللقطة النهائية

 

  
تقديم معرض متعدد الوسائط مخصص 

 )٢٠١٠(دواندريه  لفابريزيو 
 لمعرض افتراضي عبر ةدراسة حال

الذي  روجته و" ارت نوفو"االنترنت 
 يوروبيانا

 .نشر الصور على منصات الصور التشاركية مثل فليكر •

  
يشجع متحف بروكلين زواره اللتقاط 
صور خالل زياراتهم ومشاركتها مع 

 على فليكر المجموعة

 :الخاصة انشأ قصر ماداما مجموعاته
صور عن  ةضافإب يمكن للزوار المشاركة

 المعارض
 

 ةوهي بواب )/http://www.euromuse.net(يوروميوس ةترويج المعرض من خالل بواب •
متاحة للعموم توفر معلومات تفصيلية عن المعارض الرئيسية في المتاحف االوروبية ومن 

 .وغيرها )http://www.michaelculture.org(مجموعات ميخائيل  ةخالل بواب
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تمكن يوروبيانا من خالل صفحات المعرض االفتراضي الفن الحديث من تنزيل رمز التضمين 
 .لصفحة البداية والتي يمكن تضمينها في الموقع الشخصي او البوابة او المدونة

 
 "الفن الحديث"رمزالتصميم لالفتة المعرض 

 

 يجاد طريقك ضمن طرق التواصل االجتماعي إ

،بودكاست، نشرة صوتية، منتديات،  مدونات صغيرة مدونات،: تتضمن ادوات التواصل االجتماعي 
 :ولفهم هذه االدوات بشكل افضل تم تقسيمها حسب وظيفتها على النحو التالي. ويكي ومجتمعات الويب

 ةمنوعنيوزفاين وبولهايب اخبارا حول مواضيع  سفين، توفر مواقع مثل ديج،: االخبار االجتماعية •
او التعليق على المقاالت ويتم رفع المقاالت االكثر تصويتا الى موقع /وتسمح للمشاهدين بتصنيفها و

 .فضل من حيث المشاهدة أ
نشاء إيوتيوب وجمبكت للمستخدمين ب سنابفيش، تسمح مواقع مثل فليكر،: المنصات التشاركية •

 .خرينوتحميل والتشارك بمقاطع الفيديو او الصور مع مستخدمين ا
ماي سبيس وتويتر المستخدمين الذين  ن،إ تربط مواقع مثل فايسبوك، لينكد: الشبكات االجتماعية •

يتشاركون باهتمام معين او يودون مناقشة موضوعات معينة وبمجرد انضمامهم، يمكن للمستخدمين 
 .متابعة المعلومات التي ارسلها اصدقاؤهم او متابعوهم او غيرهم

من  بلوق ماركس ودييجو ستمبل ابون، فافز، تجعل مواقع مثل ديليشوس،: المفضلة االجتماعية •
ضافة مواقع ومعلومات مهمة لتفضيالت الشخص ويمكن حفظ التفضيالت على إيجاد او إالممكن 

 .االنترنت ليصبح الوصول اليها ممكنا من اي مكان او ان يتم تشاركها مع االخرين

 

 المراجع 
MINERVA. Handbook on cultural web user interaction, edited by MINERVA 
EC Working Group “Quality, Accessibility and Usability”, 2008. 
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 التحديث والصيانة والحفظ  ٤-٢

الحفظ الرقمي هو مجموعة العمليات واالنشطة وادارة المحتوى الرقمي عبر الزمن لضمان 
 .امكانية الوصول لفترة زمنية طويلة ويجب ان تخضع المعارض االفتراضية لهذه العمليات

وحفظ مجموعة او معرض في حقيقة انه يجب حفظ انماط متنوعة من وتكمن صعوبة تجميع 
وهذا يتضمن مكونات مختلفة مترابطة يجب ان تكون متوفرة لديهم للقراءة " العناصر"
 ).، نظام التشغيل، البرامج وغيرهااالجهزة(

ع دعم نواأيمكن استبدال صيغة الفيلم بنسخ احدث واستبدال دعم الذاكرة ب: وندرج هنا عدة امثلة
التي تسمح بقراءة دعم الذاكرة قد انتهى  ةوقد تكون االدا. جديدة احدث واسرع واسهل للقراءة

بنسخ  قد استبدل نشاء وادارة المحتوى والوصول اليهإلانتاجها او ان يكون البرنامج الذي استعمل 
 .ةاحدث واقوى تتطلب تقنية محدث

ان انتشار انظمة التخزين على االنترنت واستخدام برامج ونصوص مفتوحة توجه ايجابي ويشكل 
فالتخزين الرقمي . ممارسة فضلى فيما يتعلق بسياسات الحفظ بما في ذلك المجال المؤسسي

يضمن ان المستخدمين المستقبليين سيتمكنون من تعريف الوثائق والبحث عنها ومعالجتها 
. صالة الوثيقةأدامها في بيئة تتميز بتقنيات دائمة التغير ضمن ظروف تضمن وتفسيرها واستخ

تتميز  سياسات وادوات ومعايير تقديم بحث عنويتميز هذا النوع من النشاط بإدارة المخاطر وال
 .باالستمرارية

اصبح التخزين الرقمي وظيفة مهمة تتطلب مهارات محددة كتلك المتوفرة لدى أمناء المتاحف 
 .ميةالرق

 انديكيتنحن نقترح التعمق في هذا الموضوع وتحليل نتائج دراسة الحالة التي قام بها مشروع 
والتي تبحث كيف وفرت البنى التحتية االلكترونية حفظا على المدى الطويل يمكن ان يسهل نقل 

 .التراث الحضاري الجيال المستقبل

الحفظ  ةع الحالي لسياسات وعمليوقد كان الهدف االساسي لهذه الدراسة هو مراجعة الوض
الرقمي في اوروبا واحدث ما ابدع في مجال التقنية للتطوير والعالقة بين مؤسسات الحفظ 

تخاذها بطريقة مجدية إكما انها تشرح االجراءات التي يجب . ومقدمي البنى التحتية االلكترونية
جل الحفظ طويل المدى للمصادر ألت للبدء في تنسيق النظم االيكولوجية االوروبية لمخازن البيانا

 .الحضارية الرقمية

 المراجع
INDICATE case study on digital preservation. http://www.indicate-
project.eu/index.php?en/97/case-studies 
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  مجموعة االدوات      ٣
 

هذا الفصل علمي بشكل كبير وهو يقدم معلومات محددة لحلول التشغيل ويترجم المفاهيم التي 
 .طرحت لغاية االن الى توصيات عملية وادوات عمل

 .االولى بالجوانب التقنية والتي تعتبر جزءا من مرحلة التخطيط ةتتعلق االجزاء الثالث

 .ان نمط المعرض هو نتاج الخيارات واشكال التعبير التي يتم فيها تنظيم المحتوى وتوصيله

 استخدام الدمج بين عنصر او اكثر اعتمادًا يهعل ، فإّن من ينسق معرضًا٢٠٠٢ووفقا لكالوفيك 
 :على اساليب عدة

 .ضمن محور جمالية العنصر ينظم: جمالي •
 .جتذاب عاطفة المستخدمإليتم اختياره : عاطفي •
 .ةمعين اءجواختيار إل: مثير للذكريات •
 .يبنى لتعليم شيء معين: تعليمي •
 .جل االستمتاعألموجود : ترفيهي •

 من ناحية الشمولية او من ناحية -ان العناصر التي تساعد ان يكون المعرض معبرا وفعاال
 .هي الرسوم واسلوب النص واالستخدام السليم للعناصر الرقمية –ردية الصفحات الف

 .ل وتوصيات تتعلق بالهواتف الذكيةال تتضمن مجموعة االدوات بشكل خاص جداو

 المراجع
Martin R. Kalfatovic. Creating a winning online exhibition: a guide for archives, 
libraries, museums. American Library Association, 2002, http://www.nyu.edu/ 
projects/sanger/CDH/kalfatovic.pdf 
 

 التصميم الجرافيكي ١-٣

 :تتميز صفحات المعرض االفتراضي باربعة جوانب

 وكلما كان المحتوى قيمًا. يصالها للمستخدمإوالذي يشكل المعلومات التي سيتم  ،محتواها •
 .زادت القيمة التي يعطيها المستخدم للصفحة

نظام الروابط التي تسمح للمستخدم بالوصول الى االقسام (من حيث طريقة التصفح  ،بناؤها •
 .للصفحة والبناء المنطقي) المختلفة للمعرض االفتراضي

رسوم تخطيطية او عرض (وتعني الطرق المختلفة التي يقدم فيها البناء للمستخدم  ،تقديمها •
 ).بديًال بصري او غير بصري للمستخدمين الذين يستخدمون تقنيات مساعدة او متصفحًا



 مجموعة االدوات -٣
 التصميم الجرافيكي ١-٣

لمعارض االفتراضيةا   

٧٠ 

من (فعال يولدها المستخدم ألستجابة االالتناوب بين البناء وعملية والذي يتسبب ب ،سلوكها •
 ).على لوحة المفاتيح ةاو ضغط كبسعليها  الماوستمرير خالل 

 التقديمويجب االهتمام بجميع هذه الجوانب في التصميم الجرافيكي الناجح مع التركيز على 
التي تضمن تميز  ورسم المعلومات المشاعر البصريةيمكن ان يوازن بين  منطقباستخدام 

 .وهوية المؤسسة الراعية

ليس : مصمم صفحات انترنتيجب ان يعهد بمشاريع التصميم الجرافيكي لالنترنت الى كما 
 .بتصميم االنترنتبالضرورة ان يكون لدى المصمم الجرافيكي التقليدي الجيد خبرة 

ان يكون تطبيق (صفحة االنترنت ان يتوافق مع امكانية الوصول اليها لتصميم  كل وعلى
امام جميع المستخدمين بغض النظر عن اعاقتهم او نوع المتصفح الذي  االنترنت متاحًا

للمستخدمين وان يفي  يجب ان يكون الموقع مفيدًا( االستخدامير ومع معاي) يستخدمونه
 ).ةفضل درجة ممكنباحتياجاتهم بأ

مع المحافظة على كتشاف المحتوى إلالمستخدمين  التصميم الجرافيكي الناجحويجب ان يجتذب 
 .التوازن الجمالي

ان تركز على اهم ويجب . ةومات يجب ان تكون فعالة ومتناسقفإن الرس ،بصريةالناحية المن 
 .للتنبؤ ةالمحتوى بطريقة منطقية قابل رتبعناصر المعرض وان ت

 ستخدام انه عندما يعاين المستخدمون صفحة االنترنت فانهم ينجذبون اوًالإللقد اظهرت تجارب ا
وبعد ذلك . الى مجموعة من االشكال وااللوان والتي تبرز بعض عناصرها من خلفية الصورة

ويليها النص ويجب التذكر انه ) من االكبر الى االصغر( بالصور ت محددة بدءًاينتبهون لمعلوما
 .لى اليمين ومن االعلى الى االسفلفي الدول الغربية تبدأ هذه العملية من اليسار ا

 

 توصيات موجزة: التصميم الجرافيكي

 .ضع في اعتبارك الجمهور المستهدف •
 .فهي غير جاذبة للعينفقط نصوص تي تمتليء بشكل كامل بتجنب الصفحات ال •
بالطريقة  بشكل كبيرحرص على التوازن السليم بين النص والجمهور وتذكر ان هذا التوازن مرتبط إ •

 .الغريزية التي تتحرك بها اعيننا عبر الصفحة
 .هميتهاألدخال العناصر المختلفة على طول خط السير البصري وفقا إحاول  •
 .الزخرفة فقطستخدام الصور لغايات إقلل او تجنب  •
 .يصالهإستعمل فقط الصور والرسومات والرسوم المتحركة التي تدعم المحتوى الذي تريد إ •
 .هميته ايضاأفللفراغ  كبيرًا،محتوى الان كدع الصفحة تتنفس حتى لو  •
او /نها تضمن التنافس والمرونة في تعديل المحتوى وأليفضل استخدام تصميم الصفحة التركيبية  •

 .ضافيادخال محتوى ا
ال تخشى ان يظهر التصميم الجرافيكي المترابط ممال وجامدا بالنسبة للمستخدمين فالتصميم الكفوء  •

 .المحتوى الذي يهمهم اكثر ةسيسمح لهم بتصفح صفحات االنترنت وان يحددوا بثق
 هناك وليس ةمن خالل االدوات المتاح ةاّن الهدف هو الوصول الى نتيجة مفيدة ومسلي" تذكر دائما •

 .بك للتصميم خاصًا اوان تضع اسلوبًا او مبدعًا حاجة لتكون تقليديًا
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االشخاص االخرين وحّدد نقاط قوتها وضعفها النها قد تخدم كمصادر الهام  منتجاتحلل دائما  •
 .لمشروعك

 .حافظ على حوار دائم مع المسؤولين عن تخطيط اسلوب البناء •
دمين محتملين ال يعرفون عن المشروع وهذا هو بمجرد ان يتحدد شكل الصفحة، جّربها على مستخ •

 .االختبار النهائي لنجاح افكارك
انهم هم الذين سيستخدمون المحتوى على  وتقبل اقتراحات المستخدمين وال تنس ابدًا ابق متواضعًا •

 .االنترنت

 :وبتفصيل اكثر

 .ويسهل تعديلها ةحاول ان تختار واجهة يمكن تحميلها بسرع •
 .قدر االمكان ةمن استخدام الصور بجعلها خفيف قصى درجةألاستفد  •
نفذ حلول التصميم من خالل تطبيق اوراق االنماط المتتالية وهذا سيجعل الصفحة اخف والتغيرات  •

 .المستقبلية اسهل
 .ال تحول النص الى صور حتى يكون العثورعليها اسهل باستخدام محركات البحث •
مع  لوصول الى التباين الذي سيجعل المحتوى مذهًالقّيم بحذر اختيارك لاللوان والتي تهدف ل •

 .المحافظة على معيار سهولة الوصول
 .اضمن التكيف مع اي شاشة عرض واي درجة وضوح فيديو واي بطاقة رسومات •
 .متطلبات الوصول ال تنس ابدًا •
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 اسلوب النص ٢-٣

وبخاصة تلك المنشورة على االنترنت تتطلب عناية خاصة ان كفاءة النصوص وقابليتها للقراءة 
 .لتجنب نفور المستخدمين منها

 ةتوصيات موجز: اسلوب النص

 .)صفحات(الى عدة وحدات  ةالنصوص المعقدقسم  •
اطفال، جمهور عام، (بحسب الجمهور المستهدف  –مقابل علمي  بسيط -عدل اسلوب كتابتك  •

 ...).باحثون 
 .واضحة عن ما تريد ان توصلهليكن لديك افكار  •
 ةعناوين، عناوين فرعية، نصوص مختصر: شارات محددهإنها خارطة بتقديم أعامل الصفحة وك •

 .كلمات رئيسية واحرف بارزة الى فقرات، حيز فارغ، ةمجزأ
ابدأ بالمعلومات الضرورية ثم محتوى اكثر تفصيال ( - "االوراق المتتالية"اذا امكن استخدم نظام  •

 ).بموجز ملخص واختتم
 .اذ يجب ان تلفت انتباه القاريء: ان بداية الصفحة مهمة جدا •
حاول ان تتجنب النصوص الطويلة التي تقطع ايقاع السرد وقد تتسبب في لف الصفحة اال اذا تطلب  •

 .سياق الكالم ذلك
الضرورية  بين القراءات وستتمكن من حذف الكلمات غير قرأ النصوص عدة مرات واترك فراغًاإ •

 .او الزائدة في كل مرة
ألجل محتوى  معمقًا وقدم توثيقًا بقاء على اهتمام القاريء مرتفعًاإلل بسيطستخدم اسلوب كتابة إ •

 .اكثر تفصيًال
 .تجنب االسهاب في الصفات واالقواس •
 .عد قراءة النص بصوت مرتفع للتأكد من انه قابل للتواصلأ •
 ).سر الروابط، القص، واللصقخطاء المطبعية، كألا(تجنب االرتباك  •
قيد وهو كتابته  تتم نتبه الى انه عندما تكتب على الحاسوب فإّن النص ال يكون بعد التفكير ولكنإ •

 .او المراجعة المتعجله دقةعدم ال احتمالوبالتاكيد يكون هناك  ةاغيصال
 ).مؤلفي النص والمصادر وغيرها :بّين بدقة( وشفافًا كن محددًا •
 .على العناصر الرقمية اضف تعليقًا •
التكبير، المراجع الببليوغرافية، (حّضر دليل اسلوب واضح يبين معايير التحرير التي ستتبناها  •

 ).نص التعليق وغيره

 :وبتفصيل اكبر

 .على درجات الوصولأاستخدم سياق توصيف النصوص المترابطة بشكل سليم لضمان  •
 .ستخدم صياغة يسهل الوصول اليهاإاذا كنت تقدم معلومات اضافية على شكل ملف صورة  •
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 الوسائط المتعددةمصادر  ٣-٣

في صفحة المعرض على االنترنت لضمان التواصل  اساسيًا تلعب مصادر الوسائط المتعددة دورًا
ذو  وفي اغلب االحيان تشكل الصور والصوت ومقاطع الفيديو محتوى ثقافيًا .الالواضح والفّع

 .داللة بنفسها وعن نفسها وتضيف قيمة ومصداقية علمية للمنتج

 الثابتةالصور  ١-٣-٣
 ":متجهه"و" نقطية" م الصور الرقمية الى من ناحية تقنية، تقس

وتتكون كل صورة . تستخدم شبكة من نقاط الصورة المربعة تعرف بالبكسل :الصور النقطية •
عدد الوحدات في الجانب  :الوضوحدرجة (من عدد ثابت من هذه الوحدات تحددها الشبكة 

بدورها تحدد الحجم والتي ) بالبكسل جانب القصيرعدد الوحدات في ال×  بالبكسل الطويل
 .محدده ةولكل بكسل موقع محدد وقيمة لوني .االقصى للصورة

خطوط استخدام تتميز بو ،تصف الصورة على اساس خصائصها الهندسية: الصور المتجهة •
بداية  ةوالمتجهات عبارة عن قطعة لها نقط. اتوانحناءات تعرف بفئة رياضية تدعى المتجه

ويمكن استخدامها بدرجات تكبير . العالقة له بدرجة الوضوحالصورة  وحجم .ومقدار واتجاه
 .دون احتمالية التأثير على جودتها ةمختلف

 
 

 الصورة المتجهة الصورة النقطية 
 

  
ال

ات
يز

م
 

العادة انتاج ظالل لون  مناسبة جدًا •
والصور التي نلتقطها . دقيقة

 .بالكاميرات الرقمية هي صور نقطية
 .من السهل تعديلها •
 .يمكن قراءتها من خالل عدة برامج •

عادة انتاج الصور ذات االلوان إل مناسبة جدًا •
مثل الشعارات، النصوص، الصور (القليلة 
 ).المنمنمة

وتكييفها مع يمكن تغيير حجمها وتعديلها  •
شاشات العرض بسهولة دون التأثير على 

 .وضوحها
يمكن تعديلها باستعمال برامج تقييم الحاسوب  •

 .والتي تتطلب مهارات معينة
يمكن استخدامها في الرسم الحاسوبي النه  •

 .من السهل تنزيلها
 .بسهولة الى صور نقطية ايمكن تحويله •

ات
لبي

لس
ا

 

ليس من السهل تغيير حجمها، فكل  •
اجزاء /جزءتعديل يتسبب في ضياع 

 .اتمعلوممن ال

عادة إالصور التي تتطلب  ال تناسب كثيرًا •
 .انتاج لوني معقد

تعتمد نوعيتها على البرنامج الذي استخدم  •
 .لتصويرها
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اّن الصورة  عن هذا الموضوع، يجب ان نتذكر دومًا ةل ولو كانت سطحيفضجل معرفة اوأل
 :االبعاد والوضوح وعمق البت: الرقمية تتميز بثالث جوانب تحدد الحجم الكلي للملف

 وتقاس بوحدة ،من الطول ةعدد وحدات البكسل المرئية لكل وحد :وضوح الصورة •
بين  ويجب ان ال نخلط .، كلما زاد عدد البكسلوكلما زادت درجة الوضوح. انش/بكسل

والذي يظهر عدد نقاط ) انش/الذي يقاس بوحدة نقطة(الطباعة ووضوح الصورة وضوح 
 .على كل انش مربع االلوان التي يمكن اللة الطباعة ان تطبقها

، كيلوبايت(ويقاس بمضاعفات البايت للملف، حجم الرقمي ال :)الوزن( قياس الملف •
مضغوط (والقياس ) الوضوح(تناسب مع عدد البكسل في الصورة يو ،)، غيغابايتميغابايت

 .الذي تم تخزين الصورة عليه) ام ال
او (هو العدد المتوفر من البت ويقاس بمعيار أسي يمثل اكبر عدد من االلوان  :عمق البت •

 .بكسل/صل ويقاس عمق البت بوحدة بتألل) ظالل اللون الرمادي
 

 
 الوضوح

 

، والجل الطباعة المطبعية تقليديًا
يكون الحد ) A4أوA3 قياس(

. انش/بكسل ٣٠٠ للوضوحاالدنى 
وللمشاهدة على شاشة عرض فان 

انش تكفي الجهزة ماك /بكسل ٧٢
انش الجهزة  / بكسل ٩٦ تكفيو
 .الشخصيةب حاسوال

صورة الى رقمية البمجرد ان تحول 
وضع بوضوح معين فإن زيادة تاو 

 .الوضوح لن تحسن النوعية
 

 الحجم

 

يعتمد حجم الصورة الرقمية على 
 :عاملين

الطول (بين الحجم الفعلي  الدمج •
 .والوضوح) العرض× 

 .درجة ضغط البيانات •
يجب ان نتذكر انه وللصور ذات 
العدد المرتفع من البكسل ووضوح 

مثل الصور (الطباعة المنخفض 
بكسل  ٣٠٠٠× ٤٥٠٠ذات القياس 

يمكن ان ) انش/ بكسل  ٧٢على 
تكون الصورة اكبر من جهاز 

ولحل هذه المشكله، يجب  .العرض
تعديل حجم الصورة من خالل 

مثال الى (تخفيض عدد البكسل 
او بزيادة ) بكسل ٨٠٠× ١٢٠٠

 ٣٠٠الى  ٧٢مثال من (وضوحها 
 ).انش/بكسل
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 عمق 
 البت

 

مق اللون على اساس عدد يصنف ع
 .البت

قوية  واذا استخدم الشخص الوانًا
فستحتوي الصورة على الوان اكثر 

 .ولكن حجم الملف سيزيد
 .فقط باالبيض واالسود –بت  ١ •
ظال للون  ٢٥٦ –بت  ٨ •

 .لونا ٢٥٦او  رماديال
 .لونا ٦٥٥٣٦ –بت  ١٦ •
 .لونا١٦٧٧٧٢١٦  - بت ٢٤ •

 :"لون ةقنا"يقاس عدد البت لكل 
احمر اخضر (للصور الملونة 

ثالث قنوات بينما للصور ) ازرق
 jpg فملف .فقط ةالرمادي قناة واحد

 ٣(بت ٢٤هو بالتالي ملف  لونم
ان  الحظ). بت لكل منها ٨، ةقنا

بت ١٦المحفوظ على  tiff ملف
 .بت ٤٨بالتالي ملف يصبح 

 
 
 

 .الصور ولكل منها هدف خاص اتملفل تنسيقاتالوهناك العديد من 
بيانات لتخزين  الذاكرة المطلوبةلتقليل  الضغط اتتقنيالصور  ملفات تنسيقاتتعتمد بعض  

 .الصور
وهناك نوعان من . زالة المعلومات الزائدةإرياضية تقلل حجم الملف ب ةوالضغط هو عملي

 :الضغط
ويهدف للمحافظة على تكامل الصورة  ،)ضغط بدون خسائر(الضغط دون ضياع البيانات  •

، تحافظ على نفس الوضوح ونوعية الصورة كما االصل وعندما تضغط الصورة. االصلية
 .)الصورة غير المضغوطة في حالة اي(

ويهدف لتخفيف حجم الملف مع الخسارة في ) الضغط الفاقد( غط مع ضياع البياناتالض •
من تلك المستخرجة بطريقة صغر نوعية الصورة وتصبح الملفات المضغوطة بهذه الطريقة ا

 ولكن عند فك ضغط الصورة، يفقد جزء من البيانات االصلية وال ،الضغط بدون خسائر
 .ستعادتهاإيمكن 

 .)PNG، وJPG،GIF(وتعرف بحسب ملفها . ال لنشر الصور على االنترنتوهناك ثالثة اشك
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 JPG - JPEG العنوان

GIF – 
GRAPHICAL 

INTERCHANGE 
FORMAT 

PNG – Portable 
Network Graphics 

 المؤلف

Joint 
Photographic 

Experts Group– 
Independent jpg 

Group 

CompuServe 
Interactive 

Services 
Incorporated 

World Wide Web 
Consortium (W3C) 

 انتاج

International 
Organization for 
Standardization 

(ISO) 
 

CompuServe 
Interactive 

Services 
Incorporated 

 

International 
Organization for 
Standardization 

(ISO) 
 

 1990 تاريخ
 

1987 
 

2003 
 

 المعرف
ISO/IEC10918-
1:1984 
 

Not available 
 

ISO/IEC15948:200
3(E) 
 

 Open standard الحقوق
 

Patent on LZW 
compression 
by Unisys 

Open standard 
 

 الوصف

Colours 
supported: 
16.777.216 
(image at 24 bit). 
Compression: 
yes, lossy 
Transparency: 
no 
Animation: no 
Useful format 
for raster images 

Colours 
supported: 
256 (image at 8 
bit). 
Compression: 
yes, lossless 
Transparency: yes 
Animation: yes 
Useful format 
for vectorial 
images or images 
with a few colours 

Colours 
supported: 
16.777.216 (image 
at 24 bit). 
Compression: 
yes, lessloss 
Transparency: yes 
Animation: no 
Not fully 
supported 
by all browsers 

Source: ATHENA. Digitisation: Standards Landscape for European 
Museums, Archives, Libraries, 2009 
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 BNB(ات التي تحتوي جميع المعلومات الضرورية للطباعة عالية الوضوح هي يقستنال
 .)TIFFو
 

 BMP – BitMap TIFF - Tagged Image العنوان
File Format 

 )Aldus( شركة الدوس شركة مايكروسوفت المؤلف
 انظمة ادوبي شركة مايكروسوفت انتاج
 ١٩٩٢ ١٩٨٧ تاريخ

 غير متوفر غير متوفر المعرف
 معايير مفتوحة شركة مايكروسوفت الحقوق

 الوصف

بمعايير  تنسيقاتهو واحد من اثقل ال
بالرغم من المتاعب الناشئة عن و .الكيلوبايت

ساهمت عدة عوامل في فقد حجم ملف اكبر، 
وهي انه بسيط، موثق  تنسيقشيوع هذا ال

جيدا وليس محميا بحقوق ملكية تقيد 
شيوع وقد قادت هذه النقطة الى . استعماله

تدعمه جميع وان لصور النقطية هذا التنسيق ل
ة بما في ذلك العديد من التطبيقات الجرافيكي

 .برامج المصدر المفتوح
الصور النقطية يمكن  يقستنبالرغم من ان 

قراءته على االنترنت، ولكنه غير مناسب 
تحتاج الصور النقطية : اسباب ةلالنترنت لعد

ذاكرة اكبر من تلك الموجودة بقياس اخر 
كذلك . وبالتالي تتطلب وقت بث اطول

باستثناء ويندوز، ال نظمة التشغيل بالنسبة ال
تستطيع العديد من انظمة التصفح او عمالء 

ال . البريد االلكتروني مشاهدة هذه الصور
تدعم الصور النقطية اي نوع من الشفافية 
وبالتالي تحد من امكانات التصميم على 

 .الشبكة

 الصور TIFF تحفظ صور
. النقطية المفردة باي كثافة لونية 

ر االكث وه TIFFتنسيق ان 
 واستخداما في قطاع الطباعة وه

الضغط االختياري وليس  دعمي
النظمة التصفح النه حبذًا م

يتطلب انشاء مكتبات متخصصة 
 .للمشاهدة عبر االنترنت

Source: ATHENA. Digitisation: Standards Landscape for European Museums, 
Archives, Libraries, 2009 

 
 

استخدام الصور  اعادة/ افتراضي، من الضروري وضع سياسة استخدام عند التخطيط لمتحف 
 .من قبل المستخدم

 :يمكن للمؤسسة الراعية ان توفر عبر االنترنت
 .الصور منخفضة الوضوح فقط •
 .)بعضها او كلها(صور عالية الوضوح  •

 :ويمكن ان تقرر ايضا

 .)نقود( دفع حاجزح حسب الطول او من خالل السماح للمستخدم بتنزيل صور عالية الوضو •
 .حماية الصور من االستخدام غير المناسب •
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 :لحماية الصور المستخدمة التقنية األكثر شيوعا االحتياطاتوتشمل 
صور ذات 
وضوح 

 االقل

بشكل كبير لنشر صورة ال يمكن تغيير حجمها ) البكسل(وهذه صور تم تقليص حجمها 
 .وهي من ابسط الطرق ومفيدة للتخيل فقط) بكسل ٤٠٠×٣٠٠مثل (دون خسارة النوعية 

انش هو وضوح /بكسل ٩٦او  ٧٢خطاء الشائعة االعتقاد بان وضوحا بدرجة ألومن ا
تبط دائما في الواقع فان موضوع الوضوح ير .منخفض النه يتوافق مع وضوح الشاشة

الملف المنتج  بحجم(بكسل  ٤٠٠٠×٦٠٠٠فالملف الذي يحتوي : بعدد البكسل في الصورة
اعيد انتاجه على  بكسل حتى لو ٤٠٠٠×٦٠٠٠سيكون دائما ) بكاميرا متخصصة حديثة

 .انش/بكسل ٣٠٠او  ٧٢
 ٤٠٠٠×٦٠٠٠انش بملف /بكسل ٣٠٠فعلى : ء الذي يتغير هو فقط حجم الطباعةان الشي

انش يكون /بكسل ٧٢وعلى ، سم ٣٣ر٨٧×٥٠ر٨بكسل من الممكن طباعة صورة بحجم 
 .سم ١٤١ر١١×٢١١ر٦٧الطباعة حجم 

من ، " بوضوح منخفض"واذا اراد الشخص حماية صورة بنشرها على االنترنت 
 .الضروري تخفيض عدد البكسل وقيمة البكسل لكل انش

العالمات 
المائية 
 الرقمية

او مالك حق النشر باضافة سمات تعريفية للصورة /تسمح هذه الطريقة لمؤلف الصورة و
 ).برمز حق النشر او اسم وشعار المؤسسة ًامقرون مثل اسم المؤلف(
 :وتتضمن ميزات العالمات المائية الرقمية 
  

انشاء عالمة مائية شخصية  من السهل جدًا: سهولة اجراءات العالمات المائية الرقمية -١
وتطبيقة على صور الشخص باستخدام   )نص بسيطاو  PNGاو JPGعادة صورة(

 .برنامج معالجة الصور االساسي
 

هناك العشرات من التطبيقات المجانية والوصالت المتوفرة عبر االنترنت : مجاني -٢
 .تجعل من الممكن اضافة العالمة المائية لمجموعة كاملة من الصور

عالمة مائية مبنية بشكل جيد عن صورة مضيعة للوقت " مسح"ان  :صعوبة ازالتها -٣
 .مما يجعل سرقة مثل هذه الصورة غير مغري

 
 :واما سلبيات العالمات المائية الرقمية فتشمل

 
، اذ يمكن ان تغطي وبخاصة اذا طبقت على مراحل: مكانية قراءة منخفضة للصورةإ -١

مكانية إوتغير ) مهمة ةالوجه او جمل(ثل ائية اجزاء مهمة من الصورة مالعالمات الم
ان نشر صورة ال يمكن تفسيرها بشكل سليم هو تناقض بالمعايير وقد ينتهي . قراءتها

 .بمعايير التواصل خاصًا بكونه هدفًا
لعالمة المائية على لتجنب المشكلة المذكورة اعاله يتم عادة وضع ا: زالةإلسهولة ا -٢

السهل قصها من الصورة مما يعني ان ال فائدة من وهذا يجعل من . زاوية الصورة
مائية واحدة في منتصف الصورة  ةيجب وضع عالم: والحل السليم سهل التطبيق .وضعها

لتالمس الجانبين  ةبما فيه الكفاي ةويجب ان تكون طويل. بشكل مواز لجانبها االطول
ان تقلص الى الحجم  فيجب: االقصر وتصبح الشفافية اساسية لمثل هذه العالمة المائية

 .ترى بالكاد) مائية ةعالم(لتظهر كتجعيدة %) ٢٠او % ١٠(االدنى 
 

الصورة التي عليها مثل هذه العالمة ال تعدل لدرجة المخاطرة بامكانية قراءتها ولكن اسم 
 .مؤلفها مرئي عند التفحص عن قرب او شعار/و
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 الفردية التفاصيلاي من  مشاهدة تمنع عالمة مائية ال الصور مع

التوقيع 
 االلكتروني

وهي تضيف وتركب صورة اخرى غير مرئية للعين  واكثر امنًا جدًا ةوهذه طريقة معقد
البشرية الى البكسل الخاص بالصور الرقمية ولكن عندما يتم تنزيل الصورة او طباعتها 

 .استعمالهيمكن  يظهر التوقيع الرقمي مما يعني ان الملف ال

SWF 
 

تجعل من الممكن تحويل صورة او اكثر الى  –بعضها مجاني  ةوهناك تطبيقات عديد
صورة او اكثر بشكل تسلسلي وكانها فيديو  ةوهذا يجعل من الممكن مشاهد) SWF(فالش 

ولكن يمكن فقط اعادة انتاج الصورة من . وبالتالي يصبح من المستحيل تنزيلها او انتزاعها
 .خالل الشاشة

 
وهناك ايضا تطبيقات عبر االنترنت تجعل من الممكن التأكد اذا ما تم استعمال صورة بشكل غير 

ستخدم تو. كد منهاأوهي تعمل كصفحات انترنت يمكن من خاللها تحميل الصورة للت ،مناسب
عن نفس الصورة  ات المواقع وقواعد البيانات بحثًالتحليل مئ ةالبحث خوارزميات معقد اتمحرك

ومن الممكن تحديد ضوابط بحث وتكييف نتائجها مع احتياجات  .الى حد كبير ةاو صور مشابه
 ى الخدمات المقدمة ومعظم هذه الخدمات متوفرة كوصالت على موزيالعل الشخص اعتمادًا

) موجودة على االنترنت(الصورة  فوقيمين  ةهذه الحالة يحتاج الشخص الى نقر وفي. فايرفوكس
 :واختيار محرك البحث المناسب لبدء التأكد

 :الصور اختبارمن خاللها روابط الفضل التطبيقات الحالية التي يتم 

• Tin Eye, Reverse Image Search: http://www.tineye.com/ [web 
page and plug-in for Firefox and Chrome] 
• IQDB Multi-service image search: http://iqdb.org/ [web page] 
• SauceNAO reverse image search engine: http://saucenao.com/ 
[web page and Firefox plug-in] 
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• GazoPa: http://www.gazopa.com/ [web page, Firefox plug-in and 
Apps for IPhone and IPad] 
• Who stole my pictures?: https://addons.mozilla.org/en-US/ 
firefox/addon/who-stole-my-pictures/ 
• Image Search Options: https://addons.mozilla.org/en-US/ 
firefox/addon/image-searchoptions/. 

 
 GiniPicجيني بك "للصور يستحق الذكر وهو  وهناك محرك بحث

(http://www.ginipic.com)"،  وهو محرك بحث ال يمكن عكسه وهذا يجعل من الممكن
 .، وغيرها"سمج مج"، "بيكاسا" ،"فليكر"بشكل متزامن البحث في مواقع الصور البارزة مثل 

ويمكن ان يكون هذا البرنامج المجاني . سائدة وغيرهاباستعمال كلمات رئيسية والوان وذلك 
عند البحث عن صور مجانية الستخدامها، او ببساطة للحصول على االلهام من االف  فعًال مفيدًا

 .النتائج التي يمكن الحصول عليها

  ةتوصيات موجز

  :عام 
 .ستخدام الصور من البدايةإعادة إوستخدام إضع اسياسات  •
 .على صورك دائمًا ضع تعليقًا •
  .حدد شكل وحجم الصور التي سيتم تنزيلها •

 :تقنيًا 
على  عمل على الملفات ذات الوضوح العالي وحسنها الحقًاإاذا كنت تريد الوصول لنتائج جيدة،  •

 .االساس الذي ستستخدم ألجله
 .ليتم تحميل الصور وتنزيلها بسرعة) بمعايير الكيلو بايت(انشيء ملفات صغيرة  •
 .يسمح حجمها بقراءة الصور  الملفات التيوفر  •
 .تفصيلية وواسعة الزاوية وفر صورًا •
على كل وذلك دخال النص البديل  لوصف الصورة إتوافق مع متطلبات الوصول من خالل  •

ارىء شاشة والذين يستخدمون ق ت ليتمكن االشخاص المعوقين بصريًاعلى االنترن نشرتصورة 
 .من تفسير محتوى الصورة

برامج تتبع ارتباط المستندات على الشبكة العنكبوتية تعمل تلقائيا لفهرسة المستندات  ان تذكر •
 .النص البديل للصور وبالتالي فإن تضمينها مفيد لتظهر في قائمة النتائجالمنشورة، وهي تستخدم 

لكي يمكن  XMLاذا امكن، اوجد معلومات عن الصور على ملفات لغة التوصيف الموسعة  •
 .لبيانات الوصفيةمشاهدة ا

 .بحثامنح الملفات اسماء تعكس محتواها لكي يكون من االسهل ايجادها من خالل محرك ال •

 :فيما يتعلق بحق الناشر والمؤلف 
 .تأكد من حقوق الملكية الفكرية لكل صورة •
من وفاة  عاما ٧٠تبقى سارية المفعول بعد  تذكر ان الحقوق االقتصادية المتعلقة باستخدام الصور •

 .)اعمال ٣٢، البند ٦٣٣٨٩٤١قانون (المؤلف 
دون موافقتة  نه ال يمكن نشر صورة الشخص عمومًا، تذكر ابالنسبة للصور التي تظهر اشخاصًا •

 .لنشر صورته ةاو كانت هناك اسباب محدد اال اذا كان الشخص مشهورًا، ةورثت او موافقة
 .الصور ةالصور، تأكد انها ال تجعل من الصعب قراءفي اي وقت يتم فيه استعمال انظمة حماية  •
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 المراجع 
MINERVA. Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation 
Programmes: Version 2.0, 2008  
Editors: Kate Fernie, Giuliana De Francesco and David Dawson.  
http://www.minervaeurope.org/interoperability/technicalguidelines.htm  
 
ATHENA, Digitisation: standards landscape for european museums, archives, 
libraries, 2009  
http://www.athenaeurope.org/index.php?en/110/promotional-material/11/10-  
booklet-digitisation-standards-landscape-for-european-museums-archives-libraries 

 

 تحويل النص: االدراك البصري للرمز ١-١-٣-٣
 ةبريدي اتاو بطاق اتب او نشرافتراضي، قد يكون من الضروري تحويل كت عند تجميع معرض
او اكثر  ويمكن عمل ذلك من خالل الحصول على صورة جزء .قميالشكل الراو اجزاء منها الى 

 OCR (Optical Character من المجلد او من خالل برنامج االدراك البصري للرمز
Recognition) " "بالتالي الحصول على تحويل النصو. 

وتستخدم لتحويل الصور  .دراك االحرف المطبوعةإتستطيع انظمة االدراك البصري للرمز 
اّن معدل دقة انظمة  .الى نص رقمي يمكن تعديله من خالل برنامج نشر نصًا يالرقمية التي تحتو

عند تطبيقها على الوثائق الحديثة ولكن من الصعب  االدراك البصري للرمز مرتفعة جدًا
الى األن  استعمالها على الكتب القديمة والمكتوبة بخط اليد والتي ال يوجد لها تكنولوجيا مناسبة

 اومنيبج، فاين ريدر، :ة لالدراك البصري للرمز المتوفرة في االسواقتتضمن البرامج الرئيسي(
فإّن اداء برامج المصدر المفتوح ال تقترب من تلك  وعمومًا ).ريدر ايريس وتكست بريدج

 :اّن المسح الخاص باالدراك البصري يتضمن المراحل التالية .الخاصة بالبرنامج التجاري

 .العنصر القياسيالحصول على الصورة الرقمية من  •
 .جاالتتحديد الم •
 .مسح االدراك البصري للرمز •
 .التعرف على النص •
 .التدقيق االمالئي •
 هي واكثر الصياغات شيوعًا( نص لغايات التحرير الحقًا تنسيقتصديرها وحفظها ب •

"html "و"pdf " باالضافة الى انها صياغات عامة وتتوافق بالتالي مع منهجية مشتركة
، مايكروسوفت ت االخرى الممكنة ميكروسوفت ووردوتتضمن الصياغا .االنترنتلمصادر 

 ).اكسل، وورد برو، كليب بورد، االيميل، ستار رايز وغيرها

لكل نظام لتحويل الصور الرقمية الى نص عيوبه وهي انه من غير المحتمل ان يكون النص 
ضروري في نهاية كل مسح لالدراك ومن ال. من اخطاء االمالء والترقيم تمامًا المحول خاليًا

 .البصري للرمز اعادة قراءة الوثيقة وتفحصها ومقارنتها مع االصل

وتقوم برامج االدراك البصري للرمز بالتدقيق اللغوي للنص المأخوذ من الصورة االصلية على 
قدم وهي ت). فرنسي، انجليزي، ايطالي وغيرها(لموجودة في قواميس هذه البرامج اساس اللغات ا
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، فإن على وعندما ال يقدم النظام كلمة بديلة .غير مقبولة ةبدائل كلمات مقترحة عندما تواجه كلم
ان قواميس برامج االدراك البصري قادرة على تبني التعابير . طباعة الكلمات الصحيحة مشرفال

) عريفهاوالتي تم ت(في اي وقت يصادف فيه البرنامج نفس صورة التعبير : رفيدخلها المشالتي 
 .في صفحات اخرى من الوثيقة قيد المعالجة فإنه سيعرفها

، او الصور التي تنسخ صفحات ذات طباعة سيئة توفر الصور ذات الوضوح االقل فقطوفي حال 
النظام االلي من  تمييزالالّن : رفللمش جدًا فإن االجراء سيكون مزعجًا) باهته، قديمة او تالفة(
للتحقق من من المشرف  هائًال وجهدًا حذرًا بصريًا يتطلب تدقيقًاسنسبة متدنية من العناصر ب

 .االمالء والترقيم

 وحجم ملف النصتنسيق 
، "pdf" ،"html" ،"doc" :يمكن نسخ صورة جيدة من مجلد اصلي بشكل رقمي بعدة صياغات

"rtf "من الضروري سح االدراك البصري للرمزأفضل النتائج في مللحصول على ، ووغيرها ،
 .انش على االقل/نقطة ٣٠٠ان يكون وضوح الصورة االصلية 

ويكون وزن ملف النص المستخرج بطريقة االدراك البصري للرمز ذو وزن اقل بكثير من 
ولهذا السبب من االسهل استخدامه على االنترنت كجزء من . الصورة االصلية التي استخرج منها
واذا كانت النسخة االثقل  ،في ملف منفرد من خالل حفظه –معرض افتراضي على سبيل المثال 

من الصورة لنفس الوثيقة ستنشر على االنترنت فيجب ان تقسم الى عشرات الملفات لتسمح 
 .مثًال قيمةبالتالي للعمل ان ينشر بشكله االصلي والذي يكون افضل بدون شك في حاالت النسخ ال

للدراسات والتحليل او  المفيدة جدًا" اتالبحث بالكلم"نص وظيفة   تنسيقويدعم الملف الموجود ب
ج من خالل نص استخر تنسيقصورة و تنسيقونقارن ادناه نفس الكتاب ب .لمجرد تصفح الوثيقة

 .االدراك البصري للرمز

  
مثال على عمل اصلي استخرج بماسح الصور 

 البسيط
مثال على صورة عن االصل استخرجت بطريقة 

فإن كامل   ةالحال في هذه( االدراك البصري للرمز
 مت صفحة بصيغة نص ٢٧٨الكتاب المكون من 

وقد .) كيلوبايت  ٧٩٦ وضعه في ملف بحجم
ته الى ئصورة لتجز احتاج نفس الكتاب بصيغة

لنشره على االنترنت الن حجمه الكلي  ملفًا ١٣٦
 .ميغابايت ٥٥كان 
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الصورة االصلية لعدة بصري للرمز وحفظ النص اسفل الدراك القيام بمسح االومن الممكن 
 ).، البرنامج المستخدم او الموجود، المصادر وغيرهااالهداف(اسباب 

االدراك البصري للرمز هي ان بإمكان الشخص ان يستخدم وظيفة ايجاد  تنسيقاستخدام  ةان ميز
واما السلبية فهي كبر حجم . كلمة البحث ضمن النص مع المحافظة على مظهر العمل االصلي

الصورة في االسفل حيث الواجهة الجرافيكية هي تلك الخاصة بالصورة  ظر مثًالان. الملف
 .ص الفعلي محفوظ تحتها وليس مرئيًااالصلية المضغوطة في حين ان الن

فالوثائق التي تم الحصول عليها ) الصور مثال( وهذا يتشابه مع وضع العديد من الملفات 
مثل (رافقها عناصر تفاعلية تيمكن ان  "html"و" pdf" بتنسيقباالدراك البصري للرمز 
والذي سنشير اليه من االن على انه (وكالهما لتسهيل تصفح النص ) الفهارس والروابط الداخلية

مثل ( ولتوفير معلومات اضافية غير موجودة في النسخة القياسية االصلية) مجلد او جزء
سفل، لدينا نسخة رقمية تم الحصول في المثال الموجود في اال). المالحظات والتعليقات وغيرها

والنص محفوظ تحت الصورة االصلية والنسخة مزودة بعناصر : للرمز عليها باالدراك البصري
 .الوثيقة ولتوفير معلومات اضافية تفاعلية مثل الروابط والفهارس وكالهما لتسهيل التصفح ضمن

 

 الميزات الناجمة عن استخدام االدراك البصري للرمز 
ضافة بيانات إيجعل من الممكن  "pdf" استخدام االدراك البصري للرمز لتحويل وثيقة الىان 

 .وصفية للوثيقة باستخدام البطاقات 
ويحاول  "Acrobat" وللقيام بهذه العملية بإمكاننا ان نضيف بطاقات باستعمال ميزات اكروبات
تحليل عناصر فقرات  محرك واجهة اكروبات االستدالل على البطاقات الصحيحة من خالل

وبالنسبة للوثائق البسيطة، فإن النتائج مرضية الى حد ما ولكن في الغالب هناك حاجة  .الوثيقة
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بحث ضافة الى ذلك فان هناك محرك الإ .التي تم الحصول عليها PDFللتدخل في وثيقة 
بوسم الوثيقة  ًاذو المصدر المفتوح والذي يستخدم المعيار االحصائي للقيام اوتوماتيك التصنيفي

وتوفر ميزة فهرسة الكتب التي يتم مسحها بواسطة  .التي تم مسحها باالدراك البصري للرمز
وبالتالي امكانية . االدراك البصري للرمز ونشرها او نشر اجزاء منها ضمن معرض افتراضي

بما في ذلك محركات البحث الداخلي للموقع ) مثل غوغل(بحث عنها من خالل محركات البحث ال
ولهذا السبب وعلى عكس صور الكتب المأخوذة بغير طريقة . البوابة التي تستضيف المعرض/ 

ليقات النصية الموجودة على فقط البحث عن التعفيها االدراك البصري للرمز والتي يمكن 
ه مع ميزات كثيرة المكانية الوصول ، فإن النص الكامل من المجلد يمكن البحث عنصورها

 .للنص عبر االنترنت

 توصيات موجزة: االدراك البصري للرمز
 عام
رقمي وقّيم ايجابياتها وسلبياتها مقارنة مع  تنسيقضع منذ البداية سياسات الحصول على النصوص ب •

 .مزمسح صورة جزء او اكثر من مجلد او تحويل النص من خالل برنامج االدراك البصري للر
من النتائج من  التحقق جيدًا رفبمجرد االنتهاء من مسح االدراك البصري للرمز يجب على المش •

مع درجة ادراك  من حيث ان نوعية النص االصلي متناسقة تمامًا: ءة الوثيقةاخالل اعادة قر
 .العناصر من قبل برنامج االدراك البصري للرمز

التي تم الحصول عليها من خالل مسح االدراك البصري  pdf."و" html" يمكن تزويد ملفات •
لجعلها اسهل للقراءة ولتوفير معلومات ) مثل الفهارس والروابط الداخلية(للرمز، بعناصر تفاعلية 

 ).مالحظات، تعليقات وغيرها(اضافية مفقودة من النسخة القياسية االصلية 
 تقنيًا
من (بصري للرمز للحصول على ملف اخف االدراك المن المستحسن مسح الوثيقة باستخدام برنامج  •

الصورة اثقل  تنسيقان نفس العمل ب. وهو اسهل لالستخدام عبر االنترنت) حيث عدد الكيلوبايت
 ).وهذا مفيد في حالة النسخ النادرة(بكثير ولكنه يسمح باعادة انتاج العمل بشكله االصلي 

ج بطريقة االدراك البصري للرمز ليسهل ايجاده اربط التعليقات والبطاقات مع المحتوى المستخر •
 .باستعمال محركات البحث

نص من الصور تذكر ان هذه  تنسيقاذا استخدمت برامج االدراك البصري للرمز للحصول على  •
 .مصادر يمكن الوصول اليها
 فيما يتعلق بحق الناشر والمؤلف

لتوفيره عبر االنترنت فقط  د مسحه تمهيدًاحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالنص الذي تري حدد دائمًا •
 .بعد الحصول على تفويض رسمي من مالكي هذه الحقوق

 الصوت ٢-٣-٣
 . ، لكل منها موجة ذات اهتزاز ومدىمن سلسلة من الذبذبات عبر الزمن يتكون الصوت

 
 مثال على ترتيب الذبذبات

(horizontal axis: time; vertical axis: oscillation frequency) 
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، يجب تفعيل عملية المعاينة والتي تعني تجزئة الوقت الى قطاعات لتحويل الصوت الى رقمي
 .صغيرة بما يكفي لقياس مستوى القوة التي يتم بثها

ضمن فترات زمنية محددة ويتم تسجيل  يتم قياس االشارة القياسية رقميًا، خالل عملية المعاينة
 ممتازًا وهناك صيغ ملكية توفر اداءًا. ير مضغوط حسب الحاجةشكل مضغوط وغالقيم المقاسة ب

، "AIFF" ،"WAV" ،"WMA: "مثل(ت وسرعة البث فيما يتعلق بنوعية الصو
"REALAUDIO" ،"AU" (الصوت المضغوط  ولكن الصيغة النموذجية المفتوحة الستخدام

 ."MP3"على االنترنت هي 

  MP3 – MPEG Layer 3 العنوان
 الرقمي افق لها للتخزينالمتحركة والصوت المرترميز الصور 

 الرقمي للتخزين افق لهاترميز الصور المعرفة والصوت المر المؤلف
 )ايزو(قطاع معايرة االتصاالت –اتحاد االتصاالت الدولية  المنتج
 ١٩٩٣ التاريخ

 المعرف

ISO/IEC 11172:1993, Part 3: Audio  
ISO/IEC 13818, Part 3: Audio  
ISO/IEC 14496, Part 3: Audio  

(Amendment 1: Audio extension) 
 معيار مفتوح حقوق المؤلف

الرقمي بضغط البيانات مع الفقد هي براءة اختراع لتنسيق ترميز الصوت  وصف
 والذي يمكن ان يقلل كمية البيانات المطلوبة لتخزين الصوت) الخسارة(

Source: ATHENA. Digitisation: Standards Landscape for European Museums, 
Archives, Libraries, 2009 

 

 توصيات موجزة الصوت ،

 عام
 .اعادة االستخدام للملفات الصوتيةضع منذ البداية سياسة تتعلق باالستخدام و •
 .قّيم بدقة مدة الملفات الصوتية التي تريد نشرها للمحافظة على اهتمام المستخدم •
 .الملفات التي سيتم تنزيلها حدد صيغة وحجم •

 تقنيًا
 لمعرض عن فيردي :مثال(بالمحتوى قيد المشاهدة  كانت مرتبطة حصريًاتجنب اضافة خلفية اال اذا  •

من المقبول وضع موسيقى احدى مسرحياته الموسيقية في الخلفية فقط اذا كانت مرتبطة بنص 
 ).المسرحية الموسيقية التي يتم تقديمها

الخلفية الموسيقية التي العالقة لها بالنص مزعجة للمستخدم وقد تتداخل مع تقنيات قد تكون  •
 .المساعدة

 .دوي او عدم التشغيل للملف الصوتيامنح المستخدم فرصة القيام بالتشغيل الي •
 .توافق مع متطلبات الوصول من خالل توفير نص بديل •

 فيما يتعلق بحقوق النشر والتأليف
 . ة الفكرية المتعلقة بكل ملف صوتيتحقق من حقوق الملكي •
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 المراجع 
MINERVA. Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation  
Programmes. Version 2.0, 2008.  
http://www.minervaeurope.org/interoperability/technicalguidelines.htm  
 
ATHENA. Digitisation: Standards landscape for European museums, archives, 
libriaries. 2009 http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id=435 

 

 الفيديو ٣-٣-٣
وهذه العملية تشبه . ضيف بعدًا زمنيًا للتحويل الرقمي للصوريان تحويل ملفات الفيديو الى رقمية 

ويعرف عدد الصور الظاهرة . انتاج الصور النقطية والتي يعاد انتاجها بعدها بتسلسل سريع جدًا
 ".Frame Rate"معدل االطار او اطار التردد كل ثانية باسم 

 ، عمق اللون"Resolution"الوضوح : وتتحدد نوعية الفيديو الرقمي من خالل ثالثة عناصر
"Colour Depth"، ومعدل االطار "Frame Rate". 

، فإن ولهذا السبب. من البيانات هائًال تم تحويلها الى رقمية حجمًايوقد تتطلب ملفات الفيديو التي 
االختالفات طفيفة الضغط على حقيقة ان  مبدأ عمل ويرتكز. مهم جدا "Compression"الضغط 
 .المتتاليةات طاربين اال

فإن الوضع يشبه وضع الملفات الصوتية ، "Coding Standards" بمعايير الترميزوفيما يتعلق 
ومعايير التوافق التي توفر  ،"MPEG" لمجموعة خبراء الصور المتحركةبالمعايير المفتوحة 

 .وظائف معينة

 :ان لفيديو يمكنا ان

 .اي وقتيتم تنزيله ومشاهدته بشكل غير متصل مع الشبكة في  •
 .تتم مشاهدته من خالل تدفق وسائل االعالم او تدفق الفيديو •

هو ترتيب للصور المرسلة بصيغة مضغوطة عبر شبكة ": Streaming Video" تدفق الفيديو
ان تدفق وسائل االعالم هو تدفق مقاطع فيديو مع اضافة . االنترنت وتظهر عند وصولها

ستخدمون لالنتظار حتى يتم تنزيل الفيديو بشكل وبفضل هذه التقنية، لن يضطر الم. الصوت
كتدفق متواصل وتعالج عند  ةاو االستماع اليه بما ان المعلومات مرسل/كامل قبل مشاهدته و

وللوصول الى المحتوى المتدفق، فإن على المستخدمين تنزيل برنامج خاص بفك ضغط . وصولها
 .ض وكرت الصوت على التواليرالمعلومات يرسل مقطع الفيديو والصوت الى شاشة الع

واحد تطبيقات هذه التقنية هو البث المباشر وفي هذه الحالة يتم ضغط اشارة الفيديو الى اشارة 
رقمية ويتم بثها على االنترنت عبر سيرفر خاص يمكن ان يرسل نفس الفيديو الى عدة 

 )."multicasting" االرسال المتعدد(مستخدمين في ذات الوقت 

، "FLV"هي  حاليًا اكثر الصيغ شيوعًا ان. االنترنت يجب تحسينهولكي يتم نشره على 
"AVI" ،"MOV Quicktime "و"WMV".  وحتى يمكن الوصول الى الفيديو بشكل غير
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 "MPEG" ،"MPEG2" ،"MPEG4"مثل فيمكن استخدام صيغ أخرى متصل مع الشبكة 
 .بين الضغط والنوعية دًاجي التي تضمن تناسبًا "DIVX"ونسخته المتدفقة 

 فالش النوع
FLV - Flash 

 تفاعل فيديو وصوت
AVI - Audio 

 كويك تايم
MOV - 

Quicktime 

 شركة ابل شركة مايكروسوفت ماكروميديا المؤلف
 شركة ابل شركة مايكروسوفت شركة انظمة ادوبي المنتج
 ١٩٩١منذ  ? ٢٠٠٢منذ  التاريخ
 متوفر غير غير متوفر غير متوفر المعرف

حقوق المؤلف لشركة  الحقوق
حقوق المؤلف  حقوق المؤلف لشركه مايكروسوفت ادوبي

 لشركة ابل

 الوصف

بشكل يسمح للمستخدم 
 بتعديل الضغطكامل 

والوضوح ومستويات 
مع فوائد  الجوده

للمستخدم ومصمم 
. الصفحات االلكترونية

ان الصيغة  واالستخدام 
المتكامل لوظائف 

لجميع الفالش متوفرة 
اجهزة الحاسوب 
وانظمة التشغيل بالفعل، 

على  تقريبا فهو مركب
جميع اجهزة الحاسوب  

وصول لالنترنت ال ذات
وهو متوافق مع معظم 
االنظمة المستخدمة 
لنشر الفيديو عبر 

 .االنترنت

الصوت والتي تدار /صيغة الفيديو
ويندوز ويدعم نظام بواسطة  تقليديًا

عدة مستويات من الضغط وهي 
 :من خالل طريقتين تعرف غالبًا

و " DV" الفيديو الرقمي او ديفكس
"DivX "هما االكثر انتشارًاو .

 االخير ليس مناسبًا ان وبالرغم من
اللتقاط الفيديو ولكنه بدون شك  جدًا

االفضل للحصول على فيديو نوعي 
وهي نفس الصيغة التي تستخدمها (

وهو انسب صيغة  ).كاميرا الفيديو
يعملون على ويندوز  فيديو لمن

 .امج التحريروبر
واذا اراد الشخص تحرير مشاهده 
الخاصة فاالفضل التقاطها مباشرة 
 بفيديو رقمي مصغر وبصيغة

"AVI "والتي تحفظ النوعية 
 االصلية واالطار

هي صيغة ابل كويك 
م تشغيل تايم  لنظا

ماكينتوش وهي 
 تعادل صيغة

"AVI " بالنسبة
وهي تدعم  .لويندوز

د من مستويات العدي
الضغط والعديد من 
وظائف الفيديو 

بما فيها ( متقدمة ال
 .)عالي الوضوح

 

 النوع

MPEG/ MPEG2 
مجموعة خبراء ترميز الصور 

 والصوت المرافق المتحركة
 ن الرقمييخزتلل

MPEG4 
مجموعة خبراء ترميز 

 الصور المتحركة
 والصوت المرافق

 ن الرقمييخزتلل

WMV 
فيديو االعالم 

 بويندوزالخاص 

قطاع  –اتحاد االتصاالت الدولية  المؤلف
 معايرة االتصاالت

مجموعة خبراء الصور 
 شركة مايكروسوفت المتحركة

 شركة مايكروسوفت المنظمة الدولية للمعايير المنظمة الدولية للمعايير المنتج

) النسخة االولى(١٩٩٩ ٢٠٠٠ التاريخ
 ? )النسخة الثانية( ٢٠٠١

 ISO/IEC المعرف
13818:2000 

ISO/IEC 14496 
 غير موجودة 

 معيار مفتوح معيار مفتوح الحقوق
حقوق المؤلف 
والنشر لشركة 
 مايكروسوفت
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 الوصف

" MPEG" ان لصيغة
ميزة تخفيض الحجم  " MPEG2"و

بشكل كبير مع المحافظة على 
ولكنها ليست  .نوعية صورة مذهلة

لمشروعات تحرير  مناسبة كثيرًا
 النها تحفظ اطارات معينة ة،معقد
حل وسط ممتاز بمثابة وهي . فقط

 .بين حجم الملف ونوعية الفيديو
وبالـتأكيد تم اختيارها كصيغة 

نموذجية لقرص الفيديو الرقمي   
وبالنسبة لمن  .والتلفزيون الرقمي

يضطرون لتحويل ملفات الفيديو من 
الكاميرا لقرص الفيديو الرقمي فإن 

لب عملية اعادة هذه الصيغة ال تتط
 .ترميز

أو " MPEG4" توفر
"DivX "لمستخدمين ل

على نطاق واسع  حاليًا
نفس النوعية التي 

" MPEG2" توفرها
مع ضغط اعلى بثالث 

وهي مثالية . مرات
للفيديو على االنترنت 

 .وللنشرات الصوتية

صيغة مايكروسوفت 
للمشاريع متعددة 
الوسائط وبتحديد 
 عالي وهي متقنة جدًا

امام  "حةمتا"و
العديد من مستويات 

 .الضغط المدعومة
 

Source: ATHENA. Digitisation: Standards Landscape for European Museums, 
Archives, Libraries, 2009 

وتوجد العديد من برامج المصدر المفتوح والبرمجيات المجانية والبرمجيات التجارية  متوفرة 
 AVS Converter" ،"Imtoo FLV" مثل( ملفات الفيديو حويل او ضغط على االنترنت لت

Converter" ،"Total Video Converter "وأخرى(. 

نسبة العرض الى أو ( "aspect ratio" تنسيق الشاشةوهناك مؤشر اخر يجب تذكره وهو 
وهذا ). التصوير والتحرير والتحويل(التوافق معها في جميع االوقات  والتي يجب .)االرتفاع

وندرج ادناه اكثر صيغ الشاشات  .ضمن االعدادات لبرامج تحرير الفيديو المؤشر موجود دائمًا
 .شيوعًا

 

 )ثالثه ارباع( ٤:٣
اها معظم برامج نجية منذ والدته وتتبذصيغة شاشة التلفزيون النمو

التلفزيون بالرغم من انها على وشك االختفاء مع ظهور قرص الفيديو 
 .التلفزيون الرقمي الجديدةالرقمي واشكال 

 

 الشاشة العريضة  ١٦:٩
وهي شكل اعرض من شاشة التلفزيون الكالسيكية مع نسب تحاكي 

 .شاشات السينما وهناك نسخ ذات عرض متنوع

 

 "Letter Box"صندوق الحروف 
النموذجية  ٤:٣تقنية تسمح بمشاهدة صيغ الشاشة العريضة على شاشات 

وتبقى نسبة الطول الى العرض نفسها ولكن الصورة تعدل حتى تناسب 
 .واسفل الصورة أعلىالشاشة مع وجود شريطين باللون االسود 

 

 "Pan&Scan"بان وسكان 
شاشة وهي تقنية تجعل من الممكن مشاهدة افالم شاشة عريضة على 

وهي تختلف عن تقنية الشاشة العريضة بانها تظهر الجزء . ارباع ةثالث
 .االوسط من الصورة وتقص الجوانب

 

ويمكن وضع فيديو مخزن على منصة خارجية في الموقع الشخصي على االنترنت باستخدام 
 ."embedding" اجراء التضمين
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يوتيوب (المشاركة فيها ووتوفر المواقع الرئيسية المخصصة لمشاهدة مقاطع الفيديو 
شخص  ويمكن ألي ،مرتبط بكل مقطع فيديو) html string(رابط ) وغيرها "Vimeo"و

وهذا ينشىء . هموقع جياترمبولصقه ضمن  الرابط في موقعه بمجرد قص هذا المقطع تضمين
وسيتم تشغيل مقطع . يمكن تعديله فيما يتعلق باالرتفاع والعرض ولون الحدود ضمنيًا قارئًا

 .الفيديو على الموقع عندما يضغط المستخدم كبسة التشغيل

 ,RealMedia (RealVideo" مثل :م في صفحات االنترنتويمكن تضمين اي نوع من الدع
RealAudio)" ،"QuickTime Vedios" ،"Flash animation"وغيرها،. 

 توصيات موجزة : مقاطع الفيديو 

 عام 
 .ضع منذ البداية سياسات تتعلق باالستخدام واعادة االستخدام لملفات الفيديو •
 .قيم بدقة مدة ملفات الفيديو التي تريد نشرها للمحافظة على اهتمام المستخدم •
 .حدد صيغة وحجم الملفات التي سيتم تنزيلها واكتب مدة التنزيل المتوقعة •

  تقنيًا
 .امنح المستخدم الفرصة لتفعيل او ايقاف ملف الفيديو •
 .ع متطلبات الوصول بتوفير نص بديلوافق مت •

 فيما يتعلق بحقوق النشر والتأليف
 .تحقق من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بكل ملف فيديو •
ثانية تعامل وكانها اقتباس وتعفى من رسوم  ٣٠فإّن مقاطع الفيديو التي مدتها اقل من  عمومًا •

 .االستخدام اذا استخدمت الغراض غير تجارية
من شروط االستخدام المتعلقة  تأكد دائمًا .يمكن ان يخالف اسلوب التضمين حقوق الملكية الفكرية •

 .بالمصدر الذي سيتم تضمينه
 

 )ةنقوشمال الصور ،ةالرسم الحاسوبي، الصور الغامر( "3D" االبعادثالثي  ٤-٣-٣
في التواصل، من المفيد مناقشة طبيعتها  مهمًا رًابعاد الثالثية تكتسب دوألبما ان تقنية ا

 .واستخدامها بايجاز

بعاد ألا ةثنائي )او سلسلة من الصور(مكانية اعادة انتاج صورة إ بعاد الثالثية عمومًاألتعني تقنية ا
وهناك تقنيات هائلة يمكن ان تحقق ذلك تتراوح بين اعادة . بطريقة تجعلها تبدو ذات ابعاد ثالث

 ستيريو" المسماة بشكل معقد باستخدام النماذج الرياضية والطريقة االسهل  رسمها حاسوبيًا
 .)قديمًا اسلوبًا تعتبر االنالتي ( "كاميرا

تلك التي توفر  :بعاد يكمن في نموذجينألمن ثالثي ا اول فرق رئيسي بين االنواع المختلفةإن 
بعاد، ألنظارات ثالثية ا(مساعدة ادوات خاصة ببعاد يمكن مشاهدتها ألثالثية ا صورًا

 .دوات خاصةالتحتاج ال وتلك التي  ،)وغيرها ،ستيريوسكوب
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سطة الكمبيوتر او على حقيقة انه تم توليدها بوا بعاد تختلف بشكل كبير اعتمادًاألان طبيعة ثالثي ا
ن لتوفير منتج يمكن مشاهدته االنظامان يتكامل ويمكن  .)سواء بالفيديو او الصورة(بالتصوير 

 .بعاد وهي طريقة تستخدم بكثرة في السينماألباستعمال نظارات ثالثية ا

الدخول دون وب "بسيطة"بعاد للمحتوى باستخدام شاشة حاسوب ألحددنا انفسنا بالتمثيل ثالثي ااذا 
نشطة، (بعاد المستخدمة في السينما والتلفزيون ألفي التفاصيل التقنية لالنواع المختلفة من ثالثي ا

باالضافة الى الرسم - علينا مع ذلك ان نأخذ بعين االعتبارإن ف). ثالثية ابعاد قطبيةو ،خاملة
باستخدام  والتي يمكن مشاهدتها بسهولة "anaglyph images" الصورالمنقوشة -الحاسوبي

خفضة ويمكن شراؤها بكلفة من) لون مختلف لهما فلترذو(ن العدستان مختلفتافيها نظارات تكون 
 .ويمكن حتى عملها في المنزل

بعاد ألاو التجوال ثالثي ا/اسباب تقنية واقتصادية بدرجة اقل، فإن استخدام الصور والبيئات وألو
 .هاتين الطريقتينفي معرض افتراضي، يجب ان يعتمد بشكل كامل على 

الضافة " وهمية"وقبل الدخول في التفاصيل المحددة، يجب ان نضيف ان هناك طريقة ثالثة 
 .وان نقّيم باختصار ايجابيات وسلبيات هذه االجراءات ،بعاد الثالثية لمعرض افتراضيألا

باستخدام برمجية  –يمكن للشخص ان يؤلف ، "panography" الصور المركبةوبفضل تقنية 
ومن  ،)او تكعيبيًا( كرويًا صورة واحدة من عدة صور متداخلة وبالتالي يعطي احساسًا –خاصة 

خالله يقف المشاهد في نقطة مركزية يمكنه من خاللها مشاهدة االشياء المحيطة به من جميع 
 بعاد هو في الواقع ثالثيألثالثي ا وهذا التأثير والذي يسمى عمومًا. الجهات بطريقة غير مرئية

النه يرتكز على صور ذات بعد ثنائي متحده مع بعضها ومعروضة بطريقة  ،"وهمي"ابعاد 
هو  معينة لتشكل خارطة نصف كروية والتي بمجرد اغالقها يستطيع المشاهد مالحظة كل ما

 .حيط به ولكن دون اعطاء وهم العمقم

الفتراضية ابتعدنا عن قصد بعاد التي ستستخدم في المعارض األوبما اننا نتعامل مع تقنية ثالثي ا
بعاد لحيز او عنصر الن ألعن وصف ميزات وامكانات ماسحات الليزر في بناء نماذج ثالثية ا
 .تكلفتها المرتفعة واداءها المعقد تجعلها مناسبة اكثر لالغراض العلمية

 
 السلبيات االيجابيات

الرسم 
 الحاسوبي

 -امكانية اعادة بناء العناصر والبيئات •
 -ذلك تلك التي كانت مفقودةبما في 

 .بدرجة عالية من الدقة العلمية
امكانية اظهار رسم كت اواي  •

)cutaway ( او رسم منظر متفجر
اهد على فهم الجل ان يحصل المش

 .نافضل لبناء عنصر معي

 الكلفة المرتفعة •
او ذو " مرسوم" تركيب يبدو وكانه  •

: دنية اذا اعتمد على الصورنوعية مت
 العادي الذي اليعرف شيئًاالن المشاهد 

عن الجهد العلمي النشاء نموذج ثالثي 
اد قد يهمل ما هو اكثر من لعبة بعألا

 .فيديو
تتطلب كرت فيديو ذو جودة مرتفعة  •

للحصول على افضل  سريعًا ومعالجًا
 .النتائج
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الصور 
 المنقوشة

 .الكلفة المنخفضة •
حتى (بعاد ألمكانية تطبيق تقنية ثالثي اإ •

 .)ارشيفية واحدةعلى صورة 
واذا  ،الزالت مستحدثة على االنترنت •

 استخدمت بشكل سليم فستجذب زوارًا
 .من غير المؤسسات الى المعرض

ء ىتوفر برمجيات مجانية يمكن ان تنش •
ة من الصور ختلفم بشكل سريع انواعًا

 .المنقوشة

 .)بعدسات ملونة(استخدام نظارات  •
غير مالئمة ( فقدان دقة اللون  •

 ).الصور الغراض علمية الستخدام

الصور 
 المركبة

لالماكن كما ترى " طبيعية"مشاهدة  •
 .بالعين البشرية

اذا صورت وعولجت (دقة لون مثالية  •
 .)بطريقة سليمة

سائط ذو مكانية ادخال محتوى متعدد الوإ •
 .انماط متنوعة في كل مشهد

" الجولة التفاعلية"قابلية تركيب  •
 والتكاليف المترتبة عليها

 .االنتاج المتخصص للصور •
مشغل . يحتاج الى وصالت خاصة •

يارية في مع ةسموهو (ادوبي فالش 
او كويك ) من اجهزة الكمبيوتر% ٩٧
وفي بعض الحاالت النادرة، . تايم

 .هناك حاجة لوصالت مملوكة
يتطلب كرت فيديو ذو جودة مرتفعة  •

للحصول على افضل  سريعًا ومعالجًا
 .النتائج

بناء البينات التي لم تعد يمكن اعادة  ال •
 .موجودة 

 الرسم الحاسوبي ١-٤-٣-٣
 .بعاد مكون للرسم الحاسوبي على اساس توسيع النماذج االفتراضيةالان ثالثي ا

بعاد ألتضم الرسومات الحاسوبية ثالثية االبعاد العلم والدراسة وعرض تمثيل رياضي لصورة ثنائية ا
 .العين البشرية فيعمق المجال  لمحاكاةباستخدام تقنيات مثل المنظور والتظليل 

 

بعاد بحد ذاته ألوسيله لوصف النظام ثالثي ا :بعاد توفير عنصرينأليجب على كل نظام ثالثي ا
 وليأليعرف با(بعاد الثالثية ألوالذي يتكون من تمثيل رياضي لعناصر ا) "scene" مشهد(
"primitive"(، بالتوليف"بعاد للمشهد والذي يعرف ألليه النتاج صورة ثنائية اآو renderer." 

هي العملية التي تولد الصورة النهائية من نموذج رياضي للعنصر  تقديم رسومات الحاسوب
ابعاد على ألتستلزم عرض النماذج ثالثية ا وهناك خوارزميات عديدة ولكنها جميعًا). المشهد(

 .ادبعألسطح ثنائي ا

تتضمن عملية  هو عمليه تحدد لون بكسل معين من الصورة وهي عمومًا" Shading" التظليل
 .والتي تعيد بناء التفاعل بين العناصر ومصدر الضوء" lighting" االضاءة

 :بعاد المعدة بالحاسوب على االنترنت قد يتم من خاللألالنماذج ثالثية ا نشر

 .درجة ٣٦٠الصور بما في ذلك صور  •
 .مقاطع الفيديو والرسوم المتحركة •
  .بعاد يمكن الوصول اليها في الوقت الحقيقيألنماذج ثالثية ا •
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 .منتشر وذو تأثير مباشر نماذج ثالثية االبعاد في الصوران استخدام 

شكال واستخدامها الن ألومن الواضح انه ليست هناك مؤشرات محددة فيما يتعلق بالوصول الى ا
 .تماثل الصور العادية المستخدمة على االنترنت وفي التطبيقات متعددة الوسائطالصور المولدة 

وتعتبر برمجية غوغل سكتش اب للمصدر المفتوح 
)http://sketchup.google.com/intl/it/ (بعادألاداة مفيدة في بناء نماذج ثالثية ا. 

 

 بعاد تم تقديمه في صورةألنموذج ثالثي ا

في  بعاد هي الممارسة االوسع انتشارًاألعلى اساس اعادة البناء ثالثي ا ان توليد مقاطع الفيديو
واحدى ميزات مقاطع الفيديو هي . تعددة على االنترنت او دون اتصالاستخدامات الوسائط الم

انها ال تتفاعل اال اذا تمت برمجتها بشكل محدد لذلك كجزء من برمجية وسائط متعددة ويمكن 
تعددة من خالل جميع منصات االجهزة وبرمجياتها ومن خالل وسائط م الوصول لمقاطع الفيديو

 .على االنترنت او دون اتصال

 

 بعادألمثال على فيديو يعتمد اعادة البناء ثالثي ا

ان النوعية الفنية للمادة االعالمية المنتجة مهمة في توليد مقاطع الفيديو والصور، كذلك فان فن 
ويجب تحليل هدف مقطع . مسار الرحلة التي سيتم توليدها مهمان ايضًاخلق بيئات االداء واتجاه 

وعلى اساس هذا التحليل يجب موالفته مع صوت  –تبسيطي وغيره  ،تعليمي، ترويجي –الفيديو
بعاد او صور يقصد منها االضافة الى المحتوى التعليمي ألوحركات مكتوبة ورسوم ثنائية ا

توليد مسار الرحلة من خالل محرك توليف وتضمين مرحلة  وعليه فمن الضروري دومًا. للفيديو
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لما بعد االنتاج الضافة المعلومات الضرورية لفهم الفيديو الذي تتم مشاهدته ومن ثم يتم تحسينه 
 .ليستخدم على االنترنت

 بعاد التي يمكن الوصول اليها في الوقت الحقيقيألالنماذج ثالثية اوهناك صيغ لتعريف ووصف 
في السوق بسبب عدم قدرتها على توفير تصوير واقعي وليست  محدودًا ولكنها واجهت نجاحًا

) بعادألمشغالت ثالثي ا(بعاد في الوقت الحقيقي ألهناك برامج للوصول الى النماذج ثالثية ا
هناك فقط برامج موالفة صممتها  حاليًا. للصناعة ادى الى اعتبارها نموذجًا والتي القت نجاحًا

 .لشركات النتاج محركات تقديم وتتطلب وصالتا

 

 بعاد يمكن الوصول اليه في الوقت الحقيقيألمثال على نموذج ثالثي ا
(BabelsWarm Project) 

 
بعاد والصور والتمثيل المجازية قد يصطدمان بامكانية ألان استخدام الرسوم المتحركة ثالثية ا
صالت تنزيل، جود ومدة التنزيل، والحاجة لو لطوعتبر يو. الوصول الى المحتوى عبر االنترنت

وحقيقة ان محركات البحث تعتبر ان الرسم الحاسوبي ذو عالقة بالصور ولذلك تستطيع فهرسته 
اضافة الى ذلك فإن هناك . من السلبيات التي تؤثر على استخدام وسهولة وصول هذه التطبيقات،

 ) غير مثالي لو كان ذلك بشكلو(الى المحتوى  حاجة للقياسات وادوات القياس للسماح للوصول
 . من جانب المستخدمين المعوقين

 "Immersive photography" الصور الغامرة ٢-٤-٣-٣
. هي التوليفة الحالية بين التصوير التقليدي الثابت ومقاطع الفيديو" الغامرة"الصور المركبة او 

فقط وجهة (ا دون التعرض لمعيقات بصرية ملهوهي تجعل من الممكن مشاهدة البيئة المحيطة باك
ويمكن  ،)مشاهدة مقطع فيديو تعني انك عرضه لذوق المخرج(او معيقات وظيفية ) نظر المصور

عمل كل هذا من خالل التصفح خالل وقت فراغ الشخص عبر المحاور العمودية واالفقية 
 .درجة ٣٦٠×٣٦٠والسماح بالدوران الكامل 

اقصى درجة من الدقة ،بالحقيقة االفتراضية  والذي يعرف ايضًا،ويوفر هذا النوع من التصوير 
لما يتم مشاهدته ويشجع المستخدمين على استكشاف الصورة باستعمال الماوس وكأنهم جزء 

 .باستخدام رسوم الحاسوب ره ولم يتم اعادة بنائه افتراضيًامادي من المشهد الذي تم تصوي
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كما تراه العين أي  ":مطمئن"معروف وللواقع بافضل شكل ) بانوراما( شموليًا منظرًا وهذا يوفر
 .البشرية

الموقع بطريقة حرة تماما دون شعورهم بانهم " يزورون"مستخدمين اضافة الى ذلك فان ال
كما كانوا سيفعلون لو كانوا  بالتركيز على ناحية معينة اكثر من غيرها، تمامًا" ملزمون"

وبتعابير أبسط يستطيع المستخدمون ان يجمدوا الصورة . في الموقع المصور فعليًاحاضرين 
ويركزوا على مناطق محدده بعينها من خالل التكبير او التصغير للمشهد وبالتالي متابعة 

 .دق تفاصيلهأاهتماماتهم والبحث عن جانب معين ب

من المشهد او الجولة مع عقد اخرى " nodeة بالعقد"ويمكن ربط كل عنصر منفرد يعرف 
كانوا في زيارة فعلية الى  للرحلة يحاكي المسار الذي يتبعه الزوار لو التفاعلية والتي تخلق مسارًا

 .يضاحإلبالتالي بشكل كامل معيار االمعرض والذي سيعكس 

 

 الصور المتداخلة لكهوف باستينا
   )مع التقدير اللفريدو كوراو(

 

ضافية ذات االنواع إللمعرض غير افتراضي واما المستويات اول زيارة أليماثل المستوى ا
ضافتها بطريقة تجعل من الممكن التعمق في موضوع محدد إالمتعددة من الوسائط فيمكن 

 .بحوار مع جميع انماط المستخدمين ومشاركة التعليقات والقيام

والتي  ةنقاط محدد الى) ط ساخنةانق( ةفعلى سبيل المثال يمكن اضافة روابط مرئية او مخفي
وفي . تم مشاهدتهييشرح ما  او نصيًا تفتح صفحة انترنت او محتوى سمعيًا، بمجرد تفعيلها

الحاالت التي يوفر فيها المعرض االفتراضي محطات وسائط متعددة مع فيديو تعليمي، يمكن 
تحركة، الى المعرض االفتراضي باستخدام الرسوم الم) كذلك على فالش(تنزيل الفيديو نفسه 

 .وبالتالي منح الزائر االفتراضي شعور حضور المعرض غير االفتراضي
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فائدة هي الرابط لمعارض الصور التي تضم مجموعة من الصور ) النقاط الساخنة(وأحد اكثر 
برسوم جصية هو  لنفرض ان جدارًا. حيث تقع النقطة) او الموضوع(التي تركز على النقطة 

التفصيلية الشكال الرسوم  نشاء البوم صور يسمح بالمشاهدةإيمكن عندها : جزء من المشهد
ثم توليدها ) ذات وضوح عالي(ة ، يمكن للشخص توفير رابط لصورة واحدوبالتناوب. الجصية

انظر قسم (باستخدام طريقة التبليط والتي تجعل من الممكن مشاهدة الصورة بأدق تفاصيلها 
عادة انتاج إلوالمخصص  –التراث الثقافي  والذي تشارك فيه وزارة -مشروع غوغل الفني

االعمال الفنية مثل والدة فينوس لبوتيجيللي 
)http://www.googleartproject.com/museums/uffizi/the-birth-of-venus.( 

 

 لبوتيجيللي" والدة فينوس" تم تطبيق التبليط على اعادة انتاج

بشكل مستقل عن بيئة الحقيقة  –كذلك يجب توضيح انه يمكن مشاهدة كل صورة البوم 
على شكل عرض شرائح مع مؤثرات خاصة، نقالت،  –االفتراضية التي ادخلها المستخدم 

 .ومقاطع صوتية او مجموعة من الصور الفردية

مع هذه الصور  -تتراوح من تعليق بسيط الى ملف علمي تفصيلي -ويمكن ربط معلومات محددة 
وهذا ضروري للتمييز بين االنماط المختلفة من . وصفيةوان تصبح مرئية بفضل البيانات ال

 .المستخدمين

) اكثر من درجة وضوح(صورة واحدة مركبة بوضوح مرتفع  ويمكن حاليا اعادة انتاج حتى
 ).HTML5(بفضل لغة  )هواتف ذكية وغيرها( ةعلى عدة اجهزة محمول هاعيوتوز

العدسة /مامية للكاميراألالعقدية ا تبدأ معالجة الصور المحفزة بتصوير المشهد من النقطة
المستخدمة ثم تتم معالجة الملفات المستخرجة خالل سير العمل بما في ذلك برمجية خياطة واحدة 

 .محدده على االقل

 الصور المنقوشة ٣-٤-٣-٣
منذ والدة التصوير في النصف االول من القرن التاسع عشر وحتى قبل ذلك حاول الناس ان 

ذلك باستخدام زوج من وبعاد الثالثة التي تستوعبها العين البشرية ألق احساس ايسجلوا على الور
لنفس  عطاء عمق المجال لصورة فوتوغرافية باستخدام صورإلالرسومات وكانت اول محاولة 

 ٦/٧من منظورين مختلفين يبعدان عن بعضهما  -سواء التقطت في وقت واحد ام ال  -الموضوع
والمشاهدة الالحقة لهذه الصور من خالل ) االنسان وهي نفس معدل المسافة بين عيني(سم 

 .ستيريوسكوب

اخذت بفلتر احمر  ةواحد ،تتكون الصورة المنقوشة من صورتين متراكبتين ولكنهما مزاحتان
ني اخرى مثل االرجوا ويتضمن دمج االلوان الوانًا. والثانية بفلتر سماوي وهو نقيضه اللوني
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نتاج اللون بما إعادة إلفضل دمج هو االول بالنسبة أو. واالخضر واالكثر ندرة االصفر واالزرق
بعاد ألبعاد وتستخدم للصورة المطبوعة ثالثية األبالصورة ثالثية ا ةفي ذلك تلك الخاص

ويستخدم . تي اعيد انتاجها على شاشات العرضوتلك ال) وغيرها ةبوسترات، بطاقات معايد(
بعاد في المنزل على شاشات التلفزيون ألن االرجواني واالخضر لمشاهدة االفالم ثالثية االلونا

 .بعاد الثالثةألواجهزة الفيديو االخرى التي ال تتضمن سمات ا

مصنوعة من  –يجب مشاهدة الصورة المنقوشة بزوج من النظارات والتي تكون عدساتها 
 .سب الدمجوتكون من نفس اللونين ح –البالستيك او الجل 

 

 نظارات لمشاهدة الصور المنقوشة

ما انطباع وتمّكن هذه النظارات من رؤية واحده فقط من الصورتين بكل عين ويعطي الدمج بينه
 .بعادألالرؤية ثالثية ا

فاذا تمت فلترة  ويجب ان يتبع تسلسل اللون الذي تم من خالل فلتره الصور في النظارات ايضًا
الصورة التي على اليسار باللون االحمر والصورة التي على اليمين باللون االخضر فإن العدسة 

والدمج بين الحمراء على اليمين والسماوي على . اليسرى يجب ان تكون حمراء واليمين خضراء
واالفالم ولهذا فإن عدة شركات تنتج الصور ) الرؤية العميقة(اليسار هو براءة اختراع 
 .والنظارات بالدمج المعاكس

وبفضل تقدم التقنيات الرقمية فهناك اليوم عدة طرق لتوحيد الصورتين وتشكيل الصورة المنقوشة 
نتاج هذه إلخاصة  ةبعاد من برامج مثل فوتوشوب، والتي بالرغم من افتقارها الى سمألثالثية ا

لبرمجية والتطبيقات المتخصصة المجانية الصورة، يمكن استخدامها بنجاح كبير ببعض الخبرة با
ختيار الدمج إلاو /وبعض هذه التطبيقات توفر بدائل عديدة للصور المتراكبة و. في معظمها

 .اللوني
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 صور متراكبة لعناصر
 )مع التقدير اللفريدو كوراو(

 

 صور متراكبة لمشهد
 )مع التقدير اللفريدو كوراو ( 

 

 سان كريستوفورو ، تيتروبرامانتيه اوربينيا، ساحه: صورة متراكبة
 )مع التقدير اللفريدو كوراو ( 
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 /http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr" (كريستيريوفوتو م"البرنامج ويستحق 
index.html( الممكن  وباالضافة الى الصيغة التقليدية فهي تجعل من .االهتمام بشكل خاص

والصيغة  االكثر انتشارًا ابشكل عالمي على انه والمعروفة حاليًا" jpg" حفظ الصور بصيغة
 .بعادألالعملية للصور ثالثية ا

  "Z-anaglyph"مثل اقل  وهناك برامج اسهل لالستعمال ولكنها توفراعدادات
)http://rosset.org/graphix/anaglyph/zanag_en.htm (بعاد ألا كر ثالثييوفوتو م

 ).http://dvdvideosoft.com/it/index.htm(المجاني 

نتباه لعدم إلمع ا -بعاد، يجب التصوير بكاميرا واحده يتم تحريكهاألوللحصول على تأثير ثالثي ا
قرب للكاميرا ألمع لوحه صغيرة لتحديد المواقع لمسافة تعادل مسافة الشيء ا -عداداتإلتغيير ا

ضوعة على دعائم ستخدام زوج من الكاميرات المتماثلة بعدسات متماثلة موإاو ب ،٢٠مقسما على 
ستخدام كاميرا واحده يجعل من المستحيل تصوير االشياء المتحركة الن الشيء نفسه إان . خاصة

ستعمال زوج من الكاميرات للتصوير إواما . سيتغير وضعه خالل الوقت الالزم لتحريك الكاميرا
 .بالتزامن بمساعدة اكسسوارات بسيطة فيجعل من الممكن التصوير دون حدود

لتوليد صورة منقوشة من صورة ارشيفية واحدة  ر التصوير الرقمي فرصة ممتعة جدًاويوف
وفي هذه . ستخدام المادة المؤرشفة بطريقة جديدة مثيرة لالهتمامإجعل من الممكن يوبالتالي 

التصوير  ابعد من قدرة برمجية وهو حتميًا ،جراء لما بعد االنتاج اكثر تعقيدا بقليلإلالحالة يكون ا
 .بعاد المجانيةألثي اثال

النهما يجعالن من الممكن العمل على مثالي الحل الهما " Gimp" الفوتوشوب وان برنامجي 
وهناك العشرات من . "RGB image" وان للحصول على صورة بلون نموذجيقنوات االل

االساسية هي انه البرامج التعليمية وكيفية القيام بهذا الشيء متوفرة على االنترنت ولكن النصيحة 
بمجرد اتقان الطريقة االساسية والتي تبدأ دوما بنسخة طبق االصل من الصورة، من االفضل 

رسومات، (التجريب للوصول الى افضل نسبة تحويل للصور المنسوخة لكل نمط موضوع 
 ).ور طبيعية للريف او المدن وغيرهاص

فه حتى عندما تصور باستخدام ، فان الصور المنقوشة سهلة االستعمال وغير مكلوخالصة
 .ولها تأثير قوي –تكفي كاميرتان مدمجتان من النوعية الجيدة  –كاميرتين 

سواء بنقرة على  –مكانية مشاهدة صور او مقاطع فيديو تكاد تقفز من شاشة الكمبيوتر إان توفير 
 .الفتراضييمكن ان تكون طريقة جيدة لزيادة عدد زوار المعرض ا –الماوس او في قسم محدد 

اؤها بالجملة مما قد يبرر سنت اذا تم شر ٥٠بعاد حوالي ألوتبلغ كلفة زوج النظارات ثالثية ا
 على إعادةتوزيعها بشكل مجاني على زوار المعارض غير االفتراضية لتشجيعهم  احيانًا

 .جتذابهمإي االنترنت الذين نرغب بتجربتهم على االنترنت او مباشرة لمستخدم

ل ، فمن االفضل توضيح اي دمج لوني تم استخدامه لتوليد الصورة المنقوشة ليتمكن حا ةوعلى اي
بعاد عند أليفهموا سبب عدم وضوح ثالثي الالمستخدمون من اختيار نفس الدمج لنظاراتهم او 

بعاد ألويجب ان نتذكر انه بالرغم من ان لهذا النوع من ثالثي ا. استخدام النظارة الخاطئة
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نتاج اللون غير موثوقة بشكل كاف في إعادة إبما في ذلك المجال العلمي اال ان تطبيقات هائلة 
 .مجال الفن

 ةتوصيات موجز :بعادألثالثي ا

تجنب الصورة المشوشة اذا طبقت وظيفة تقريب الكاميرا على الصور، حافظ على درجة الوضوح لت •
 .غير المحببه

 .اختر برمجية ال تتطلب تنزيل وصالت توليف •
 .ح وانظمة التشغيل ومنصات االجهزةتضمن اقصى موائمة مع المتصف حلوًالاختر  •
 .ارفق بالعناصر الثالثية والرسوم المتحركة عبارة تنوه بالصعوبات فيما يتعلق بسهولة الوصول •

 "Virtual reality"الحقيقة االفتراضية  ٥-٣-٣
الكمبيوتر ويمكن ان تحفز الوجود الحقيقة االفتراضية هي تعبير يعني بيئات تم توليدها باستعمال 
ات الحقيقة االفتراضية ئومعظم بي. المادي في اماكن في العالم الحقيقي وفي عوالم افتراضية ايضا

تعرض اما على شاشة الكمبيوتر او من خالل شاشات ،الحالية هي بشكل مبدئي تجارب بصرية 
 ).ويكيبيديا: المصدر(ية معلومات حسية اضاف ةوتتضمن بعض اشكال المحاكا،مجسمة خاصة 

قبل خمسة عشر سنة بالغنا في توقع نتائج وتطبيقات تقنيات الحقيقة االفتراضية ولكن االن هناك 
تطور على هذه التطورات المبدئية قد اخذ طريقه بالكامل في هذا المجال وقد دخلت هذه 

نفسيون لمعالجة مشاكل طباء الألالتطبيقات المجاالت العسكرية والصحية وااللعاب واستخدمها ا
دريب انفسهم على طباء لتألالقلق من خالل التعرض االفتراضي لمواقف معينة، ويستخدمها ا

وتمكنت صناعة . ، فيما يستخدم الجنود هذه التطبيقات للتدرب على مهماتهمةالجراحات المعقد
 ,World of Warcraft(ضافة مداخل لعدة العبين في اللعب على االنترنت إااللعاب من 

Second Life ( المرتكزة على جنود محاربين)Avatars ( تابعين لمستخدمين في الحياة
 ,Wii(لتقاط الحركة من خرق فهمنا للوحة تحكم االلعاب إالواقعية، وقد تمكنت منصات 

XBox(. تقنية كهف البيئة االفتراضية التلقائي  ،فإن واخيرا)CAVE ( كبنية التي استخدمت
سمحت تحتية للبحث توفر مجموعة متنامية من االدوات مع مصدر مفتوح ومكتبات تجارية 

 ]٩[ .ةتقديم مفاهيم تخيل وتفاعل جديدبلمجتمع الباحثين 

بانظمة الحقيقة االفتراضية التي تخلق  ومع الوقت اصبحت مؤسسات التراث الثقافي اكثر اهتمامًا
مكانية لالبداع فيما إوهناك ]. ٤[]٣[تقليدية العلمية والعسكرية الابعد من حدود القطاعات  تأثيرًا

تقنية عالية للتراث الثقافي ذات اهداف اكاديمية أو للتسلية وما يتبعها من بيتعلق باختراع تطبيقات 
ستعمال تقنيات الحقيقة االفتراضية في إان  .هي االفق الحالي للقطاع الثقافي منظور سردي

ث الثقافي يمكن ان يسمح للزوار بالسفر عبر الفضاء والزمن دون التحرك متحف او مشهد للترا
الفكرة التي يتم شرحها في من الموقع او عبر الشبكة مما يسمح بتعزيز التفاعل مع المحتوى ومع 

 .المعرض

ولكن  ،للمتاحف بتقديم تجارب شخصية وقريبة اكثر لزوارها ةوتسمح الحقيقة االفتراضية الغامر
والحقيقة . الثقافية الغامرة تتطلب اجهزة متخصصة ومساحات معارض متخصصةالتجارب 

في نشر  محتمًال االفتراضية حقل يتطلب البحث وفيه معالم غير مكتشفة ويمكن ان يكون مساهمًا
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ولكن ال زالت هناك حاجة للبحث للتركيز على . يسهم في تطور المنهجيات التربويةو ةالثقاف
 .بعاد كوسيلة لتقديم وحفظ التراث الثقافيألة اانتشار النماذج ثالثي

 هي غراض التراث الثقافي اكثر شيوعًاألان العوامل الرئيسية لجعل استعمال الحقيقة االفتراضية 
على التصوير  بعاد الثالثية اعتمادًاألول على االكلفة المنخفضة الجهزة المسح واساليب الحص

بعاد و المصدر ألالرقمي للحصول على حلول ارخص تعتمد الليزر وتوفر ادوات بيانات ثالثي ا
ويجب على مزودي البنى التحتية االلكترونية الذين يوفرون الحوسبة والتخزين . المفتوح

خدامها ستإلطالق هذا النوع من التقنيات إ ومصادر االنترنت باسعار معقولة للمؤسسات الثقافية
 .غراض تعليمية وثقافية أل

ستعمال تقنيات الحقيقة االفتراضية يجب اجراء تحليل معمق إوعند بناء معرض افتراضي ب
هداف المعرض من اجل اختيار التقنيات المناسبة وستكون النقاشات التقنية الرئيسية عن بناء أل

 .النماذج وتقديم رسومات الحاسوب ووجهة التفاعل

 "3D Scanning"بعاد ألسح ثالثي االم
بعاد وقد استخدم العمل ألنمذجة من خالل تقنيات مسح ثالثي ا ةيتم الحصول على افضل دق

وهو برمجة مفتوحة المصدر ] ١٨[ "MeshLab" ماسح اليزر وبرنامج] ٥[الموصوف في 
ثمن على وتتطلب تقنيات الماسحات الليزرية اجهزة معقدة وغالية ال. بعادألالدارة بيانات ثالثي ا

والتي يمكن استعمالها ] ١٩[ "ARC3D" وبعض البدائل هي تقنيات مسح الصور مثل.االغلب
 .]٧[مفتوح المصدر كما هو موضح في بعاد ألمع ادارة نموذج بيانات ثالثي ا

 "Modelling"بناء النموذج 
وذج ثالثي فإن بناء نملو ركزنا على التفاصيل والنوعية العالية او بناء النماذج ذات الدقة العالية، 

 غراض عامة مثلألبعاد ألستخدام صانع نماذج ثالثية اإبتصميم يدوي و بعاد  سيكون مدعومًاألا
"3dsMAx, Maya or Blender "للتصميم بمساعدة الكمبيوتر خصصةاو حتى التطبيقات الم 
"CAD applications" ]يئات لعدة مبان وب ةوتتطلب الحقيقة االفتراضية والمحاكا .]٨
والتي يمكن ان تبني نماذج عمالقة وتفصيلية ، ]٢٠[" CityEngine" جرائية مثلإمحركات ،

لهذه المحركات هو احد اكثر الطرق واقعية  ان تطبيقًا .بعاد تحاكي معالم بناء محددةألثالثية ا
 .]٢١[م روما القديمة المعروضة في لتقدي

 "Rendering"تقديم رسومات الحاسوب 
نقطة اساسية في المعرض االفتراضي وهناك حاجة للتقديم في الوقت الفعلي من اجل ان التفاعل 

وفيما يتعلق بالتقديم في الوقت الفعلي فهناك  .توليد نماذج مشاهد حسب تصفح المستخدم للنموذج
 ,Torque" ستخدام التقنيات الجاهزة وبشكل خاص محركات االلعاب مثلإ]: ٨[خياران متاحان 

Unreal or Quake "ستخدام محركات الحقيقة االفتراضي مثلإو أ "Virtools or XVR". 
كتقنية اساسية وفيما يتعلق " XVR" قائمة بالمشروعات التي تستخدم] ١٤[و يمكننا ان نرى في 

بعاد لساحة ألعادة بناء المدن او المباني هناك امثلة مثل االكتشاف التفاعلي ثالثي اإبمجال 
او مشروع ابيا  ،]١٢[ "Piazza dei Miracoli in Pisa"المعجزات في مدينة بيزا بايطاليا 

 .]١٥[ "Virtools"والذي انجز من خالل " Appia Antica"انتكيا 
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 ]١٢[لقطة مقربه لالكتشاف التفاعلي ثالثي االبعاد لساحة المعجزات في بيزا 

، Second Life" االهتمام بمنصات االنترنت المتخصصة مثل اضافة الى ذلك فقد برز مؤخرًا
 Second" توقد استخدم. للمشاهد التفاعلية التي يشارك فيها اكثر من مستخدم "Open Simو 

Life"  مشروع اوروك في كمنصات للمعرض"The Uruk Project" ]حيث اعيد ]  ١٠
عادة بناء احد شوارع  اوكالهوما في مشروع او م.ق ٣٠٠٠انشاء مدينة اوروك القديمة منذ فترة 

استخدم منصة  فقد] ١[واما االخرون مثل مشروع الكونيا لعلم االثار االفتراضي  .الخمسينات 
"Open Sim" تها المدرسة البريطانية في اثنيالمحاكاة كنيسة بيزنطية قديمة اكتشف. 

 

 "Immersive interfaces"الواجهة الغامرة 
التواجد في العالم المعروض محاطًا بالصورة و الصوت بطريقة تجعلك تعتقد الغمر هو وهم "

 ].٤[ "انك فعال هناك

والحقيقة االفتراضية هي تضمين مساحات تقنية  ،الغمر هو الشعور بالتواجد في حيز افتراضي
للمستخدم ان ينغمر في مشهد افتراضي ويتفاعل معه  ذات مستوى ادنى والتي تسمح مجتمعة

 ةجهزة المستخدمألتكوينات متعددة لمنصات غامرة ذات اداء عالي يتميز كل منها باوهناك 
 .ن عمل المستخدم والخبرة المتوفرةومكا

، و CAVE ،Immerse Desk" نظمة التي اساسها العرض مثلأليمكننا ان نميز بين ا
Powerwall" س ألى الرنظمة التقليدية للحقيقة االفتراضية مثل االنظمة التي توضع عألوا

"HMS"  او شاشة عرض منظار التوجيه الشامل"BOOM." ٣[ في المشاريع المعروضة ان [
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ان . كتقنية حقيقة افتراضية في معارضها "CAVEs"والعديد غيرها قد استخدمت ] ١١][٤[
 CAVE :Cave Automatic Virtual "تقنية كهف البيئة االفتراضية التلقائي 

Environment" عبارة عن بيئة حقيقة افتراضية غامرة حيث توجه شاشات العرض الى  يه
 .من جدران مكعب بحجم الغرفة ةاو ست ةثالثة او اربعة او خمس

  
 ]٤] [٣[زوار منغمرون في نظام كيفوتوس  المعروض في 

   

 ]١١[صور نظام الكهف ذو الكلفة المنخفضة المعروض في 

وقد  ،للتطوير الحضري لبلدة ليفورنو في منطقة توسكاني بايطالياالتخيل الغامر ] ٨[ويعرض 
ظهار تطورها على مر إهدف ببعاد للبلده خالل عصور ألتضمن المشروع انجاز نموذج ثالثي ا

من حائط عرض  باإلستفادًةر النتائج في اطار معرض متخصص اظهإ تمو. الزمان
"powerwall "بعاد مخصصة لعدد كبير من ألا وهو تركيبة غامره لعرض الصور ثالثية

 .الحضور

  
 ]٨[جدار العرض الغامر في المتحف االفتراضي للنحت 
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لواح ألوهناك حلول حقيقة افتراضية تستخدم للمجموعات االصغر ذات التفاعل االكبر وهي ا
اسيا عاده البناء والرحلة االفتراضية عبر مدينة ميليتوس بجانب ساحل إ] ٣[ويظهر في . الغامره

ي الصغرى ومعبد زيوس في اوليمبيا كسلسلة من البيئات التعليمية التفاعلية بواسطة نظام
"CAVE Systems وImmersadesk ".  ويتم مشاهدة تجسيم الصوت من خالل نظارات

لحركات الراس واليد ومدخالت  ويوفر النظام تعقبًا. مضلعة من الكريستال السائل خفيف الوزن
تفاعل جل الأل" wand"خفيفة الوزن تحمل في اليد تسمى صولجان  ةل اداستعماإالمستخدم ب

 .والصوت الصادر من السماعات

 

 ]٢[ على شاشة غامرة] ٣[ع التراثية اطفال يستكشفون المواق

جهاز عرض منفرد مع تطبيق دليل متحف يمكن الوصول اليه عبر االنترنت ] ٦[ويعرضون في 
بعاد ألللمستخدمين من الجانبين التفاعل من خالل نموذج ثالثي اومن موقع المعرض حيث يمكن 

 .للمعرض

 

 

 ]٦[مستخدم يتفاعل ولقطات من النظام العالمي االفتراضي معروضة في 

ان وسائل اللمس هي تغذية راجعة ملموسة تستفيد من احساس اللمس الخاص بالمستخدم بتطبيق 
نظام ] ١٧[ويصف . من خالل ذراع آليه] ١٦[القوى والذبذبات او الحركات على المستخدم 

متحف الشكل النقي والذي تم تطويره بالتعاون ما بين العديد من المؤسسات الثقافية التي قّيمت 
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ويتم التفاعل .ةكواجهة غامر ةليآواستضافت معارض ذات نظام لمسي كامل يعتمد على اذرعة 
 .في متحف الشكل النقي مع النماذج الرقمية للمنحوتات باستعمال حاسة اللمس

دناه فكرة عن االدوات المستعملة في منصات الحقيقة االفتراضية ودرجة أوتعطينا الرسوم 
مكونات مختلفة استعملت في تركيب الحقيقة االفتراضية ] ١٤[التفاعل والغمر فيها ويمثل 

عارض المصنفة حسب درجات متزايده من الغمر غير الموسع والتفاعل الطبيعي ويصنف الم
 .المختلفة حسب هذه المؤشرات
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 حقوق الملكية الفكرية ٦-٣-٣
عند تخطيط معرض افتراضي، من الضروري االلتزام بمعايير حق الناشر والمؤلف لكل نوع 

 ).بعادألمقاطع فيديو، رسوم، ثالثي ا سمعي، ، صور،نص(من المصدر الرقمي المستخدم 
 :ستخدامه هوإمن الضروري التأكد من ان كل عنصر رقمي ينوي الشخص 

 .عمل محمي بحق الناشر والمؤلف •
 .ر والمؤلفستثناء التقييدات في حق الناشإعمل ينطبق عليه  •
ة عادة بحماية ستخدام المقترحإلعادة اإخال من العوائق للوصول و"عمل في المجال العام  •

حق الناشر والمؤلف او الّن مالكي هذا الحق قرروا  ما كعمل منإ، حق الناشر والمؤلف
 ".زالة هذه العوائقإ طوعيًا

تصال بهم ولكن يفترض انهم ليسوا في إلعمل يتيم لمؤلفين غير معروفين او ال يمكن ا •
 .المجال العام

ما للتنازل عن حق المؤلف والناشر للنشر إولكل مصدر رقمي تم اختياره، يجب ان يقدم طلب 
 .ستخدامإعلى االنترنت او لدفع اي رسوم 

يجب على الشخص ان يتذكر ان المؤلفين قد ،وللتأكد من وضعية حق الناشر والمؤلف لعمل ما 
يختارون ادارة العالقة مع المستخدمين بشكل مباشر او ان يعهدوا بهذا الى منظمة محلية وسيطة 

 .ستخدام االعمال المحمية وجمع حقوق االمتياز وتوزيع االرباحإليص تصدر التراخ

التدفق حسب : كذلك يمكن التقدم بطلبات لتراخيص خاصة الستخدام الموسيقى بالطرق التالية
 .والبث الشبكي ،الطلب، تنزيل التدفق عبر الشبكة

 :حد من هذه التراخيص وظيفة مختلفةوفي ايطاليا على سبيل المثال لكل وا

وتسمح للمستخدمين بطلب الوصول الى محتوى متعدد الوسائط  التدفق حسب الطلب رخصة •
ختيار إمتوفر في قاعدة بيانات سيرفر االنترنت وبفضل هذه الرخصة، يمكن للمستخدمين 

 .المحتوى الذي يهمهم واالستماع اليه
ز الحاسوب وتسمح للمستخدمين بتنزيل ملفات على جها تنزيل التدفق عبر الشبكة رخصة •

الخاص بهم وبفضل هذه الرخصة يمكن للمستخدمين تنزيل المحتوى الذي يهمهم وان 
نتاج هذه إعادة إويمكن للمستخدمين  .يستمعوا اليه في اي وقت حتى دون الشبك مع االنترنت

 .ستعمال الشخصيإلاالعمال ولكن بشكل خاص ل
بالبث المباشر لمحتوى وسائط متعددة وتتعلق ) المسماة البث المباشر(البث الشبكي رخصة  •

مكانهم إمكان المستخدمين الوصول الى المحتوى الذي يهمهم وبإوبفضل هذه الرخصة ب
 .نهم يستمعون الى بث اذاعيأاالستماع الى المسارات الموسيقية وك

ن على المستخدمين تزويد إف ،واذا كان المعرض االفتراضي سيتضمن محتوى يولده المستخدمون
سسة االمينة على المتحف بضمانات انهم يطبقون القانون بشكل كامل وان يمنحوها حق المؤ

 .منه" المؤلف او جزءا
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فيمكن للمؤسسة المسؤولة عن المعرض تطبيق النماذج  عادة استعمال المحتوىإبفيما يتعلق 
 :التالية

صول عادة المحتوى ويقصر الوإوالذي يمنع نسخ او ) حق المؤلف( النموذج المغلق  •
 .واالستشارة على االستعمال الشخصي

عتماد على المشاركة والمنظم برخصة تحدد الحقوق التي ضمنت إلالنموذج المفتوح با •
 creative common" وتعتبر تراخيص المشاع االبداعي. تباعهاإوالشروط التي سيتم 

licenses" على هذا جيدًا مثاًال. 

سته انواع من تراخيص حق المؤلف والناشر للمؤلفين  تراخيص المشاع االبداعيوتوفر 
المبدعين الذين يرغبون بنشر عملهم وفقا  والصحفيين والمعلمين والمؤسسات وبشكل اكثر عمومًا

غراض ألويمكن لصاحب حق النشر ضمان حقوق اساسيه " بعض الحقوق محفوظة"لنموذج 
ل وليس اشتقاق اعمال منه او لنسخ حرفي للعم ،"non-commercial: NC"غير تجارية 

"ND: No Derivative"،  ولالعمال المشتقة يمكن منح حقوق اساسية بموجب رخصة مشابهة
والدمج بين هذه البدائل يولد رخص  ".share alike: SA"للرخصة التي تحكم العمل االصلي 

 ."/from http://www.creativecommons.it" ةالمشاع االبداعي الست

 Public Domain Mark" عالمه المجال العامرخصة المشاع االبداعي قدمت " ومؤخرا
وهي اداة جديدة مخصصة لالعمال التي لم تعد عرضه للتقييدات بموجب قانون حق  "1.0

ختيار هذه االداة فستتمكن إوب .المؤلف واية حقوق ذات عالقة النها دخلت في المجال العام
عادة استخدامه دون خطر إيمكن الوصول للعمل و عالم المستخدمين بوضوح انهإالمؤسسة من 

عليه من نسخ  انتهاك حقوق الطبع وبالتالي المساهمة في نشره وتوفيره وسيتمكن المستخدم بناًء
 .وتعديل وتوزيع او اداء العمل بما في ذلك الغراض تجارية دون الحاجة لطلب تفويض

يبين  بحق المؤلف" اشعاراه ويجب ان يضع المعرض االفتراضي او الموقع الذي يستضيف
واذا تضمن المعرض . بوضوح سياسة حق المؤلف للمؤسسة المسؤولة عن المعرض االفتراضي

 .فيجب تحديد حق المؤلف الذي يضمنه المستخدم،مستخدم  ةمحتوى اضاف
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 االلكترونيةالبنية التحتية  ٤–٣

والتي يمكن ان تستخدمها  االلكترونيةيبين هذا الفصل قائمة بالخدمات التي توفرها البنية التحتية 
وقد افادت المؤسسات الثقافية التي شاركت . المؤسسات الثقافية عند بناء المعارض االفتراضية

. في مسح مشروع انديكيت حول المعارض االفتراضية بانها ال تستخدم هذه الخدمات بشكل كبير
ح ان هناك فجوة بين مجتمع وقد اظهر المس. ستثناء الوحيد هو متحف غاليليو في فلوريناإلوكان ا

مستخدمي البنى االلكترونية التحتية ومجتمع التراث الثقافي الرقمي فمستخدمو التراث الثقافي 
 .الرقمي ليست لديهم معرفة عميقة عن االمكانات المتقدمة للبنى التحتية االلكترونية

 "BandWidth" النطاق الترددي ١-٤-٣
وفي . بالبت لكل ثانية او معدل البت او االداء مقاسًا ياناتالنطاق الترددي هو معدل تحويل الب

حالة المعارض االفتراضية واستخدام عناصر رقمية ثقيلة او معقدة فان النطاق الترددي االكبر قد 
 .يزيد سرعة التصفح او سرعة تنزيل المحتوى الثقافي

 سعة التخزين والتحميل ٢-٤-٣
قامة معارض إالتخزين للمؤسسات الثقافية التي تقترح  ةخدمقد توفر البنى التحتية االلكترونية 

 :وهناك عدة انماط لخدمة التخزين. افتراضية
 .الشبكة او سحابة التخزين •
 تخزين الند للند     •

 توثيق البنية التحتية وتفويضها  ٣-٤-٣
بتشغيل الهوية االتحادية وتوفر الخدمات لعدد  "NREN" تقوم شبكة البحوث والتعليم الوطني 

فان هذه ،واعتمادا على معايير مفتوحة . كبير من المستخدمين ضمن مجتمع االكاديمين والباحثين
مثل (الهوية االتحادية الوطنية  تركز على توفير امكانية الوصول الى مصادر على االنترنت 

تمعات الحاصلة على تفويض والتي تنتمي ويمكن للمج). المخازن والنشرات االلكترونية
 .ديمه في اطار المعارض االفتراضيةللمؤسسات الثقافية الوصول الى محتوى محدد يتم تق

 المراجع 
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 ض اإلفتراضيةورعال
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 الجوانب التقنية ٤
 

  الصورة ١–٤

 درجة وضوح الفيديو ١-١-٤
نعرضها / نبثها / ان درجة وضوح الفيديو هي التي تحدد عدد البكسل لكل صورة نلتقطها 

 .وستؤثر بشكل كبير على نوعية الصورة
 .درجات الوضوح االكثر شيوعاويظهر الشكل التالي 

 

 
 ترميز اللون ٢-١-٤

ان نموذج لون . الصورة الى رقميةسيحدد ترميز اللون عدد البت لكل لون يستخدم في تحويل 
هو نموذج لوني اضافي يتم فيه اضافة الضوء االحمر واالخضر  "RGB - احمر اخضر ازرق"

 .االلوان نتاج نسق واسع منإعادة إلواالزرق معا بطرق متنوعة 

، وعرض الصور في تمثيلال، حساسالهو ا "RGB" ان الهدف االساسي من نموذج لون
االنظمة االلكترونية مثل اجهزة التلفزيون والحاسوب بالرغم من انها كانت مستخدمة في 

 من فترة مالنموذج اللون نظرية صلبة وراءه تعتمد على فهم البشر لاللوان  إن.التصوير التقليدي
 .العصر الرقميقبل 

 



 الجوانب التقنية ٤
 الصورة ١-٤

 ض اإلفتراضيةورعال

١١١ 

رغبة  هناك دومًا) عادة يكون عرض النطاق الترددي المطلوب محدودًا(وبسبب تقييدات البث 
 هوبما ان نظام الرؤية البشرية اكثر حساسية للتغير في السطوع من. االشارة) او ضغط(لتقليص 

لتغير في اللون، فإنه يمكن رفع مستوى نظام الفيديو من خالل تخصيص النطاق الترددي ل
وفي ."Cr"و "Cb" اكثر منه لمكونات فرق اللون -"′Y"ويرمز اليه في العادة  -لعنصر االنارة 

عرض النطاق ثلثي تحتاج "Y’CbCr 4:2:2" مضغوطة على سبيل المثال فان صيغةالصور ال
روقات بصرية من وجهه نظر وال يؤدي هذا التخفيض الى اية ف "’R’G’B 4:4:4"الترددي من 

 .المشاهد

 

" Y’CbCr 4:2:2"ستخداما في العروض االفتراضية المبثوثة هو إوترميز اللون االكثر 
 .التقليدي" RGB"من نمط  على التوالي "٣/٤"و  "١/٣"اي اقل بنسبة  "Y’CbCr 4:2:0"و

 ضغط الفيديو ٣-١-٤
بسبب اّن  " الصوت غير المضغوط على الشبكة غير ممكن دائما/ استعمال بث الفيديو اذا كان 

وقد اجريت  .للنظام ، فيجب ضغط البيانات" النطاق الترددي الممنوح للشبكة يصبح عاده تقييدا
 دراسة معمقة على ضغط البيانات الرقمي خالل السنوات القليلة الماضية

"http://en.wikipedia.org/wiki/Data_compression". 
 

 
 

التي ظهرت عام " H.120" خالل الثالثين سنه الماضية، من لقد تطور ضغط الفيديو كثيرًا
ة، بالرغم من حقيقة ان خوارزميات سابقفي السنوات ال" DIRAC / JPEG2000"الى  ١٩٨٤

التفاعل غير أخير الذي يجعل الضغط ال تنفع جميعها لعروض الوقت الحقيقي الن هناك بعض الت
 .ممكن
جودة الصورة ونسبة الضغط يجب ايجاد مفاضلة بين  االفتراضية، ألداءث عن فنون ايحدالعند 

 .لضمان نجاح العرض وقوه الحوسبة والتأخير
 



 الجوانب التقنية ٤
 الصورة ١-٤

 ض اإلفتراضيةورعال

١١٢ 

 :استعماال  للبث عبر االنترنت هي ترميزات الصور االكثران 
 :الصور غير المضغوطة -١

 .جودة عالية - أ
 .بسبب الترميزم حدوث تأخير اضافي عد - ب
 .جل الضغطأل ةال يتطلب قوة حوسب -ج
 .نطاق ترددي مرتفع مطلوب/ يتطلب نسبة ضغط صفر  -د

 
 :"، وغيرهاJPEG ،DXT ،Dirac، JPEG2000" ةرميز المعتمد على الصورة المستقلالت -٢

 .متوسطة/ جودة عالية  - أ
 .يتطلب قوة حوسبة مرتفعة - ب
 ".١/٦"و  "١/٤"بنسبة ضغط بين  متوسطًا تردديًا يتطلب نطاقًا -ج

 
 ".H.264" تأخير منخفض لمجموعة -٣

 .جودة متوسطة -أ
 .ةيتطلب قوة حوسبه متوسط -ب
 "١/١٠٠"نسبة ضغط تصل الى  -ج
 

 العرض ٤-١-٤
الشاشة لقطعة مهمة  من العرض من خالل جهاز عرض محوًال" خرآلالجانب ا"غالبا يتم عرض 

 .احتياجات العرض وامكاناته يجب ان تؤخذ بحذر بعين االعتباركجزء مهم فان و.من الحدث
 

 
 
 
 



 الجوانب التقنية ٤
 الصورة ١-٤

 ض اإلفتراضيةورعال

١١٣ 

 

 
 

بما ان الفنانين في  .والجانب االول الذي يجب اخذه بعين االعتبار هي وضعية الكشاف الضوئي
 يتقاطع مع نطاق فاّن شعاع الكشاف الضوئي يجب ان ال ،الموقع يجب ان يتفاعلوا مع الشاشة

 .تعامل الممثلين
تحديد منطقة تأثير شعاع الكشاف الضوئي من خالل عدسات الكشاف ووضعيته وحجم  ويمكن
 .استخدام جهاز كشاف ضوئي خلفي - حيثما امكن -ومن المهم ان نحاول  .الشاشة

وهناك عنصر اساسي يجب االنتباه اليه عند اختيار الكشاف الضوئي المناسب للعرض 
في الشكل، فإن قوة اللون المطلوبة ستعتمد على وكما يظهر ) باللومن(االفتراضي وهو قوته 

 .حجم الشاشة ومستوى االضاءة المطلوبة في العرض
 

 "٤:٣"شاشة  -المناسب ) البروجكتر(إختيار الكشاف الضوئي 
 "١٥٠ "١٢٠ "١٠٠ "٧٢ قياس الشاشة

قوة 
الكشاف 

 )لومن(

٧٥٠     
٩٠٠     

١١٠٠     
١٣٠٠     
١٥٠٠     
١٧٠٠     
١٩٠٠     
٢١٠٠     
٢٣٠٠     
٢٥٠٠     
٢٧٠٠     

 
  

 .اإلضاءة المحيطة منخفضة
 ال يوجد ضوء يدخل للغرفة

 
  

 .اإلضاءة المحيطة قليلة
 يوجد بعض الضوء الداخل للغرفة

 
  

 .اإلضاءة المحيطة ساطعة
 .ساطعة الضوء الداخل للغرفة



 الجوانب التقنية ٤
 الصوت ٢-٤

 ض اإلفتراضيةورعال

١١٤ 

 .الصوت ٢-٤

لالخطاء البشرية في انظمة الصوت اقل منه في انظمة الفيديو ان التحمل البشري الشخصي 
 وكما هو الحال في اي مناسبة فإن نوعية الصوت تصبح عنصرًا) فاالذن جهاز لوغاريتمي(

 .في مناسبات العروض االفتراضية اساسيًا
كذلك وعند العمل على مشاهد موزعة فان صعوبة تركيب الصوت تزداد بشكل كبير النه ليس 

صوت بعيد ولكنه في العادة يجب ان يعامل بشكل مستقل لتجنب   صوت عال ولكنه ايضًافقط 
ستماع الى ما يأتي من  إلوالفنانين في الموقع ا ويجب على الحضور. حتمالية حدوث الصدىإ
ولذلك  رساله الى المرسلإعادة إالصوت المستقبل ال يمكن ولكن . من الحدث" خرآلالجانب ا"

 في المشهد وفقًا  مسارات الصوت والميكروفونات والسماعات ووضعيتهايجب تحديد واختيار 
 . لذلك

 الميكروفونات والسماعات ١-٢-٤
في المشاهد التقليدية، يتم وضع السماعات لتغطية المشهد بأكمله والحضور ويتم تعديلها لتعطي 

وضمان تضخيم جميع  تأثيريادة مدى الكذلك يتم اختيار الميكروفونات لز. مريحًا صوتًا
 .دام ميكروفونات متعددة االتجاهاترسالها الى السماعات باستخإالمعلومات السمعية و

 

 
 

 :على هناك انواع عديدة من الميكروفونات في السوق، اعتمادًا

مع ) ، متحرك وغيرهامكثف، ميكروفون مكثف(التقنيات المستخدمة اللتقاط المعلومات  •
 .تم تأديتهيسعلى نوع الحدث الذي  مختلفة يجب ان تؤخذ بعين االعتبار اعتمادًاخصائص 

 :منمكن الحصول على مزيد من المعلومات ي(
 "http:// en.wikipedia.org/wiki/Microphone".( 



 الجوانب التقنية ٤
 تالصو ٢-٤

 ض اإلفتراضيةورعال

١١٥ 

من الممكن ان نجد نماذج قطبية مختلفة للحصول  ،يمكن رؤيته في الصورة التالية وحسب ما 
عند العمل ضمن تواصل صوتي ذو اتجاهين وعند محاولة  وهذا عنصر مهم جدًا. على الصوت

 .تجنب صدى الصوت القادم عن بعد

 
 



 
 
 

 ض اإلفتراضيةورعال

١١٦ 

 البنى التحتية االلكترونية والتكنولوجيا  ٥
 

 

، ضمن الجودة العاليةييجب ان  تصميمتركز جميع التقنيات وطرق التصاميم على افتراض ان ال
وهذا . بتعقيدات الوقت الحقيقي الشديدةويتطلب التفاعل اإليفاء  .تفاعليًا واذا دعت الحاجة تواصًال

بحسب توصيات (ميللي لكل ثانية  ١٥٠كمله يجب ان اليتجاوز أيعني ان التأخير في النظام ب
 ITU-T Recommendation " قطاع معايرة االتصاالت –الدولية اتحاد االتصاالت 

G.114".( فيجب ان تكون جميع التقنيات غير ق متطلبات تقييد التفاعل والجودةولتحقي ،
مضغوطة لتجنب التأخير في المعالجة، وفي بعض الحاالت قد تستخدم بيانات الوقت الحقيقي 
. الحرفية والمضغوطة لتناسب قيود النطاق الترددي كما هو الحال في مشهد انترنت تجاري

من جانب المرسل من الشبكة من االلتقاط  المثالي فإن سلسلة العمليات بدءًاوعليه، وفي الوضع 
الى جانب المشاهدة لدى المستقبل تعتمد على بيانات فيديو خام لتجنب اي خدع او تأخيرات 

 .محتملة من المبرمج

 .وندرج في هذا القسم بعض التقنيات والبنى التحتية ذات العالقة لتشغيل العروض االفتراضية

 البنية التحتية للشبكة  ١-٥

تحتية للشبكة الطلب المتذبذب بشكل كبير على التطبيقات الفنية لالعالم لقد دعمت البنية ال
مكانية وصول لالنترنت إالعديد من تقنيات الشبكة القادرة على توفير  وتتوفر حاليًا. الرقمي

وبالرغم من التطور السريع في النطاق الترددي لهذه الشبكات،  .عريض النطاق للمستخدم النهائي
وعليه فإن . ال توفر مؤشرات جودة خدمة مضمونةيجب ان نالحظ ان شبكة االنترنت الحالية 

 تأثير الخسارة الناتج عن انماط افضل جهد تسليم والتأخير وعدم استقرار االرسال تتطلب انتباهًا
اكبر عندما يكون التفاعل  إّن هذه االمور تتطلب إنتباهًا .نترنتخالل تدفق الحدث عبر اال خاصًا

 .عن االنترنت التجاري الحالي والبديل هو استخدام شبكات مضبوطة متخصصة بعيدًا. مرغوبًا

 :واليكم بعض االمثلة الحالية للشبكات المحموله والثابته

 :الشبكات المحمولة -

• LTE (Long Term Evolution) "المدى الطويل التطور على." 
• WiMax " واي ماكس"البنية التشغيلية العالية للولوج بالموجات الدقيقية"." 
 .)3G(الجيل الثالث  •

 :الثابتة اتالشبك -

 "FTTH: Fiber to The Hom "االلياف الى حي سكني  •
 ".xDSL: x Digital Subscriber Line"خط المشترك الفرعي الرقمي  •



 البنى التحتية االلكترونية والتكنولوجيا
 البنية التحتية للشبكة ١-٥

 اإلفتراضية ضورعال

١١٧ 

 :من خالل الشكل التالي شبكات التوصيلور من الممتع مالحظة تط

 

 ICP-AMACOM: المصدر

 التطور في شبكات التوصيل الثابتة والمحمولة



 البنى التحتية االلكترونية والتكنولوجيا
 تقنيات الوسائط المتعددة التدرجية القابلة للتكيف ٢-٥

 اإلفتراضية ضورعال

١١٨ 

 

 تقنيات الوسائط المتعددة التدرجية القابلة للتكيف ٢-٥

، شاشات الهاتف النقال،اجهزة الحاسوب(االنترنت من خالل اجهزة عديدة  يشبك المستخدمون مع
النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة، / الجيل الثالث (وشبكات  ،)العرض عالية الوضوح وغيرها

 خط المشترك الرقمي ذو السرعة العالية ،"ADSL" خط المشترك الرقمي غير المتماثل
"VDSL" ويمكن ان تتنوع االجهزة والشبكات كثيرا في ظروفها وميزاتها وعليه فان . وغيرها

وينتج هذا الوضع بيئة غير متجانسة مع وجود طلب مرتفع على الخدمات . لكل مشترك حالة
وفي حاله التواصل بالوسائط المتعددة المتنامية، يمكن تحدي التفاعل مع مثل هذه . المخصصة

فإن على تطبيقات ،ضافة الى ذلك إ.نسة لتوفير محتوى شخصي قابل للتكيف البنية غير المتجا
الوسائط المتعددة مواجهة المتغيرات الناتجة عن سلوك المستخدمين بطريقة مناسبة للتغلب على 

وبهذا المنطق ينصح باستخدام  ).أثير الرجرجةمثل ت(اية اخفاقات لهذه االنواع من االنظمة 
كذلك يجب االستفادة وبشكل . التدرجية النشطة للتعامل مع عدم التجانس تقتيات ترميز الفيديو

اكبر من هذه التقنيات، ويجب التفكير باستخدام الطرق المعروفة للتواصل االعالمي من اجل 
 .واخيرا يجب استخدام سياق المعلومات لجعل عملية التكيف ممكنة. توزيع المحتوى على الشبكة

 لفيديوترميز ا: الترميز ١-٢-٥
H.264: 

مجموعة : نتيجة التعاون بين مجموعتي خبراء مؤخرًا" H.264" د ظهر معيار ترميز الفيديولق 
من اتحاد االتصاالت الدولية والتي طورت جميع معاييرالترميز  "VCEG"خبراء ترميز الفيديو 

من المنظمة  "MPEG"ومجموعة خبراء الصور المتحركة  ،"H.26x"للمهاتفه الفيديوية 
والتي وضعت معايير فيديو  "ISO/IEC"اللجنة الكهروتقنية الدولية / الدولية للتوحيد القياسي 

 .مة في تخزين وبث وتدفق التطبيقاتمجموعة خبراء الصور المتحركة المستخد

 ":MPEG-2" معلومات على الصوتالترميز العام لنقل الصور وال 
عبر ( شارات التلفزيون الرقمي التي تبث أرضيًاإبشكل واسع في صياغة  "MPEG-2" يستخدم
. ني بشكل مباشر عبر القمر الصناعيوانظمة البث التلفزيو) قنوات االشتراك(، والكابل )الهواء

 .وهو يحدد صيغة االفالم والبرامج االخرى التي توزع على دي في دي واالقراص المشابهة
ات التلفزيون ومستقبالت البث التلفزيوني ومستقبالت االرسال م محطيتصمما يتم  وغالبًا

-MPEG" وترميز. التلفزيوني ومشغالت الدي في دي والمعدات االخرى حسب هذا المعيار
 ًاوتعتبر معيار .هو الثاني من بين عدة معايير طورتها مجموعة خبراء الصور المتحركة"2

االول والثاني بالتعاون مع اتحاد االتصاالت  وتم تطوير الجزءين ،"ISO/IEC 13818" عالميًا
قطاع معايرة االتصاالت ولها رقم كتالوج ضمن سلسلة توصيات اتحاد االتصاالت  –الدولية 
 .الدولية

ترميز الفيديو  ،"MDC" ترميز الوصف المتعددويمكن تطبيق تقنيات ترميز فيديو المصدر مثل 
عالمي إللتحسين عملية التوزيع ا "MVC" المشاهدوترميز الفيديو متعدد  ،"SVC" المدرج

لالوضاع التي تتغير فيها جودة الوصالت وتوفرها  وهذه التقنيات مناسبة جدًا. المتدرجة والنشطة
يمكن للند المطالب  ،مثًال" P2P" لتدفق مشهد "SVC"او  "MDC"وباستخدام . عبر الوقت



 البنى التحتية االلكترونية والتكنولوجيا
 تقنيات الوسائط المتعددة التدرجية القابلة للتكيف ٢-٥

 اإلفتراضية ضورعال

١١٩ 

. توصيفات مختلفة او طبقات في هذه الحالةاختيار افضل ند مرشح للقيام بالتحويل وان يطلب 
نتقال المعلومات باستخدام إللحزمة عند  او فقدانًا واذا صادف احد التوصيفات او الطبقات تأخيرًا

موجزا لكال  وصفًا ونقدم تاليًا. على فك ترميز الفيديو مسارات مختلفة فإن المستقبل يبقى قادرًا
 :التقنيتين

 :"MDC" ترميز الوصف المتعدد
في حال كانت (هو تقنية ترميز مصدر تقوم بتشفير االشارة ] ٣][٢] [١[ترميز الوصف المتعدد  

وتعد "  واصف"ويسمى كل تدفق بت ) ٢≥ ن ( من تدفقات البث الفرعية ) ن(الى عدد ) محتوى
والتي يتم فك تشفير كل منها على حده ليتم ارسالها خالل مسارات متعدده للشبكة  الواصفات،

مية عند استقبال اي من عادة إنتاج المادة االعالإويقوم جهاز االستقبال ب. تصل وجهه ما حتى
والفكرة . وتتناسب جودة المادة االعالمية المعاد انتاجها مع عدد الواصفات المستقبلة. الواصفات

خدام وبما انه يمكن است. من هذا الترميز هي توفير المرونة للخطأ في تدفقات المادة االعالمية
فقدان  كتظاظ الشبكة اوإفإن  ،الواصفات لفك شفرة التدفق االصليمجموعة فرعية عشوائية من 

واللتان تعتبران حالة شائعة في أفضل الشبكات مثل االنترنت، لن تقطع استمرار  الحزمة،
 ويمكن توقع جودة تدفق متناسبة مع معدل. للجودة) مؤقتًا( التشغيل ولكنها ستسبب فقط فقدانًا

المناسبة لمجال البكسل او  "MDC" وهناك العديد من طرق. البيانات الذي يتحمله المستقبل
ن هذه التقنيات يمكن ان تتعامل مع المعلومات المكانية او الزمانية وحتى مع كما ا. مجال الموجه

 .]١٠][٩][٨][٧][٦][٥][٤[كليهما للخروج بحلول هجينة 
 

 ":SVC" ترميز الفيديو المدرج
الصور الى طبقات  معلومات الفيديو مع تقييدات الشبكة بتقسيم] ١١[ترميز الفيديو المدرج  يكيف

من الطبقة االساسية فإن كل  الطبقات جودة الصورة وعليه وبدءًاوتمثل هذه . تسلسلية مختلفة
ل العدد الكلي طبقة تاليه تحسن جودة الصورة للوصول الى جودة الصورة الكاملة من خال

 ان ترميز الفيديو المدرج هو امتداد لمعيار ضغط الفيديو. المستخدمةللطبقات 
"H.264/MPEG-4 AVC" والذي تم تطويره بالتشارك ما بين اتحاد االتصاالت الدولية 
"ITU-T"  وبيئة تطوير المعايرة"ISO/IEC"  وانشأت هاتان المجموعتان فريق الفيديو

في شكله " MPEG-4"وهذا النظام متوائم مع . لتطوير المعيار السابق" JVT"المشترك 
 .ساسيألا
 

 ":MVC" ترميز الفيديو متعدد المشاهد
بعاد ألوهو احد اول المعايير نحو ترميز ثالثي ا] ١٢[لقد اجتذب ترميز الفيديو متعدد المشاهد 

مستقل غير فعال الّن   ان ضغط تسلسلسات متعددة المشاهد بشكل. العديد من االبحاث مؤخرًا
وقد طورت مجموعتا خبراء ترميز الفيديو  .التكرار بين الكاميرات االقرب لم يستكشف بعد

والتي ] ١٣[البصري / بعاد السمعي ألوخبراء الصور المتحركة مجموعة مخصصة لثالثي ا
رزميات ويمكن ايجاد مراجعة جيدة للخوا. تلقت العديد من المساهمات لترميز متعدد المشاهد

 ونتيجة لهذا العمل تولد ترميز الفيديو متعدد المشاهد كتعديل لمعيار]. ١٤[المقترحة في 
"H.264/AVC"  والذي ادى الى إستكشاف التكرار الزماني بين المشاهد من خالل مشاهد

وقد اقترح ترميز الفيديو متعدد ].١٥[كاميرا بينية والترميز بطريق تسلسلية  كما  هو مقترح في
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إلستكشاف الترابط بين الكاميرات بطريقة توافقية  "H.264/AVC" مشاهد الذي يعتمد معيارال
واقترحت عدة اشكال للتنبؤ مع وجود االشارة ضمن تدفق البت ويعتمد .مع االصدارات السابقة

للكاميرات المكثفة  متميزًا ستخدام صور هادفه النها اظهرت اداءًاإالترميز على لمحة االساس و
" H.264/AVC" وقد تم اطالق النسخة االولى من توسعة ترميز الفيديو متعدد المشاهد لمعيار

 .ويمكن استخدامها لبعض التطبيقات مثل نشر فيديو وقت حقيقي
 

 البث ٢-٢-٥
 البروتوكوالت ١-٢-٢-٥

 ص الفائقالتوصيل المجزأ لبروتوكول نقل الن، فإن فيما يتعلق ببروتوكوالت البث
"segmented HTTP-based delivery" فضلة للعديد من الشركات مثلهو الطريقة الم 
"Microsoft Silverlight Smooth Streaming ،Adobe® HTTP Dynamic 

Streaming, ،Apple HTTP Live Streaming “HLS”"  واما مجموعة خبراء الصور
لمساندة توصيل الملفات  فقد انتقلوا ايضًا" 3GPP" تحركة ومشروع شراكة الجيل الثالثالم

 ."DASH"مجزأة بمبادراتهم لتدفق التكيف النشط عبر بروتوكول نقل النص الفائق 

 :لعالقة المستخدمة اليوموتجد ادناه بعض البروتوكوالت ذات ا

 ":HLS" البث المباشر من خالل بروتوكول نقل النص الفائق
المقاطع السمعية البصرية عبر ] ١٦[نقل النص الفائق  يوفرالبث المباشر من خالل بروتوكول

ويدعم . سيرفر شبكة عادي للتشغيل على الهاتف، الجهاز المحمول واجهزة الحاسوب المكتبية
ويقوم هذا ). فيديو حسب الطلب( هذا البروتوكول البث المباشر والمحتوى الذي تم تسجيله سابقًا

صغيرة يتم توفيرها بمعدالت بث متنوعة من سيرفر  رسال قائمة تشغيل باجزاءإالبروتوكول ب
جزء بين معدالت  –توصيل او اكثر، وهذا يسمح لمحرك التشغيل بأن يفتح على اساس جزء 

وهذا يساعد في تعويض متغيرات الشبكة  ."CDN" البث المختلفة وشبكات توصيل المحتوى
وهذا البروتوكول مستخدم بشكل . ختالالت البنية التحتية التي يمكن ان تحدث خالل التشغيلإو

وهو متوفر كآلية  "Wowza" كبير في الوقت الحالي في بعض سيرفرات التدفق االعالمي مثل
، ٣اي باد، سوني باليستيشن / ة في االسواق مثل اي فونتوصيل فيديو لبعض االجهزة االساسي

 ).وغيرها  ٣روكو، اندرويد 

 :]١٧[ "MP4  "fMP4برنامج تشغيل الفيديو المجزأ
وعندما يتعلق االمر بتكيف تدفق معدل البت عبر بروتوكول نقل النص الفائق فإن صيغة الملف 

 هي االساس للتدفق السلس لخدمات معلومات االنترنت" fMP4" مهمة جدا وتعتبر صيغة ملف
"IIS" ،ومعيارين من معايير التدفق  ،وتوكول نقل النص الفائق من ادوبيوللتدفق النشط لبر
لتدفق النقل هي االساس للبرمجيات  "M2TS" في حين ان حلول التدفق المعتمدة على. صناعيةال

 .الذي طورته شركة ابل "HLS"المملوكة من خالل بروتوكول نقل النص الفائق المباشر
تي نظمة توصيل البث المختلفة والصيغ الأمنذ عقدين وقد انتشرت في  "HLS" وتستعمل صيغة

 ولكن القليل تغير، فعلى سبيل المثال ال زالت ).DVDمثل (االعالم المادية تدعم وسائل 
"M2TS"  دارة الحقوق الماديةإلتفتقر الى حل متكامل "DRM" .كما ان مشتقة "M2TS "

المستخدمة في بروتوكول نقل النص الفائق المباشر الذي طورته شركة ابل تفتقر ايضا الى 
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او توقيت  "CEA 708 for ATSC TV" ي المغلق مثلتوقيت نص او ميزات النسخ الصوت
 .االعتيادي "fMP4" بصيغة ملف " SMPTE Timed Text" نص

 حتياجات التدفق الحديث الجهزة الحاسوبإللتعامل مع  "fMP4" لقد تم تصميم صيغة ملف
تتفوق بعدد من المنافع االساسية على " fMP4" والتلفزيونات واالجهزة المحمولة، لذلك فإن

 :مثل" M2TS" حلول

 ).مثل السرعة الى االمام، التوقف، االعادة الفورية( ةدعاخالممكانيات اال •
 .فق غير المرئي مع الظروف المحليةتكييف التد •
 .أقلمتطلبات تخزين  •
 ".M2TS" مع الحلول التي اساسها حلول توافقم •
 .دارة الحقوق الرقمية المتكاملةإ •

 

 ":MPEG-DASH" تدفق التكيف النشط عبر بروتوكول نقل النص الفائق 
وفي الواقع فإّن " MPEG-DASH" مثل" حلوال"Netflix" تستخدم الخدمات الشائعة مثل 
"Netflix "شبيها لتوصيل ملف فيديو تستخدم حًال "MPEG-4 " المجزأ عبر بروتوكول نقل

 .النص الفائق الى عدد كبير من زبائن التدفق
" ISO/IEC 230091:2012" هو معيار ايزو قيد التطوير] ١٨[ "MPEG-DASH"ان 

لتدفق التكيف  نموذجيًا" DASH" ويعتبر. والذي يمكن تطبيقه على خدمات التدفق عبر االنترنت
لذي لديه االمكانات ليحل مكان تقنيات التملك مثل ا" fMP4"و " HLS" ويشبه "HTTP" عبر

لشركة  "HLS"التدفق السلس لميكروسوفت والتدفق النشط الدوبي، ونقل النص الفائق المباشر 
لناشري المحتوى والذين يمكن ان ينتجوا مجموعة  ان وجود معيار موحد سيكون مهمًا. ابل

ظهرت النسخة الرسمية  ومؤخرًا. "DASH" واحده من الملفات لجميع االجهزة المتوافقة مع
والتي توفر  ].١٩[ "HbbTV" زيوني الهجين ذو النطاق العريضمن مواصفة البث التلف ١٫٥

ويحسن  "MPEG-DASH" على اساس(الدعم لتكيف التدفق عبر بروتوكول نقل النص الفائق 
بطيئة، كذلك فهي تمكن من الجودة المتضمنة لتقديم الفيديو على وصالت االنترنت المشغولة او ال

الواصل من خالل تقنيات ادارة الحقوق الرقمية " DASH" مقدمي المحتوى من حماية محتوى
 ."MPEG CENC"على مواصفة  اعتمادًا

 

 :"RTPٌ" بروتوكول النقل في الوقت الحقيقي
يتكيف بروتوكول النقل في الوقت الحقيقي مع البث الالسلكي وبامكانه نقل اية بيانات لها  

خصائص الوقت الحقيقي مثل السمعي التفاعلي والفيديو حتى لوكان البروتوكول نفسه ال يوفر 
اال ان بروتوكول النقل في الوقت . آليات لضمان التوصيل في الوقت او ضمان جودة الخدمة

يوصل البيانات الضرورية للتطبيق لضمان انه يستطيع وضع الحزم المستقبله بالترتيب الحقيقي 
 .السليم ويمكنه ان يفحص اذا ما ضاعت الحزم ام ال
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 ".RTCP" في النقل في الوقت الحقيقي بروتوكول التحكم
ت مع بروتوكول النقل في الوق يستخدم بروتوكول التحكم في النقل في الوقت الحقيقي غالبًا

حول جودة  ةالحقيقي الذي يستخدم لبث البيانات فيما يستخدم بروتوكول التحكم كقناة تغذية راجع
رسال حزم تحكم للمشاركين في إالخدمة وال يقوم بروتوكول التحكم بنقل بيانات ولكنه يقوم فقط ب

 .جلسه تدفق وسائط متعددة
خالل بروتوكول التحكم وتستخدم  ويمكن للعميل التحكم عن بعد بسيرفر تدفق وسائط متعددة من

او " توقف"  ،"شغل"لتحكم بالسيرفر البعيد مثل ل "VCR" اوامر مشابهة لكاسيت تسجيل الفيديو
لبيانات السمعية ألجل ارسال البيانات إعن  وكول التحكم يكون مسؤوًالولكن بروت" سجل"

 . الفعلية البصرية

 ".SDP" بروتوكول وصف الدورة 
يمكن وصف تدفق وسائل االعالم ببروتوكول وصف الدورة لتجهيز المعامالت واما وصف 

ويجب  .كتشاف جلسه وسائل االعالم المشاركة فيهاإلالدورة فهو صيغة توصل معلومات كافية 
ستقبال هذه القطع من المعلومات إلحجز منافذ في عنوان بروتوكول االنترنت لالرسال المتعدد 

بل فك التشفير للتدفقات ق ستقبال الوصف اوًالإل من مع التدفقات االساسية مفيدًازاوقد يكون الت
 .المبثوثة

 جودة الخدمة والتجربة ٣-٢-٥
وتعّرف بانها مجموعة من مؤشرات الشبكة التي تميز خدمات  "QoS"جودة الخدمة  •

االتصاالت وتشكل جودتها وتحدد فائدتها إلرضاء توقعات المستخدم وهي تركز على 
 .مؤشرات مطلقة تحدد ميزات تقنية للخدمة

وتعّرف بانها مستوى رضا المستخدم عن الخدمات التي يوفرها " QoE" جودة التجربة •
فيما "بتحديد ) بطريقة موضوعية او شخصية(جودة التجربة  مستوى المشغل ويسمح قياس

ستخدم مؤشرات جودة التجربة لتحديد المستوى تو" ؟اذا كان المستخدم راض عن الخدمة
 .جودة الذي يمكن ان يرضي المستخدماالدنى من ال

 وتقنيًا ،١٩٩٤الحزمة ويتم تطويرها منذ عام / ترتكز مقاييس جودة الخدمة على تحليل للشبكة 
. ثل فقدان الحزمة والتأخير وغيرهافإّن جودة الخدمة هي مجموعة مشتقة من المؤشرات م

وعليه يمكن استعمال مقاييس جودة . وتجعل هذه المقاييس من الممكن قياس ظروف محددة للشبكة
لي العقد بين مشغشروط ستخدم هذه المقاييس لتحديد ت كذلك .الخدمة لمعرفة المشاكل في الشبكة

هناك ادوات كثيرة في الشبكة قادرة على جمع مقاييس جودة الخدمة مثل جهاز فإن لذلك . الشبكة
 .التوجيه

 ،اي انها تصف مقاييس تدفق الحزمة ةتحدد جودة الخدمة ظروف الشبكة لتدفق او تدفقات محدد
. التحكم بمؤشرات جودة الخدمة من خالل مقاييس معينة تنفذ في اجهزة الشبكة لذلك فليس كافيًا

. للحصول على تدفق حزمة يالئم تقييدات جودة الخدمة) الحزمة(يستخدم تشكيل المرور  حاليًا
 .يات الدلو المثقوب او انظمة الصفستخدام خوارزمإويستخرج ب

وأفضل مثال . وهي بروتوكوالت مختلفة يًاوهناك ادوات اخرى تدعم جودة الخدمة وتستعمل حال
 "IntServ" وبروتوكول الخدمات المتكاملة" DiffServ"هو بروتوكول الخدمات المتميزة 
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وهناك بروتوكول اخر . والتي تجعل من الممكن دعم عقود جودة الخدمة لتدفقات مرور مختلفة
ن المعايير إف واخيرًا .لتسميةيستخدم على نحو واسع ويدعم جودة الخدمة وهو بروتوكول تبديل ا

والتي تدعم فئات مرور مختلفة وتجعل من الممكن الحصول " 802.11e" مثل الالسلكية الجديدة
 .ظروف جودة خدمة لنمط مرور مختلف على

ويقترح مؤلفو العديد من الدراسات نماذج جودة التجربة التي تدعم قياس اداء الشبكة ودرجة 
رضا المستخدمين الذين يستعملون الخدمات ولكنها ال تفي بمطالب وتوصيات اتحاد االتصاالت 

ويمكن تصنيف الحلول الموجودة . "ITU-T G.1000"قطاع معايرة االتصاالت  –الدولية 
 :شارة المرجعإعتمادا على توفر إن مستوى جودة التجربة الى فئتين رئيسيتي المخصصة لقياس

شارة الوسائط إختبار من خالل مقارنة إلويعتمد على تحليل النظام قيد ا: الصندوق االسود •
 .المتعددة المستقبلة والمرجعية

على  عتمادًاإداء رئيسية للخدمة أوتكون نتائج القياسات مؤشرات : الصندوق الزجاجي •
 .)مثل االهتزاز، التأخير(داخل النظام ) الحزم( مؤشرات مستوى 

، فإّن طرق قياس جودة الخبرة المتعلق بمجموعة الصندوق االسود تقسم الى اربع بدورها
 :مجموعات فرعية

في اتحاد  "ITU-T P.862" والمذكور في معيار" PESQ" دراكي لجودة الكالمإلالتقييم ا •
قطاع معايرة االتصاالت ويعتمد على سمات النظام السمعي النفسي  –االتصاالت الدولية 

 .ستماع البشريإلل
في " ITU-R BS.1387" والمذكور في معيار" PEAQ" دراكي لجودة الصوتإلالتقييم ا •

قطاع معايرة االتصاالت ويعتمد على سمات النظام السمعي النفسي  -اتحاد االتصاالت الدولية
 .ستماع البشريإلل
ويعتمد على سمات النظام البصري النفسي لنظر " PEDQ" دراكي لجودة الفيديوإلالتقييم ا •

 ).ال زالت عملية المعايرة جارية( االنسان 
 والموصوفة في معيار اتحاد االتصاالت" PEDQ" دراكي لجودة رابط البياناتإلالتقييم ا •

 .قطاع معايرة االتصاالت -الدولية

 مخططات التوزيع ٤-٢-٥
كن انشاؤها من نقطة  توفر وسائل االعالم عبر االنترنت في الوقت الحالي وصالت بث منفرد يم

تصال، تظهر مشكلة تدرج النطاق الترددي إلحتاج عدة نقاط لنلكن وعندما  .إتصال ألخرى
ولحل هذه المشكلة، فهناك تقنيات بث متعدد ولكنها . والذي يتناسب مع عدد االطراف المتواصلة

اجهزة (ختالف وسائل التوصيل إنتشرة بشكل واسع في االنترنت التجاري بسبب ليست م
ومن الواضح أنه وفي الشبكات الخاصة . وامور تتعلق بدعم المصنعين واالمن) التوجية

يمكن نشر البث  والمتخصصة المضبوطة حيث  يكون للمشغل سيطره كاملة على البنى التحتية،
فقد ظهرت عدة مبادرات لتزويد االنترنت بقدرة  االنترنت حاليًال هذه المشكلة في ولح. المتعدد

او " P2P applications" البث المتعدد وهي تعرف باسم تطبيقات البث المتعدد للطبقات مثل
 ."CDN"خدمات أعلى اخرى مثل شبكة توصيل المحتوى 
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 اإلنتاج والتأليف والتكيف والتوصيل :وظيفة تدفق المحتوى في السحابة

Source: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6151796 

 

 "CDN"شبكة توصيل المحتوى 
وتوفر . نظمة مثل شبكة ويب العالميةأاستخدم بنجاح في  تعتبرشبكة توصيل المحتوى حًال

التخزين شبكات توصيل المحتوى خدمات سريعة وموثوقة من خالل توزيع المحتوى الى ذاكرة 
وبهذه الطريقة فإن شبكة توصيل المحتوى . الحافة الواقعة بقرب المستخدمين المؤقت وسيرفرات

تتضمن شبكة . مكانية الوصولإق الترددي وتحسين داء الشبكة من خالل زيادة النطاأتحسن 
توصيل المحتوى في العادة  توصيل المحتوى وطلب التوجيه والتوزيع وبنية تحتية للمحاسبة 

 .جل خدمة متكاملةأل
وتبدو ميزات شبكات توصيل المحتوى وأهميته إلغناء وسائل االعالم والتي يمكن الوصول اليها 

ولكن هناك فروق بين شبكة توصيل . وكول االنترنت ذات النطاق العريضمن خالل شبكات بروت
 يصًابكة توصيل المحتوى المصممة خصالمحتوى المستخدمة لمحتوى الشبكة التقليدية وش

اذ ان شبكات توصيل المحتوى لمحتوى الشبكة تدعم في العادة التوصيل . للمحتوى متعدد الوسائط
، واما شبكات توصيل المحتوى للوسائط المتعددة فهي شر للتدفقات ذات الجودة المنخفضةالمبا

 .قدهتهدف لتوصيل المحتوى بجودة تستطيع ان تنافس االعالم التقليدي المبثوث وتدعم خدمات مع
واالعتبار الخاص المطلوب لتوصيل المحتوى السمعي والبصري الرقمي يعود للخصائص 

اذ تؤثر طبيعة محتوى الوسائط المتعددة على عدد من قرارات . المحدده لهذا النوع من المحتوى 
المطابقة وتوزيع المحتوى  التصميم مثل ترتيب شبكة توصيل المحتوى وعدد ومواقع سيرفرات

شبكة توصيل المحتوى الى يمكن تقسيم مالمح الوسائط المتعدد ذات العالقة بسياق و. والنشر
تتعلق بعناصر محتوى الوسائط المتعدده مثل الحجم النموذجي للبيانات خصائص  -١: مجموعتين

اساليب توصيل المحتوى والوصول اليه وتتضمن المجموعة االولى تقنيات  -٢،وتقنيات الترميز
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الترميز متعدد الطبقات في حين ان المجموعة الثانية تتضمن تقنيات تدفق التدفق المتعدد و
كذلك يجب االهتمام بانماط الطلب . متدرجة قابلة للتكيف وانماط وصول غير تسلسلية للمحتوى

 . على المحتوى وتأثيرها على متطلبات مصدر شبكات توصيل المحتوى

ويختلف . تخصصة او شبكة مشتركةويمكن ان تكون شبكة توصيل المحتوى شبكة خاصة م 
النموذج التشغيلي لكل نمط النه وفي الشبكة المشتركة تقدم شبكة توصيل المحتوى على انها 

 .خدمة وال تفرض الشبكة المشتركة اية كلف وتسمح بمرونة اكثر في تزويد المصدر

 "Peer-to-Peer: P2P"شبكات الند للند 
نداد ألي المعلومات دون مكونات مركزية بفضل تعاون اتسمح لنا شبكات الند للند بالتشارك ف

ولهذه االنظمة ميزات فيما يتعلق بالتدرج والقوه وتحّمل الخطأ ويجب االنتباه لميزاتها عند تصميم 
منصة جديدة لرفع الحمل في صلب شبكات توصيل المحتوى والسماح للعقد الطرفية بالتشارك 

على داخل أوزيع الى مستوى او رفع بعض عمليات التفي المحتوى الشائع بشكل اكثر فاعلية 
 .ةالمنص

على أولكن اذا استقبل جميع المستخدمين البيانات وقدموها فإن احتمال انقطاع احد التدفقات   
" MDC"مثل (ولهذا السبب فان تقنيات ترميز المصدر . بسبب معدل التطابق للتدفقات

 .ع الند للند لمواجهة احتماالت فقدان الحزمةستخدامها مع تقنيات توزيإلمناسبة ) "SVC"و
 .وستكون المشكلة الرئيسية هي التكرار الذي تسببه
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 والخدماتاألدوات  ٣-٥

طار إيقدم هذا القسم قائمة ببعض االدوات والخدمات التي توفرها البنى التحتية االلكترونية في 
 .العروض االفتراضية

 دوات التدفق عالي الوضوح أ ١-٣-٥
هناك بدائل عديدة للوصول الى تدفق عالي الوضوح ألغراض البث ومعيار وضوح تلفزيوني  

وهذه المجموعات من المعدات هي برمجيات تعتمد . ذو جوده عالية الجل المؤتمرات عبر الفيديو
 :قائمة بهذه البدائل المصدر المفتوح وهي تستفيد من التقدم المستمر للمجتمع وتاليًا

 
 ":DVTS"نظام نقل الفيديو الرقمي 

 .مرات عبر الفيديو ذات جودة عاليةمؤت: الجودة •
 .)مللي ثانية ٦٠٠٠(كاف لمحادثة : التأخير •
 :التفاصيل التقنية •

 ."Linux/Windows/Mac: " المنصة •
 .بت غير مضغوطة ١٦/ كيلوهيرتز ٤٨: سمعي •
 .٥٧٦×٧٢٠ "DV25"وضوح قياسي، ضغط فيديو رقمي : فيديو •
 ."PAL/NTSC" :المعيار •
 .ميجابايت لكل ثانية ٣٠: النطاق الترددي •
 ."ieee1394 ports" خارجة/يتقبل واجهة  اجهزة داخلة •

 ".VLC: "نظام فيديو الشبكة المحلية
 .تدفق عالي الوضوح/ مؤتمرات عبر الفيديو ذات جودة عالية: الجودة •
 .عدادات الضغطإعتمادا على إثواني  ٣-١ر٥بين : التأخير •
 :التفاصيل التقنية •

 ".Windows" :المنصة •
 .ع التقاط اي كرت مركب على النظامتستطي •
 ".MPEG1 ،MPEG2 ،H.264"مكانات الترميز إ •
 ".PAL/NTSC: "المعيار •
 .ميجابايت لكل ثانية ٨- ١: لتردديالنطاق ا •
شارة مخرج عالية الجودة مدعومة فقط بشاشة وال يمكن إخراجها على واجهات إ •

 .األجهزة

 ".ConferenceXP" نظام المؤتمرات
 .تدفق عالي الوضوح/ مؤتمرات عبر الفيديو ذات جودة عالية : الجودة •
 .ميللي ثانية ٨٠٠:  التأخير •
 :تفاصيل التقنيةال •

 "Windows": المنصة •
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 .تستطيع التقاط اي كرت مركب على النظام •
 ."WMV" :امكانات الترميز •
 ."PAL/NTSC" :المعيار •
 ).بدون ضغط(ميجا لكل ثانية  ٣٠-١، )مضغوط(ميجابايت ثانية  ٥-١: النطاق الترددي •
 .شارة مخرج مدعومة فقط بشاشة وال يمكن إخراجها على واجهات األجهزةإ •
 .يعمل مع إشارات مضغوطة وغير مضغوطة •

 ".Ultragrid: "نظام الشبكة الممتدة 
 .مؤتمرات عبر الفيديو ذات تدفق عالي الوضوح: الجودة •
 .ميللي ثانية ١٠٠٠: التأخير •
 :التفاصيل التقنية •
 ".Linux/Mac" :المنصة •
 ".  V4Lانواع وبعض   XENAو DVSو Blackmagic "يستطيع التقاط كرت  •
 ".JPEG"التي أساسها " CUDA"و" DXT" :امكانات الترميز •
 )غير مضغوط(ميجابايت لكل ثانية  ٩٨٠ – ٥٠: النطاق الترددي •
 .ومن خالل واجهات اجهزةقط بشاشة شارة مخرج مدعومة فإ •

 

اول بث مباشر مضغوط عالي الوضوح بين يوروبيانا والواليات المتحدة  ٢٠٠٢: غاودي عالي الوضوح
 .ميجا بايت لكل ثانية من خالل قناة البحث  ٢٧٠االميركية عبر االنترنت ضمن نطاق ترددي 
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 توليف النمذجة المادية  ٢-٣-٥
 ) "www.astraproject.org" النص من موقع مشروع استرا(  
عادة إستخدام تقنيات تسمح بإهو توليف الصوت الرقمي المعقد ب"PMS" توليف النمذجة المادية 
ان . صدار الصوت من خالل محاكاة سلوكها كنظام ميكانيكيإنشاء نموذج لالداة الموسيقية وإ

المعادالت والخوارزميات توليف النمذجة المادية هو توليف الصوت باستخدام مجموعة من 
ستخدام مؤشرات تصف الخامة إومن ثم يتم توليد الصوت ب. لمحاكاة مصدر مادي للصوت

لوتر او تغطية فتحات نغمة المادية المستخدمة في االلة وتفاعل المستخدم معها مثل ضرب ا
ستكون هناك معادلة لكيف يؤدي ضرب رأس الطبل الى " ولنمذجة صوت طبل مثال. وغيرها

 .بعادألى غشاء ثنائي االضخ الطاقة 

 

مقرونة مع صد الجسم االسطواني ) كثافة الكتلة، الصالبة وغيرها(ن خصائص الغشاء إبعد ذلك ف
ستصف حركته عبر الزمن وبالتالي ) النهاية الصلبة لجسم الطبل( للطبل واوضاعه وحدوده

وتتبع خطوات مشابهة في نمذجة اآلت اخرى مثل الكمان بالرغم من اّن ضخ . توليده للصوت
الطاقة في هذه الحالة ينتج عن سلوك عصا القوس المنزلقة على الوتر، عرض القوس والصدى 

صدى سطح االلة  ات الوتر عبر مشط الكمان واخيرًاخماد الذبذبة لالوتار ونقل ذبذبإوسلوك 
 .ستجابة لهذه الذبذباتإ

في علم الصوت والموالفة فقد طبقها هيلر  جديدًا وبالرغم من ان النمذجة المادية لم تكن مفهومًا 
، ولكن التطبيقات التجارية الموجة ستخدام تقريب الطرق المحدود لمعادلةإب ١٩٧١وروبزعام 

ميم ومن ثم تطويرها وتص .سترونغ–بعد تطوير خوارزمية كاربلوساصبحت مجدية 
رقمية فعال جدا على يد يوليوس او سميث وغيره اخرون اضافة  ةالخوارزمية لموالفة دليل موج

 .اواخر الثمانينات "DSP" الى الزيادة في تقنية الطاقة

النماذج المعقدة لالالت  ان النمذجة المادية هي تطبيق حاسوبي مكثف ألن: واسباب التشبيك هي 
ولتكوين فكرة عن الوقت المطلوب للمحاكاة . الموسيقية تم حلها بادخال معادالت تفصيلية ورقمية

إلنتاج صوت بالشكل الصحيح يدوم مدة " Pentium IV 1.6 Ghz"  على حاسوب شخصي
 .ساعاتثانية فإن ذلك يتطلب اكثر من اربع  ٣٠

 :كانيات كبيرةالنمذجة المادية ام يقدم توليف 
 .للموسيقيين الباحثين عن محاكاة مصنعة للصوت في العالم الحقيقي •
 .الموسيقيين الباحثين عن اصوات فريدة لم تسمع من قبل بتغيير هندسة اآللة •
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 تحويل البيانات الى إشارات صوتية  ٣-٣-٥
ان تحويل البيانات الى إشارات صوتيه هو تمثيل مجموعات بيانات باشارات صوتية ويمكن  

 :اعتباره  النظير السمعي لتصور البيانات

 :ويستخدم تحويل البيانات الى صوتية حاليا في عدة مجاالت ولعدة اغراض
 .العلوم والهندسة •
 .التعليم والتدريب •

اال ان تمثيل  البيانات هي بصرية بشكل خاص في طبيعتها،بالرغم من ان معظم تقنيات تحليل 
فقد : تقنيات تحويل البيانات الى صوتيةكتشافها يمكن ان تستفيد بشكل كبير من إالبيانات وانظمة 

 .عنها بصريًا س اكثر ثقة بتمييز النماذج سمعيًااثبتت الدراسات ان النا

عند التعامل مع بيانات معقدة عالية  وتحويل البيانات الى اشارات صوتية مفيد بشكل خاص
استخدام الفحص  مهمات تمييز النمط حيث انه من المستحيل عمليًا/ بعاد او في مراقبة البيانات األ

مرة في الثانية عن  ١٠٠في الواقع من المستحيل التمييز بين وميض ضوء يلمع : البصري
حين ان من االسهل تمييز  مرة في الثانية في ١٠٠٠٠او  ١٠٠٠او  ٢٠٠وميض اخر يلمع 

 .هيرتز والتمييز بين فتراتها ٢٠٠٠٠هيرتز وحتى حوالي  ٢٠اإلشارات من 

االت العشوائية والظاهرة بين الح ويمكن للصوت ان يقوم بنقالت واضحة يمكن تمييزها فورًا 
 .الدورية

الزالزل، لوحة، الكواكب القديمة، البراكين، (شارات صوتية إيمكن تحويل اي شيء الى  وعمليًا 
 ).صورة متحركة وغيرها
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 العروض االفتراضية، متطلبات اساسية ٤-٥

ان تدفق عروض الفن بين مواقع مختلفة متباعدة هي مهمة فيها تحد وتقدم عدة متطلبات تقنية 
يفاء بها لتقديم أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين اذ يجب على الممثلين ان يبثوا بتأن إلدقيقة يجب ا

تحتية وخدمات نشطه ذات جودة عالية وعليه يجب عرض بنى . جميع تفاصيل ادائهم للجمهور
 .وتأخير منخفض وان تكون هذه البنى موثوقة وفعاله لضمان النجاح واستمتاع الجمهور

 متطلبات الشبكة  ١-٤-٥
 :لهدفها والمتطلبات التي تفرضها يمكن تصنيف تطبيقات التدفق وفقًا نمطيًا

 

 التدرج حساسية التأخير النطاق الترددي الفئة
 كبير ال ال تنزيل ملف

 كبير نعم نعم تدفق حسب الطلب
 صغير نعم ال/نعم بصري/مؤتمر سمعي

 كبير نعم نعم بث مباشر
  

من منظور الشبكة فهناك عادة حاجة لبنى تحتية مخصصة ذات سرعة عالية وخالية من االخطاء 
استخدام هذه البنى ان  .تستخدم وصالت شبكة االلياف البصرية وغالبًا. مناسباتلهذا النوع من ال

الحظ . لترددي العالي مطلوبان في العادةالتحتية ضروري ألن الوضوح العالي وبالتالي النطاق ا
ى شاشات كبيرة مثل ان تدفق الوضوح العالي سيسمح بتذوق تفاصيل االداء المعروض عل

محمولة وفي المستقبل القريب ستتوفر تقنيات . جهاز عرض او واجهة عرض ،شاشات السينما
عالجة ولكن يجب م. وواي ماكس "LTE" والسلكية ذات سرعة عالية مثل التطور طويل االمد

ومع ذلك فإن هذه التقنيات ستسمح لمستخدمي الهواتف النقالة . خطاء القنوات واالنقطاعاتأ
بالوصول لمحتوى ذو جودة عالية من خالل هواتفهم واالجهزة الالسلكية في اي مكان واي وقت 

 .نشر خدمات مبتكرة ذات جودة عاليةيمكن من مما 

ت االنترنت على نطاق واسع وفي بعض الدول يبقى نشر هذا النوع من البنى التحتية ووصال 
 .على خطوط مخصصة ذات كلفه مرتفعة مقصورًا

وتتوفر حاليا . وفيما يتعلق باإلنجاز التقني إلعادة بث المناسبات نحتاج الجهزة وبرمجيات تدفق 
يد من االدوات التي تسمح بإرسال كمية كبيرة من البيانات في الوقت الحقيقي من مكان آلخر العد

وهذه العناصر اساسية ويجب . من خالل الشبكة وحتى بين المواقع المختلفة بطريقة تعاونية
في حالة احتاجت المناسبة  واألهم انه. استعمالها بشكل أمثل لإليفاء بمتطلبات كل مناسبة محددة

واذا لم يكن هناك . يجب التعامل معه حرجًا نين والجمهور يصبح التأخير مؤشرًابين الفنا فاعًالت
فهناك تقنيات ضغط مختلفة ) اقصى جودة(توفر لتدفق المناسبة بصيغة خام نطاق ترددي كاف م

ددي ومع ذلك، يجب اجراء مفاضله بين التأخير والنطاق التر. يمكن استخدامها) بما فيها الترميز(
وفي تطبيقات ). متطلبات الخدمة(والوضوح للحصول على مستوى الجودة النهائي المرغوب به 

طار إالوسائط المتعددة الرقمية، فإن الجودة العالية تعني مؤشرات متعددة قابلة للقياس بما في ذلك 
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ة التردد ووضوح البكسل ومدى واسع من االلوان وخصائص قابلة للقياس توفرللمستخدم تجرب
ولتحديد هذه المفاضلة فيجب ان . تفوق بكثير ما هو ممكن من خالل تقنيات البث المألوفة اليوم

ويظهر الشكل التالي العالقة بين درجات وضوح مختلفة مستخدمة  .تفي الشبكة بمتطلبات الخدمة
في تطبيقات تدفق التلفزيون عالي الوضوح والنطاق الترددي المطلوب لبث الفيديو المضغوط 

 ).H264/MPEG-4 AVC codecستخدام ترميز إب(وغير المضغوط بتدفق واحد 

 

Source: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6151796 

نة في العناصر االساسية الضرورية المتضم شملير اختبار يمثاال على سريظهر الشكل التالي 
 :عادة بث مناسبة وهي تتضمنإ
 .كاميرا: لتقاطإلجهزة اأ •
 .شبكة: قناة إرسال •
 .، تلفزيونجهاز عرض: جهزة عرض •

 
 



 البنى التحتية االلكترونية والتكنولوجيا
 العروض اإلفتراضية، متطلبات اساسية ٤-٥

 اإلفتراضية ضورعال

١٣٣ 

 متطلبات المعدات ٢-٤-٥
 :لتطوير عرض افتراضي بين موقعين فإّن المعدات االساسية ستتضمن

 :معدات سمعية بصرية •
 كاميرتين

 مكبر صوت
 مكبر صورة

 ميكروفون وسماعات
 لتقاطإكرت 

 :جهزة الحاسوب والشبكةأ •
 )RXوالثاني ألجل  TXواحد ألجل (جهازي حاسوب شخصي 

ميجابايت لكل ثانية  ٦او ) جودة عالية(ميجابايت لكل ثانية  ٢لى االقل وصلة متماثلة ع
 "h.264 codec" باستخدام ترميز) جودة عالية الوضوح(

 .للنطاق الترددي المتوفر  ة وفقاختيار التقنية المناسبإوسيتم 
 

 
 

 مشهد

Source: IGLOR Soluciones Audiovisuales Avanzadas SL 
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 مثال على بنية تحتية الكترونية للثقافة: الحلقة الثقافية

 
 ،"CCCB: "تم تأسيس الحلقة الثقافية بالتشارك بين حكومة كاتالونيا ومركز الثقافة المعاصرة في برشلونة

سات الثقافية ستستفيد بشكل كبير من سوكان هدفها تطوير شبكة من المؤ ".Xarxa"و" i2CAT" ومؤسسة
الفرص التي يتيحها الجيل الثاني من االنترنت لتعزيز تبادل المحتوى ولالنتاج المشترك للمناسبات عبر االنترنت 

داة لتجريب أن وهي تسعى لتبسيط نشر الثقافة وتوفر للمبدعي. نتاج الثقافةإستخدامات جديدة للشبكة في إوبحث 
بتكار بما ان إلفي حقل االبحاث والتطوير وا رياديًا وتعتبر الحلقة الثقافية جهدًا. التطبيقات الفنية الرقمية الجديدة

 .نشطة الثقافيةألهذه التقنيات لم تطبق من قبل على ا
 : ازداد عدد المراكز الثقافية المتصلة بالشبكة بشكل كبير ٢٠٠٦ومنذ إنشائها عام 

  
 )٢٠١٢-٢٠٠٦(الحلقة الثقافية، تطورعدد المراكز الثقافية المتصلة بالشبكة 

ومن خالل الشبكة وبفضل النطاق الترددي للجيل الثاني من االنترنت، فقد استطاعت هذه المراكز الثقافية في 
االفتراضية على الهواء بهدف كاتالونيا ان تتعاون في انتاج المشاريع الثقافية وتتشارك فيها وتجمع المناسبات 

وفي . جعل التواصل السمعي البصري والتكنولوجيا جزءا من القنوات التي يتم من خالل انشاء الثقافة ونشرها
شخص الوصول الى مجموعة من  ٤٠ر٠٠٠وعبر بث متزامن من مواقع مختلفة استطاع اكثر من  ٢٠١١عام 

على الهواء ومقابالت مع فنانين وعروض وحفالت موسيقية االنشطة بما فيها مهرجانات ومناقشات ومناظرات 
 .وحفالت اوبرا

وتدفعنا البنية . ستعمال المكثف للبنى التحتية االلكترونية للثقافةإلعلى نقطة البداية ل وتعتبرالحلقة الثقافية مثاًال
تضمن الفنون األدائية فحسب ولكن التراث الثقافي الرقمي تستخدامات وطرق جديدة ال إالتحتية المتوفرة للتفكير ب

 . ايضا
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نورد في هذا الفصل بشكل موجز عدة أمثله على المعارض االفتراضية والعروض االفتراضية 
وخالل العديد من ورش العمل  "انديكيت " التي جمعت خالل المسح الذي تم في اطار مشروع

 .ا لهااضافي الحليتالتي أقامها المشروع و

 المعارض االفتراضية  ١-٦

 )فرنسا(منارة كوردوان 
Le phare de Cordouan (France) 

صور بانورامية  للمعلم اليوم : مشروع فرنسي يهدف لفهم جولة إفتراضية توفرها تقنيات مختلفة
ثالثية االبعاد للمعلم من فترات سابقة مختلفة والتي تسمح للزوار من الداخل والخارج، نماذج 

فيما يقدم تسلسل اخر تاريخ المعلم ويوفر إمكانية الوصول الى . في الموقع باالنغماس تمامًا
مجموعة كبيرة من الوثائق بما فيها االرشيف والصور ومقاطع  فيديو وتسجيالت صوتية ورسوم 

والمشروع الذي تديره وزارة البيئة الفرنسية ومتحف رويان . وغيرهابعاد ألمتحركة ثالثية ا
 افتراضيًا وهو يتضمن معرضًا. موجه للعامة وطلبة المدارس والجامعات واالطفال والسواح

وهو متوفر . ضمن بيئة مادية ويستفيد من نظارات االستقطاب ثالثية االبعاد وتقنية التتبع
ويزيد من قيمة المحتوى الحقيقة المدمجة والتكبير والتسلسل . شارةباالنجليزية والفرنسية ولغة اال

 ".SWF"الزمني والصور المتحركة ويتم عرض المصادر الرقمية عبر

 

 )فرنسا(كهف ليسكو 
Lascaux (France)  

http://www.lascaux.culture.fr 

للزوار باالنتقال بعاد من الكهف ويسمح ألوهو نسخة رقمية ثالثية ا ٢٠٠٨انجز المشروع عام 
وفيما ينتقل المستخدمون من قاعة الثيران الكبرى على طول . من غرفة الخرى في الكهف

مكانهم التوقف عند كل واحدة من الصور العديدة إالطريق الى غرفة رمح الرجل الميت يكون ب
ختيار خطوط الطالء التي تساعد في كشف بعض إلقراءة الوصف وتشغيل مقاطع فيديو و

مكان إلقتراب قدر اإلويستطيع الزوار بواسطة ميزة التكبير ا .كال التي من الصعب تحديدهااالش
والجولة االفتراضية هي جزء  .من الجدران التي زينها فنانو العصر الحجري الحديث الموهوبين

شكال الحيوانات في أسرار الفنانين الذين رسموا وحفروا أمن خبرة الزائر اذ تكشف مقاطع فيديو 
وتمثل التوجهات الحالية في البحث االثاري حول الكهف في  .ةسن ١٩ر٠٠٠يسكو قبل كهف ل

ية عديدة لتأمل الموقع بما في ذلك البيئة الطبيع اخرى من الموقع تكشف طرقًا حين ان فصوًال
مكان زوار الموقع إوب. للفن الصخري وقاعدة بيانات زمنيًا لليسكو في وادي فوسير وتسلسًال

وثيقة بما فيها صور ورسومات للموقع ومقاطع وتسجيالت صوتية  ٣٠٠الى اكثر من الوصول 
وهذا المشروع الذي نسقته دائرة البحث والتعليم العالي  .بعادألورسوم متحركة ثالثية ا

والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز الوطني لعصور ما قبل التاريخ موجه للعامة وطلبة المدارس 
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ل والسواح وهو متوفر باالنجليزية والفرنسية واالسبانية وااللمانية ولغة والجامعات واالطفا
 .ويزيد من قيمة المحتوى الحقيقة المدمجة والتكبير والتسلسل الزمني والصور المتحركة .االشارة

 

  ةتجربة حسي) اسبانيا(متحف بادالونا 
Museu de Badalona. A sensorial experience (Spain)  

http://www.museudebadalona.cat 

ويمكن للزائر ان يعيش التجربة  مربعًا مترًا ٣٥٠٠يدير المتحف بلدة رومانية قديمة مساحتها 
وهنا ال يقدم  .بكل حواسه في هذه المساحة ليعيش من جديد الحياة اليومية في مدينة رومانية

الزوار ويوفر لهم العناصر يتضمن  وصف مجموعات المتحف المعلومات فحسب، بل يخلق جوًا
حيث تظهر المعالم  ويبدأ الزائر مسارًا. الضرورية لفهم الموقع االثري دون معرفة سابقة

، وفي وسط هذا المسار يوجد ة أمامه مع إضاءة ولوحات معلوماتالمختلفة للبلده الروماني
المعرض الدائم المخصص لمدينة بتيلوه الرومانية باإلضافة الى شاشة بعرض سبعة امتار تظهر 

عداد عرض الحقيقة إوتم . تطور االمبراطورية الرومانية في الدوله وبناء وتطور بيتلوه
بعاد وخصائص ألثي ااالفتراضية بالدمج بين إعادة البناء االفتراضي للبلدة باسلوب بناء ثال

 .التي يقوم بها الزائر في المتحف من الجولة االثارية جزءًا كرركذلك فإن العرض ي. قيقيةح

 

 )اسبانيا(المتحف الروماني في صقلية 
Romanorum Vita (Spain)  

http://www.romanorumvita.com 

. "La Caixa"يستهدف المجتمع برعاية من مؤسسة مشروع تاريخي ترويجي : تاريخ روما
ويتضمن . ويتيح معرفة الحياة اليومية لبلدة امبراطوية نشطة في القرن االول بعد الميالد

، ، الكاتالوج على االنترنتعلى االنترنت، زيارة افتراضية للمعرض التراثي موقعًا: المشروع
على  روابطو) خبارأمسارات و اقتراحات تفاعلية، مع حزم تعليمية،( بلوج رومانوروم فيتا
ويكتمل المشروع بمعرض مادي متنقل وينسق المعرض ). فليكر، يوتيوب(الشبكات االجتماعية 

وهو موجه للعامة وطلبة المدارس  .دائرة المعارض في مؤسسة اوبرا سوسيال الكاسيا
لكاتالونية، الباسكية سبانية، اإلا: والجامعات واالطفال والسواح وهو مشروع متعدد اللغات

 .والجاليكية

 

 )سلوفينيا(أقدم عجلة خشبية في العالم 
The oldest wood wheel in the world (Slovenia)  

http://www.koliscar.si 

والبطل الرئيسي للفضاء االفتراضي الجديد  ٢٠١٠بوابة الكترونية تعمل منذ بداية تشرين اول 
قدم عجلة خشبية لها محور في ألعصر ما قبل التاريخ ولمنطقة المرسى في الوقت الحالي هو 

. وهذا المعرض االفتراضي موجه للعامة وطلبة المدارس والجامعات والسياح والعائالت. العالم
عالم التابعة لمتحف مدينة ليوبليانا وتموله إلوقد انشأته دائرة ا،وهو مرتبط بمعرض دائم 

والجزء االخر بمصادر خارجية في الموقع  وقد انجز جزئيًا. صناديق التنمية المحلية االوروبية
 .االنجليزية وااليطالية وااللمانية والفرنسية واالسبانية: وهو متعدد اللغات
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 ) تركيا(حف االفتراضي لحضارات االناضول المت
Anatolian Civilisations Virtual Museum (Turkey) 

وتم تطوير  .الجمهورية التركيةهو أحد أهم المتاحف الرئيسية في تركيا وتم بناؤه في أوائل عهد 
والمشروع موجه للعامة وطلبة المدارس  ٢٠٠٠مشروع متحف افتراضي في اوائل العام 

وقد نفذته دائرة التعليم ودائرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . والجامعات واالطفال والسياح
واما المحتوى االكاديمي  والمشروع ليس متعدد اللغات. ودائرة المعارض وهو بالكامل في الموقع

ويزيد من قيمته عرض الساليدات ومكبرات الصور . فيتكون من نصوص وصور ومقاطع فيديو
 .وقلب الصفحات والصور المركبة

 

 أميرات من االراضي البعيدة 
 )اسبانيا(كاتالونيا وهنغاريا في العصور الوسطى 

Princeses from far lands  
Catalonia and Hungary in the Middle Ages (Spain)  

http://www.mhcat.cat/extension/mhc/design/mhc/princeses/index.html 

ي يقدم هذا المشروع تجربة وسائط متعددة تفاعلية لكامل المحتوى المتعلق بالمعرض الذي اقيم ف
وطورته اريخ كاتالونيا وهو موجه للعامة وانشأه متحف ت .٢٠٠٩متحف تاريخ كاتالونيا عام 

 .سبانية واالنجليزيةإلمة جزئية باواللغة الرئيسية هي الكاتالونية ولكن هناك ترج .شركة خاصة

 

 )ايطاليا(االدوات العلمية . التعليم عبر االنترنت . متحف غاليليو 
Museo Galileo. Online didatics. The science tools (Italy)  

http://www.museogalileo.it/en/explore/onlinedidactic/  
scienceinstrumentsseries.html 

والمحفوظة في متحف غاليليو من خالل  بعض اكثر االدوات العلمية تمثيًاليمكن اكتشاف 
قسام التفاعلية ألبعاد واألفمقاطع الفيديو واعادة البناء ثالثي ا. تطبيقات عديدة على الشبكة

والمشروع مرتبط بمعرض دائم ولكنه . صلية تحكي قصصها وتشرح كيف تعملألثائق اوالو
وهو موجه للعامة وطلبة المدارس والجامعات واالطفال والعائالت وانشأته . يضم محتوى اغنى

في الموقع   ت التابعة للمتحف وهو مقام جزئيًادائرة التعليم ودائرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
 .وى اما بااليطالية او االنجليزيةانة بمصادر خارجية ومعظم المحتستعإلبا

 

 )ايطاليا(مشروع كورسيني 
Progetto Corsini (Italy)  

http://www.grafica.beniculturali.it/progetto%20corsini/index.htm 

الثنين وية األصلية ولد المشروع الذي طوره المعهد الوطني للرسومات من الحاجة لترميم اله
تضم رسومات تعود ملكيتها لصندوق كورسيني التابع الكاديمية العلوم االيطالية  وخمسين مجلدًا

وقد . وهي االن محفوظة في اكاديمية العلوم االيطالية ١٨٩٥وكانت تابعة لمكتب الطوابع عام 
تسببت و. من المجلدات ونقلت الى صناديق لتسهيل الحفظ والترتيب" تمت ازالة الرسوم جزئيا

هذه العملية بفقدان الوحده االصلية للمجلدات والهدف االساسي لهذا المشروع هو ترميم سالمة 
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لطلبة الجامعات والباحثين وجميع  وكان المشروع موجهًا. لدات والتي اعيد بناؤها افتراضيًاالمج
 .متوفرة بوضوح عالي )، صور، مقاطع فيديونص(المصادر الرقمية 

 

 )ايطاليا(االفتراضي متحف العراق 
The Virtual Museum of Iraq (Italy)  

www.virtualmuseumiraq.cnr.it 

متحف العراق االفتراضي هو مشروع بحثي متعدد المجاالت روجته وزارة الشؤون الخارجية 
والمشروع الذي استغرق اإلعداد له اربع . تحت اشراف المجلس القومي االيطالي للبحوث

وهو مصمم إلنشاء محتوى وموقع غني مجاني . ٢٠٠٩ى االنترنت منذ عام سنوات معروض عل
وقد تم نهب . حد اهم المتاحف في العالم كما هو معروفألعلى المجموعة االثارية  للعامة اعتمادًا

متحف بغداد وجّرد من مجموعة من القطع االثرية ال تقّدر بثمن وهي كنوز تاريخية مهمة ليس 
بداعي الحاجة إويظهر إنشاء معرض افتراضي . للبشرية لكن ايضًافقط للشعب العراقي و

ويستكشف . كتشاف انظمة اتصال رقمي جديدة غير متوفرة للوصول الى مجموعة اثرية مؤثرةإل
مشروع متحف العراق االفتراضي تقنيات رقمية متكاملة وجديدة للتراث االفتراضي تركز على 

بعاد ألالتفاعلي والمسح بالليزر والتقنيات المتقدمة لثالثي استخدام نمذجة الصور وتدفق الفيديو إ
، المراحل ًاوتتضمن الرحلة االفتراضية عبر ثماني قاعات للمواضيع مرتبة زمني .الرقمي

ويكمل جدول . ساسية لتاريخ الشرق االدنى منذ ظهور اول دولة مدنية وحتى العصر االسالميألا
لمعلومات ويستغرق تصفح الموقع المتوفر بااليطالية طار العام الغني باإلزمني تسلسلي ا

وهو موجه للعامة والباحثين وطلبة المدارس والجامعات . ساعات ٧واالنجليزية والعربية  حوالي 
 .والسياح

 

 )ايطاليا(غرفة ايلسا 
Elsa’s room (Italy)  

http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/pagine/mostre/  
pagina_972.html 

وهو نسخة رقمية من المعرض الذي اقيم في مكتبة روما الوطنية ومكتبة جامعة نابولي عام 
ويوضح مسار حياة الكاتبة االيطالية . ونسقته وزارة التراث والثقافة واالنشطة االيطالية ٢٠٠٦

وجه للعامة وهو م. واياتها وكتبها وصورها ورسوماتهاايلسا مورانتيه من خالل مخطوطات لر
وقد تم ربطه بمعرض مؤقت يحتوي نفس . طلبة المدارس الثانوية والجامعاتوالباحثين و

ويتوفر المحتوى بااليطالية . مصادر خارجية على الموقع وجزئيًا في المعلومات وهو مقام جزئيًا
 .االنجليزية والفرنسية واالسبانيةو

 

 )اليونانفرنسا، (متحف االفتراضي لموضوع البشارة ال
Annunciation virtual thematic museum (France, Greece)  

http://www.annunciation.gr 

وهو متحف افتراضي لموضوع البشارة في فن دراسة الصور المقدسة البيزنطية وتديره بريتان  
وهذا المتحف هو اول تطبيق لنموذج . تيليكوم بالتعاون مع مؤسسة اورميليا في اليونان

ويقترح ثالثة مستويات من   .نتاج االعمال الفنية بطريقة رقمية عاليةإستكشاف التكيفي إلعادة إلا
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ويصور االعمال الفنية من خالل خمسة ) اكتشاف، الدراسة، المعرفة الموسعة(ستشكاف إلا
وكان ). ، الجماليات، البحث الكيميائي الفيزيائي والتفسير، الوصفالسياقات(وجهات نظر مكمله 

فكار للتكيف متضمنة في علم المتاحف الذي يركز على أثبات إبرغبة  ا المشروع شرحيًاهذ
 .وهو موجه للعامة والباحثين وطلبة المدارس الثانوية والجامعات والسواح. الزائر

 

 )فرنسا(مقعد الرسم باالسالك الخاص باالمير المنتخب اوغستوس من ساكسونيا 
The wire-drawing bench of prince-elector Augustus of Saxony  

(France)  
http://www.musee-renaissance.fr/bancdorfevre 

سالك ألمقعد رسم با: من بين مقتنيات المتحف الوطني لعصر النهضة هناك قطعة فريدة ومذهلة
وفي حين ان هذه القطع . صنعه ليونارد دانر وهو مزين ومرصع بشكل رائع مترًا ٤ر٤٠طولة 

اال ان هذا المقعد تم تصميمه عام  ،القرن السادس عشر في اغةيصالفي مشاغل  كانت معالم سائده
. لكبير في درسدن بالمانيالغرفة الفن الخاصة باالمير المنتخب لساكسونيا اوغستوس ا ١٥٦٥
حفة الفنية من عصر النهضة في المانيا عرضت في معرض جديد مع واجهة ، فاّن هذه التواليوم

من  -والذي يجمع خبرة المهندسين صائوبفضل االستفسار متعدد الخص. وسائط متعددة تفاعلية
يستطيع أمناء المتاحف  -" ENIM"خالل الشراكة مع المدرسة الوطنية للمهندسين في ميتز 

ضافة الى القائمين على المتحف ان يفهموا االن الطريقة التي ومؤرخو العلوم والتكنولوجيا باال
واآلن يستطيع زوار المتحف ان . بكل تعقيداتها فنيًا عملت بها هذه القطعة التي تعتبر آلة وعمًال

يتعلموا عن هذه القطعة من خالل جهاز متعدد الوسائط ذو شاشة باللمس صممت خصيصا 
ستخدام التقنيات الحديثة إوب. عن الهندسة الميكانيكيةلجمهور عريض ليس لديه معرفة محددة 

بعاد وافالم الرسوم المتحركة وغيرها، يتم شرح طريقة العمل وتقدم بمقاطع ألالتمثيل ثالثي ا(
فان المعرض يوفر إثارة غنية من خالل  ،اضافة الى ذلك. "ENIM"بعاد انتجتها ألفيديو ثالثية ا

نجاز إمكن أوقد . للتزيين االستثنائي بالترصيع تفصيليًا كتشافًاإالمحتوى الفني والتاريخي و
طلقتة وزارة الثقافة أوالذي  ٢٠١٠بداعية إلالمشروع بفضل برنامج الخدمات الرقمية الثقافية ا

والمشروع موجه للعامة وطلبة المدارس والجامعات والسياح والعائالت  .واالتصاالت الفرنسية
رتبط بمعرض دائم يتضمن نفس المستوى من المعلومات ويقدم وهو م. واالشخاص المعوقين

 .الفرنسية واالنجليزية وااللمانيةالمحتوى ب
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 العروض االفتراضية ومشاريع التعاون  ٢-٦

 المعارض االفتراضية باستخدام البنى التحتية االلكترونية  ١-٢-٦

 مشروع استرا 
http://www.astraproject.org 

الى اعادة  "ASTRA" اعادة بناء طابع الصوتتطبيق / ويهدف مشروع صوت االالت القديمة 
طابع الصوت لالالت القديمة باستخدام بيانات اثرية من الحفريات وأوصاف  بناء الصوت او

والتقنية المستخدمة هي توليف النمذجة المادية وهي تقنية استخالص . مكتوبة وصور وغيرها
وبكلمات اخرى فان . ل الوقت لآللةمعقدة للصوت الرقمي والتي تسمح ببناء نموذج لفيزياء مجا

ل محاكاة سلوكها كنظام الفكرة االساسية هي اعادة إنشاء نموذج لآللة واصدار الصوت من خال
ان ). اي نوتات مختلفة(او اكثر استجابة لوضعيات مختلفة  وستصدر اآللة صوتًا ،ميكانيكي

 .بةفيما يتعلق بمتطلبات الشبكة والحوس حسابات استرا متطلبة جدًا
 

 

 ".http://www.astraproject.org/download.html"من  يمكن تنزيل العروض

 

 تحويل بيانات السيزموغرام البركانية الى اشارات صوتية
، لم تكتشف او تنفذ وسيلة حاسمة للتنبؤ باالنفجارات البركانية ويهدف تحويل بيانات حتى األن

ومن خالل . إلنفجار وشيك" لحن التوقيع" السيزموغرام الى اشارات صوتية إلكتشاف نوع من
تحديد انماط موسيقية يمكن ان تؤشر بالتحضيرإلنفجار، سيكون من الممكن عندها تطبيق 

 .ات او اياماجراءات الحماية المدنية قبل الحدث بساع



 المراجع -٦
 العروض االفتراضية ومشاريع التعاون ٢-٦

١٤١ 

 

ان تحويل بيانات السيزموغرام الى موجات صوتية من خالل هذه العملية يتضمن معالجة 
كما ان تلحين مجموعة من البيانات يسمح بتحويل اي نوع من المعلومات الى  .كبيرةحاسوبية 

 .اشارات سمعية

 

قدمت فرقة رقص حديث صمم رقصتها جيسون غارسيا اغناسيو عرض في الواليات  ٢٠٠٩اذار  ١٤في 
 .راتالمتحدة وتم توليد الموسيقى من بيانات زلزالية سجلت من اربع براكين مختلفة في ثالث قا

 

 الموسيقى والدراما : التعليم ٢-٢-٦

 صف اتقان الكمان
Viola Master Class 

 )٢٠٠٦كانون الثاني  ٣٠روما وميامي، ( 

درس كمان في روما يقدمه المايسترو لويجي البيرتو بيانكي أحد أعظم عازفي الكمان في العالم 
الواليات المتحدة (بعد من ميامي لطالب في االوركسترا السيمفونية العالمية الجديدة مرتبط عن 

لتوفير جودة بث عالية وتأخير منخفض بين قاعة " DVTS" وقد تم استخدام تقنية .)االميركية
 .كاسبر في روما ومسرح لينكولن في ميامي
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 شبكة العلوم االنسانية لمؤتمر شبكة التعليم والبحث االيطالية 
GARR Conference Network Humanitatis 

 )٢٠٠٧تشرين اول  ٣١- ٢٩ ،روما( 

على تطبيق خدمات تناقل المعلومات عن بعد للمعلومات " GARR_07" كان تركيز مؤتمر
 ، ادوات التعاون،حضور عن بعد، الحقيقة االفتراضيةوتم بحث تقنيات ابداعية مثل ال .التقليدية

مسرحي خالل وكان هناك عرض . التعليم والتعلم عن بعد والبحث في بيئة موزعة جغرافيا
وجامعة كاسينو يظهر التفاعل عن بعد بين مسرح بالديوم في روما  ٣المؤتمر قدمته جامعة روما 

 .وجامعة كاسينو

 

 دليل على كلية الوجود والتحريك التخاطري
UbiQuiLab - Evidence of ubiquity and teleportation 

 )٢٠٠٧ايار  ٢٧-٢٥، كاسينو –روما (

ورشة عمل للدراما عقدت بالتزامن في روما وجامعة كاسينو كجزء من  "GARR" نظمت
وقد سمح التعامل في الوقت  ".مكان العلم الزيو ،افتح عقلك" المناسبة التي روجتها منطقة الزيو

اديا في مسرحين الحقيقي بإنشاء مسرح للكتابة بالتزامن ولده المشاركون بالرغم من تواجدهم  م
 .بعيدين عن بعضهما

 

 ٢٠٠٧ "GARR" عرض ادته ثالثة مجموعات من الممثلين في مواقع مختلفة خالل مؤتمر
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  مشروع التأخير المنخفض: عاون الموسيقىالت
Music collaboration: LOLA project  

http://www.conservatorio.trieste.it/artistica/ricerca/progetto-lola-low-latency 

من قبل المعهد الموسيقي تارتيني، ترييسته " LOLA" المنخفضتم تطوير مشروع التأخير 
وهي تستخدم برمجة بث سمعية بصرية معاد  ."GARR"وشبكة التعليم والبحث االيطالية 

كتابتها بالكامل لتقليل التأخير وعدم استقرار االرسال وترسل الصور والصوت في الوقت 
. ميع العازفين متواجدون في نفس الموقعالحقيقي إلعطاء انطباع للمؤدين والمشاهدين ان ج

مع العازفين  وهدف المشروع هو السماح بتعاون موسيقي اكبر وتوفير وقت وكلفه ثمينين عند ج
 .للتدريب والعزف معا

 

 

 دانسينخ كيو
DancingQ 2006  

http://csperkins.org/research/ultragrid/ 

لصياغة السينما الرقمية غير ) كوريا، مونتريال، برشلونه(وهو اول بث عبر المحيط  
 ١عبر شبكات بروتوكول االنترنت باستخدام نطاق ترددي حوالي  "HD-SDI"المضغوطة 

واعتمد بث النظام على تشبيك البيانات  .جيجابايت في الثانية والمتوفر فقط في شبكات البحث
وخالل . صوت وصورة عالي الجودة عبر بروتوكول االنترنتوبث ذو تأخير منخفض و

 .االعرض، كانت فرقة رقص تقليدي كورية تبث بالتزامن الى كندا واسباني
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 ٢٠٠٧فن المستقبل 
Art Futura 2007 
www.artfutura.org 

واخرون بالتعاون  "i2CAT" ، شاركت٢٠٠٧خالل مهرجان فن المستقبل للثقافة الرقمية عام 
و الشبكة " RNP" ومركز بحوث االتصاالت الكندي "CRC"مع الحلقة الثقافية الكاتالونية 

الوطنية للتعليم والبحوث في البرازيل في مناسبة ثقافية موزعة حيث تم نشر بعض االحداث 
لكل والكلمات والعروض عبر انحاء العالم باستعمال تقنيات متنوعة وفق للقدرات الفردية 

 تشبيك البيانات،(ى التي جمعت فيها تقنيات عديدة وكانت هذه هي المرة االول. مشارك
"DVTS" وشبكات بحث وشبكات تجارية الدخال الديمقراطية الى ) وسيرفر ويندوز لالعالم

 .عالم التكنولوجيا والوصول الى اكبر عدد من المستخدمين

 

 ٢٠٠٩مهرجان ديبا 
 DIBA 2009 

وجامعة " Ovide BS"و" Apuntolapospo" مع "i2CAT" تعاونت ٢٠٠٩في عام 
وذلك بعد  "3D 2K"بومبيوفابرا ومسرح ليسيو الكبير لالوبرا للقيام باول بث حي ثالثي االبعاد 

وفي اطار النسخة الخامسة من مهرجان ديبا قامت . "DCI"مبادرة السينما الرقمية 
"Apuntolapospo"  بالتعاون مع"Ovide BS" و"i2CAT"  واخرون بتنفيذ تجربة رائدة

لتجربة بث مباشر ثالثي االبعاد الوبرا فيديليو في انتاج لدار اوبرا  "3D"في البث عبر االنترنت 
الكبير لالوبرا وكانت حدث وقدم العرض االول على مسرح ليسيو . متروبولتيان في نيويورك

 ."2k x 2"نية ثالثية االبعاد ونوعية فيلم في العالم النها اول اعادة بث حي بتق وفريدًا رياديًا
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 ورشة عمل تطبيقات التراث الثقافي للفنون االدائية عبر انترنت المستقبل 
TEIN3 Application Workshop: Cultural Heritage of Performing Arts over Future Internet  

 http://citilab.eu/en/node/3973 

 "Deajeon"عقدت هذه المناسبة بالتشارك بين المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا 
وركزت بشكل . ٢٠١٠تشرين اول  ٢١و٢٠رشلونة في ب" i2CAT-Citilab"ومختبر المدينة 

اساسي على التطبيقات الثقافية عبر شبكات الموجة العريضة والتبادل الثقافي بين الدول والقضايا 
سلسلة من الكلمات حيث تمت  -١: وتم تقسيم المناسبة الى جزئين. ةحول الشبكات المتقدمالتقنية 

-٢ ئد المستديرة للثقافة العالمية،مناقشة كل موضوع بعمق في جلسات الكلمات وضمن الموا
 رض فني مع عرض ترحيبي ال يبرز فقط الموسيقى التقليدية الكورية االصلية ولكنه ايضًاع

نموذجيا للفنون االدائية عبر انترنت  رتبطة باسبانيا والتي كانت مثاًالتشبيكية م يبرز عروضًا
 ل باكثر من عازف مما ولد اندماجًاوتم تصميم المشهد التقني لتوليد مشهد تفاعلي كام. المستقبل

 .بين الفالمينكو والبانسوري

 

 ) فرنسا( مهرجان النشوء 
Emergences Festival (France)  

www.festival-emergences.info 

نظم ديدالي المهرجان الدولي المخصص لالشكال الفنية الجديدة واالعالم الحديث وعقد في 
 وتم التعاون مع مهرجانين اخرين في ذات الوقت، في ستراسبورغ. ٢٠٠٧ – ٢٠٠٢باريس من 

"Ososphère "و"Arborescence"  بالتزامن لعروض  برنامجًا واووضع. اكسون بروفينسفي
تشبيكية وتوليد تجارب رقمية وبث حي وقناة اذاعة مؤقتة الجل المناسبة والتي تم توليد محتواها 

وتم تطبيق جهاز دائم وإنشاء وصالت وحوار بين الجمهور في . من خالل برمجة المهرجانات
 .هرجان النشوءة المعروضة خالل موهنا بعض االمثلة للمشاريع التشبيكي. المهرجانات الثالثة
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 ) فرنسا(غريغوري تشاتونسكي -ابق على اتصال 

Se toucher toi, Grégory Chatonsky (France)  
http://incident.net/works/touch/# 

 "Le Fresnoy" نتجه االستديو الوطني للفن المعاصراتصال هو تركيب شبكة، ابقى على ا 
ويتألف من ثالثة  ،عريضة "ADSL" وقدم في باريس وستراسبورغ وهو تركيب يستخدم موجة

 .، صورة منظر طبيعي وفأرة حاسوبغرفة: وسائل

 

 

ومن خالل التالعب بالفارة فإّن يد الرجل والمرأة تالمسان بعضهما ثم تبتعد اليدان عن سيطرتنا 
ى االنترنت او في بسبب انه وفي مكان اخرعل وتتحركان بشكل مستقل عن حركتنا اليدوية وذلك

وهذا التركيب . ويتالعب شخص اخر بالجهاز ،، هناك شبيه للتركيب يعملحيز جغرافي اخر
في  لتفاعل بجعل اليد التي تلعب دورًايجعل المشاهدين والمستخدمين يدركون دورهم في ا

 .الوساطة بين اليدين االخريين ملموسة

 

 )فرنسا(بيض وكارل وايالصندوق اال )))ال موسيقى(((
(((No music))), La Boîte Blanche and Carl Y (France)  

http://www.nomusic.org/ 

وفي شكلها . وتوفر المنصة نوعين من البث المباشر ٢٠٠١في حزيران " ال موسيقى"بدأت 
، ائيضمن ثن، كما يمكنه ان يعزف مشارك لوحده في المنزل لمدة ساعةالكالسيكي يعزف ال

 والثنائي نوع من البث المباشر حيث يتم ربط موقعين جغرافيين عبر االنترنت ويدمجان معًا
حتماالت بين مشاركين إلتوليد ثنائيات واجتماعات بعيدة ا" ال موسيقى"وتتبنى  .بشكل مجسم

 .خالل مدة ساعة في اداء صوتي على االنترنت

واليوجد تخزين، فهو وصول فوري الى مناسبة منتقاه وميكانيكية البرمجة ليست آليه بل تبدل 
وهناك شخصان  ،ي مقاطعة من الصندوق االبيض وكارل وايأساعة دون  ٢٤يدويا لمدة 

حقيقيان يقومان بالتوجيه وهما في خدمة التدفق الصوتي المستمر ويتحمالن الصعوبات التقنية 
 .كينكيل السريع على تقنيات التدفق لجميع المشارويقومان بالتش
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 ) فرنسا(الممرات ، جويل بيتون 
Passages, Joëlle Bitton (France)  

http://www.superficiel.org/joelle/research/pages/passages.htm 

وهو يقدم . الممرات هي تركيب حيز عام يهدف لربط االشخاص عبر المدن بصداقة خالصة
وقد تم . للعابرين تجربة حسيه مزعجة تتراكب فيها االجسام وتبدأ تشكل عالقات بين الغرباء

 .تقديم هذ العمل في باريس وستراسبورغ مع ربط المشاهدين من المدينتين

  

 

 )فرنسا(دراك الحسي الظاهري إلا/ لذاتي العالم ا
Selfworld / Apparent sensory perception (France)  

http://www.festival-emergences.info/2005/fr/home-24861.php 

تستضيف باريس وستراسبورغ واكسون بروفينس بيئة حقيقية لالعالم المتعدد تتألف من تقنيات 
 .حضور عن بعدوهجينة، لواقط وظيفية، حقيقة افتراضية، 

في الوقت الحقيقي   "Eternal Network"ويتم تصوير عرض تقدمه مجموعة الفن الشامل 
ويتم . حيث يتلقاها مشاهد مزود بلواقط على جسمه اكسون بروفينسالى  وترسل الصور رأسًا

وبفضل اللواقط فإّن ردود فعله الفسيولوجية تسجل . تحفيز جميع حواسه باالداء في ستراسبورغ
اداة  وتمكن ".Maison de la Villette’s"وترسل الى باريس حيث تضخ الحياة في بنية 

وتنتشر . تولدت في المطبخ من تحريك الجزء االمامي من المبنى والكنائس االربعة مع الصوت
الوسيلة في الحيز الهندسي بأكمله ويتضمن كذلك المشاهدين الذين يؤثرون بشكل واضح على 

ويتم . تطوير الحدث من خالل أعدادهم وسلوكهم وبالتالي يصبحون شركاء فعليين في الحدث
وتتولد . االصوات من باريس الى ستراسبورغ حيث يتم دمجها مع صور من العرضرسال إ

نتيجة العرض من البيانات الكلية المجمعة من المواقع الثالثة وينتج عنها لوحة فيديو هجينة 
 .متوفرة على االنترنت
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 )اسبانيا( ميتاممبرانا ، مارسيلي انتونيز روكا 
Metamembrana, Marcel.lí Antúnez Roca (Spain) 

http://www.marceliantunez.com/work/metamembrana/ 

ميتاممبرانا هو تركيب سمعي بصري تفاعلي يتكون من عرض بانورامي واسع النطاق يعرض 
 انتاج ميتاممبرانا من قبل وتم. ثماني قصص تفاعلية يتم التحكم فيها من خالل اربع واجهات

"L’Anella Cultural" و" CCCB (Centre of Contemporary Culture 
Barcelona)"و ،"i2CAT Foundation " وذلك في خمس مدن"Olot" ،"Reus" ،

"Granollers" ،"Lleida"و ،"Barcelona "تحت، كان يتم تفاوعندما . بالتعاون مع ديدالي
ه المدن وجميعها مرتبط عرضها بالتزامن من خالل نسخ خمسة متطابقة في كل من هذ

 .رنتباالنت

ولتحقيق ذلك فقد ظهر جزء كبير  .من العمل ويهدف التركيب لتوليد سبل تجعل المشاهدين جزءًا
على تبادل االفكار والمواد بين  عتمادًاإمن محتوى ميتاممبرانا من خالل التواصل االجتماعي 

صفح وتمكن الواجهات المستخدمين من ت .االفراد والمنظمات في كل  واحدة من المدن المشاركة
ويمكن الوصول اليها من خالل منظر . النص التشعبي والمكون من ثماني قصص تفاعلية قصيرة

وخمسة من هذه القصص افالم تفاعلية ظهرت من . طبيعي بانورامي يعمل كفهرس للعمل
 ويمكن المنظر الطبيعي من الوصول الى وسائل تفاعلية اخرى مثل. التواصل االجتماعي

"Fembrana" والتي صممت كاداة تفاعلية عبر االنترنت تمكن من ربط جميع مراكز المعرض 
كما انها تمكن المشاهدين من التفاعل في الوقت الحقيقي مع مستخدمي ) عندما تكون متعددة(

 .االنترنت
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امناء المتاحف، (يستفيد من هذا الكتيب العاملون في مجال التراث الثقافي 
مصممو صفحات االنترنت، العاملون في  االرشيف،  مؤرخو الفن، المصممين،

يعملون الذين ) العاملون في المكتبات، خبراء المعلومات، مديرو االتصال وغيرهم
في تقييم ونشر المعلومات وكذلك الذين يعملون على وضع المعارض والعروض 

 .على شبكة االنترنت

 

كما يهدف هذا الكتيب لتوفير اداه مفيدة لتصورعملية التحول الرقمي للتراث 
الثقافي والتي يجب ان تتم من خالل البنية التحتية المالئمة واالدوات الصحيحة من 

اضافة الى ذلك فانه يزيد الوعي . ظرية والتنظيم االداريحيث التصور والن
بالتغيرات الكبيرة الناشئة عن فرصة فصل ادارة حفظ التراث عن استراتيجيات 

ما تهدف الى تسويق السياحة المحلية واكتشاف  والتي غالبًا ،ترويج التراث الثقافي
 .اشكال جديدة من السياحة الثقافية
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