
إبدأ من هنا

ملن هذا الدليل؟إبدأ من هنا: 

هل أنت ناشط في مجال حقوق اإلنسان أو في منظمة شعبية صغيرة أو تنتمي إلى مجموعة إعالمية؟
لتوثيق قضايا وانتهاكات حقوق اإلنسان؟الفيديو الرقمي هل أنت في صدد إنتاج أو جمع أشرطة 

 على حدث ما أو بهدفإثباتكدليل أو كهل تريد أن تتأكد أنه بإمكانك استخدام لقطات الفيديو التي وثّقتها أو جمعتها لدعم قضيتك 
قت الحق؟التعليم أو من أجل الذاكرة التاريخية؟ هل ترغب في استخدامها ليس فقط اآلن وإمنا أيضاً في و

لكنك ال  تعرف من أين تبدأ أو تواجهك تعقيدات معينة؟

إن كانت هذه التساؤالت تعبّر عن حالتك، فهذا الدليل مناسب جداً لك.

 ملا األرشفة؟إبدأ من هنا:

وسط كل ما عليك أن تفكر به وتفعله ملا األرشفة؟
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"الفيديو غير موجود"، سبب آخر ألرشفة فيديوهاتك.

إسأل نفسك:

هل تريد أن جتعل فيديوهاتك متاحة للمشاهدة في املستقبل؟
 على جرائم أو انتهاكات حلقوق اإلنسان؟أدلةهل تريد أن تستخدم فيديوهاتك ك

هل تريد أن تستخدم فيديوهاتك لرفع مستوى الوعي أو لتعليم أجيال املستقبل؟

 قبل فوات األوان.األرشفةإن كانت االجابة بـ"نعم" على كل ما ورد سابقاً، فمن املهم أن تبدأ بالتفكير بـ

ال  تزال غير متأكد؟

إليك إحتماالت ما ميكن أن يحدث ما لم تتبع اخلطوات التي تقودك الى األرشفة :

من املمكن أن حتذف فيديوهاتك سهواً أو عمداً وتفقد الى األبد
من املمكن لفيديوهاتك أن تكون متواجدة في مكان ما، لكن ليس بإمكان أحد أن يعثر عليها

من املمكن أن يكتشفها شخص ما، لكنه ال  يستطيع أن يفهم محتواها
وتثبّت كدليلأصلية يتعذّر التأكد من أن فيديوهاتك 

تتعرض جودة فيديوهاتك للتدهور وال  أحد يستطيع أن يستخدمها
 - إلكتروني - معني، بحيث ال  ميكن ألحد أن يشغلها أو يستخدمها في وقت الحقبشكل من املمكن أن تتوفر فيديوهاتك 
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 ما هي األرشفة؟إبدأ من هنا:

 

 على احملتوى، إستخدامه والوصول اليه على املدى الطويل، مضيفة اليهاحلفاظهي مصطلح عام لعدد من املمارسات والقرارات التي تدعم األرشفة 
.فيديوهاتك الرقميةقيمة مستدامة. في هذا الدليل، سنركز على 

األرشفة هي عملية مستمرة تبدأ عند ابتكار الفيديو وتستمر في املستقبل بال  حدود.

 احلالية للفيديو.سير العمل األرشفة هي عملية من املمكن أن تدمجها ضمن عملية 

إثبات.وسليمة، بحيث من املمكن أن تستخدمها كـأصلية  األرشفة هي طريقة لضمان فيديوهاتك لتبقى 

ل.األرشفة هي طريقة لضمان إتاحة فيديوهاتك للمشاهد، بحيث يستطيع أن يجدها ويشغلها في املستقب

األرشفة ليست عمالً دفعة واحدة.

 األرشفة ليست خزاناً لفيديوهاتك على قرص صلب ووضعها على الرف.

من املهم ضمان فيديوهاتك متاحة للمشاهد، بحيث يستطيع أن يجدها ويشغلها في املستقبل

 كيفية استخدام هذا الدليلإبدأ من هنا :  

الفيديو : أرشفة  سير عمل أقسام، يركّز كل منها على مراحل معينة في 8يتألف هذا الدليل من 
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نظّمإكتسبحوّلإبتكر

شاركحافظفهرسخزّن

مراحل سير عمل أرشفة الفيديو.

؟الفهرسة، أجهزة التخزين، أو الـبيانات الوصفية (امليتاداتا)هل تبحث عن معلومات معينة حول موضوع محدد أو مرحلة من مراحل األرشفة، كـ
".املفاهيم األساسيةإنتقل إليها مباشرة عبر أي من مواضيع سير العمل أو إنظر في صفحة "

لست متأكداً من أين تبدأ؟ 

، نقترح أن تبدأ بوضع جدول لسير عملك احلاليإن لم تكن متأكداً من كيفية إدراج مراحل أرشفة الفيديو املذكورة أعاله  ضمن سير عملك احلالي
لباً ما تشمل أكثر من شخص واحد. عندما تضععلى الفيديو. وسير العمل هو خريطة لعمليات وأدوار النشاطات التي تتطلب أفعاالً متعددة وغا

 إجناز األمور. انظر إلى السيناريو أدناهتصوراً أمامك يوضح منهجك أو منهج منظمتك في العمل، سيساعدك ذلك على بناء وحتسني  طريقتك في
كمثال على سير عمل.

 األرشفة. في بعض احلاالت، من املمكنعندما تضع خريطة لسير عملك احلالي، سيكون من السهل عليك أن ترى أين ستتمكن من إدخال مراحل
 ذلك إدخال خطوات جديدة كلياً في عمليةأن يعني ذلك تغيير بسيط ألمر ما تقوم به في هذه اللحظات. وفي حاالت أخرى، من املمكن أن يعني

شفة بأسلوب مختلف.سير أعمالك. لكل شخص أسلوبه اخلاص في طريقة سير أعماله، وبالتالي سيُدخل كل شخص مراحل األر

لتخطيط إلدراجه. ال  تستسلم لإلحباط! إن بناءحني  تطّلع على هذا الدليل، ستتمكن من حتديد ما ميكنك إدراجه بسهولة، وما يتطلب مزيداً من ا
صون بقاء فيديوهاتك، وستزيد من قدرتهاطريقة سير عمل األرشفة يتطلب وقتاً، ولكن كل خطوة صغيرة ستأخذها في سياق العمل ستساهم في 

على أن تستخدم في املستقبل.

السيناريو 

مركز إعالمي للناشطني 

لى االنترنت، في الوقت املناسب ودون تأخير،لدى املركز اإلعالمي للناشطني  طريقة سير عمل فعّالة لتحميل فيديوهاته ذات القيمة إالخبارية ع
ولكنه لم يفكّر بشكل كاف بفائدة استخدام هذه الفيديوهات ملدة طويلة لغاية اآلن.
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ملدى الطويل.خطة فعالة لطريقة سير عمل وحتميل الفيديوهات على االنترنت، ولكنها ال  تشمل استخدامها على ا

 ا موعة في قضايا قضائية مستقبلية، وكتسجيالتوهو في صدد جمع أكثر وأكثر من الفيديوهات، يبدأ املركز اإلعالمي بالتنبه للقيمة احملتملة لهذه
غير متسقة، وهناك شخص واحد فقط يعرف كيفتاريخية لألحداث. لكن بالرغم من ذلك يبدو أن الطريقة التي يقومون فيها بتنظيم فيديوهاتهم 
وهات تواجه صعوبات في التحقق من أصالتهايجد الفيديوهات القدمية. ويتنبهون أيضاً أن املؤسسات اإلعالمية التي تودّ استخدام هذه الفيدي

هذه الفيديوهات. بعد ذلك، يوما ما يقوم أحدهم بإيقاع فنجان قهوة دون قصدأصالة وحقيقتها، وأنه من الصعب على املركز اإلعالمي أن يثبت 
ديوهات بشكل دائم،  وذلك ألن املركز اإلعالميعلى رأس الكومبيوتر (القرص الصلب) مما يؤدي الى توقفه عن العمل. وبذلك يتم فقدان هذه الفي

 لها. نسخ إحتياطيةلم يقم باالحتفاظ بـ

له ضمن خطة سير العمل :في محاولة للمركز االعالمي لتحسني  ممارساته، قام األخير بإضافة بعض اخلطوات األرشيفية املناسبة 

 واسمه كلها في ملف يشتملقيمة التجزئة املهمّة لكل فيديو، كالتاريخ واملكان والبينات الوصفية (امليتاداتا) يقوم مصور الفيديو بتدوين 
.مشفّرة USBعلى فيديوهاته على 

 في مخزنه الرئيسي. امللفات األصلية ، يقوم املركز اإلعالمي بتنزيل USB بعد تلقي وفكّ تشفير الـ 
.يقوم املركز اإلعالمي بتنظيم الفيديوهات ويحتفظ بنسختني  إضافيتني  على قرصني  صلبني 

يلكل فيديو موجود في قاعدة املعلومات، متوسعا في ذلك الى البيانات الوصفية (امليتاداتا) التفهرسة  يقوم املركز اإلعالمي بوضع سجل 
يؤمنها مصور الفيديو، وكل ذلك لتسهيل العثور على الفيديوهات.

يديوهات عندما يرسلها الى املؤسساتيضيف املركز اإلعالمي عناوين مفصّلة وأوصاف للفيدوهات املتوفرة على يوتيوب، ويرفق تفاصيل للف
اإلعالمية.

، يقوم محرر الفيديو بوضع شيفرة من امللفات األصلية املفرغة.اإلفراغ الفيديوهات خالل عملية حتويل شيفرةعوض 
، إضافة إلى نسخة ذات نوعية أقلّ لتحميلها علىاملاستر.تقوم محررة الفيديو بوضع فيديو محرر ذي نوعية عالية اجلودة، املعروفة بنسخة 
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يوتيوب. 

لطويل.تتم إضافة بعض اخلطوات لطريقة سير عمل الفيديو وذلك لتحسني  إستخدام الفيديوهات على املدى ا

هل أنت جاهز  لتبدأ؟ 

" وإتبع التعليمات بالتتالي، أو اقفز الىإبتكردأ مع "في هذه القائمة، أنظر حتت "طريقة سير العمل" لتجد املزيد عن مراحل عملية أرشفة الفيديو. إب
أي مرحلة معينة تريدها لتعلم املزيد عنها.

v.1.0 July 2013 6/110

© 2013 WITNESS | 80 Hanson Place, 5th Floor, Brooklyn, NY, 11217 | Phone: 718.783.2000 | Fax: 718.783.1593 | archiveguide@witness.org 
Activists' Guide to Archiving Video by WITNESS is licensed under a Creative Commons Attr bution-NonCommercial-ShareAl ke 3.0 Unported License.



سير العمل

إبتكر

 املقدمةإبتكر :

ات مهمّة عن الفيديو يجب أنمن حلظة االبتكار، أي عندما تسجّل لقطات فيديو خام على كاميرتك. في هذه املرحلة، هناك معلوماألرشفة تبدأ 
تلتقط، لتمكني  التعرّف عليه، والتأكد من أصالته واستعماله في وقت الحق.

م. بإمكانك إنتاج بيانات وصفية (ميتاداتا) للفيديو بطريقة الكترونية أو يدوية. ميكنك القياالبيانات الوصفية (امليتاداتا)تعرف هذه املعلومات ب
أو مالحظة مكتوبةداخل ملف الفيديو، أو تسجّلها بشكل منفصل في جدول الكتروني أو ملف نصي أو بريد الكتروني وتضمّنها بذلك في الكاميرا 

خطياً. عليك أن جتمع الوثائق املتعلقة بفيديوهاتك، كإستمارات موافقة أو مالحظات إنتاج. 

تقوم بتحديد خياراتك حول ما ستحذف وعلى ماتبدأ األرشفة أيضاً عندما تقوم بتحرير الفيديوهات اجلديدة مستخدماً برنامج التحرير. عندما 
ستُبقي في مشروع حتريرك سيؤثر ذلك على قابلية استخدام هذا الفيديو في املستقبل.

السيناريو

الفيديو في سياقه 
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http://www.youtube.com/watch?v=03P83yQhjd8&feature=youtu.beسجّل هذا الفيديو في نيسان/أبريل عام 
ه األمم  املتحدة، طالب بإنسحاب األسلحة في حمص، سوريا، ويظهر إرتفاعاً مفاجئاً للعنف مما أدّى الى إتفاق وقف إلطالق النار توسطت ل٢۲٠۰١۱٢۲

.٢۲٠۰١۱٢۲ نيسان/أبريل ١۱٢۲الثقيلة من املناطق الذي اشتد فيها العنف، ووقف كامل للقتال في 

 إن هذه البيانات الوصفية (امليتاداتا)الحظ كيف سجّل مصورو الفيديو التاريخ واملكان الذي صوّر خاللهما الفيديو بواسطة تسجيل صوتي.
القته باملعلومات اخلارجية، كتاريخ إتفاق وقف إطالقاألساسية مهمّة جداً ملعنى وقيمة هذا الفيديو، وتسمح لنا من التحقق منه، وفهمه في سياقه وع

النار. 

إنتبه!

اِحمِ املعلومات احلساسة  

ماء أو املواقع التي من املمكن أن تعرّض حياتكإن البيانات الوصفية (امليتاداتا) للفيديو من املمكن أن حتتوي على معلومات خاصة وحساسة كاألس
بتشفيروصفية (امليتاداتا) التي تسمح إمّا أو حياة أشخاص آخرين للخطر. فإن كان لديك معلومات حساسة، إختر أساليب إلتقاط البيانات ال
يانات الوصفية (امليتاداتا) التي تضمّن اتوماتيكياً فيالبيانات، أو فصلها عن بيانات أخرى، أو احلفاظ عليها في موقع آمن. عليك أن تدرك ما هي الب

لتطلع على مثال عن ذلك).هنا كاميرتك (إنقر 

اِحصل على موافقة مطلعة 

اطر التي ستتعرض لها، وإعلم األشخاص الذينليس بإمكانك أن تتأكد كلياً بأن املعلومات احلساسة لن تكون مهددة بأن تكشف. اِدرس جيداً ا�
صويرهم. للمزيد من املعلومات إطلع على نصائحتقوم بتصويرهم عن ا�اطر التي من املمكن أن يتعرضوا لها و احصل على موافقة منهم بأن يتمّ ت

 ملنظمة ويتنس. املوافقة املطلعة

اِحرص على سالمتك حني  تصوّر   

 التي أعدّتها منظمة "ويتنس".السالمة واألمنملزيد من املعلومات إطّلع على نصائح 

ماذا بعد ذلك؟

ما هي البيانات الوصفية (امليتاداتا) التي يجب إلتقاطها
ما هي املعلومات اخلاصة األكثر أهمية التي يجب إلتقاطها.

كيف تلتقط البيانات الوصفية (امليتاداتا) وتوثقها
األساليب املتعددة إللتقاط املعلومات املهمّة.

إخراج الفيديوهات احملررة
نصائح إلنتاج "محصول" من املمكن إعادة استخدامه في وقت الحق. 
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 ما هي البيانات الوصفية "امليتاداتا" التي يجب إلتقاطهاإبتكر :

أصالة مهمة جداً لتأكيد البيانات الوصفية (امليتاداتا)إن املعلومات الرئيسية في السياق حول حاجات الفيديو يجب أن تلتقط في حلظة تصويره. هذه 
الفيديو، ولقابلية إيجاده واستخدامه وفهمه. 

إن أجزاء املعلومات الرئيسية التي يجب إلتقاطها حلظة االبتكار هي اآلتية :

متى

تسجيل تاريخ ووقت التصوير أو االبتكار.

أين

املوقع اجلغرافي للتصوير.

ماذا وملاذا

األشخاص، أو هدف التسجيل) أو جتعل.وصف أولي - التفاصيل املهمّة لألحداث املسجّلة التي من الصعب التعرّف عليها الحقاً (كأسماء 
احلدث ذا معنى أو قيمة معينة (كالقصف خالل وقف إطالق النار، أو العنف ضدّ املدنيني).

من

 آمناً تأمينها) مبنتج الفيديو.مصدر الفيديو : االسم الكامل (أو االسم املستعار، إن لم يكن آمناً) ومعلومات االتصال (إن كان

متطلبات األمن 

إن كانت هويّات األشخاص الذين يظهرون في الفيديو أو مبتكره يحتاجون حلماية أم ال.

ليه أسهل ومفهوماً أكثر، ولكنها ليستمعلومات أخرى كالوصف املفصّل وكلمات املفاتيح ستكون مهمّة لتجعل إيجاد الفيديو الذي تعمل ع
ختلفة من سير العمل (إطّلع علىأساسية في هذه املرحلة بالذات. ميكن إضافة املعلومات التفصيلية األخرى في وقت الحق في مراحل م
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").فهرسة"

املمكن أن تستخدم لتظهر فيما إذا متّ" هي نوع آخر من البيانات الوصفية (امليتاداتا) املهمّة بشكل خاص في الفيديو االستداللي. من قيم الهاشات"
الفيديو. من املمكن لبعض أجهزة التسجيل أنالتالعب مبلفاتك مع مرور الوقت، فمن األهمية مبكان إلتقاطها في أبكر وقت ممكن في عملية إنتاج 

من الكومبيوتر (ملزيد من املعلومات عن كيفية حتقيقإفراغها تضمّن الهاشات في ملف الفيديو منذ حلظة ابتكاره كما ميكن حسب "الهاشات" بعد 
").حتويلذلك إطّلع على "

 كيف توثّق وتلتقط البيانات الوصفية (امليتاداتا)إبتكر :

 للفيديو حلظة ابتكاره. من املمكن للمعلومات أن تلتقط بطريقة الكترونية أو يدوية، ومنالبيانات الوصفية (امليتاداتا)هناك عدة طرق إللتقاط 
ن  مختلفة و متطلباتداخل ملف الفيديو أو تسجّل في وثيقة منفصلة. لكل أسلوب من األساليب ا�تلفة مخاطر سالمة وأمتضمّن املمكن أيضاً أن 

لوجستية مختلفة.

الطرق األساسية إللتقاط املعلومات حول الفيديو الذي تعمل عليه هي : 

إعدادات الكاميرا

بإمكانك أن متكّن وتضمّن البيانات الوصفية (امليتاداتا) في إعدادات كاميرتك 

م املبتكر إضافة إلى بيانات وصفيةبحسب كاميرتك، بإمكانك أن تضمّن في ملف الفيديو كل من التاريخ والوقت واملوقع اجلغرافي واس
ت صحيحة. ومن جانب آخر، إن كانت(ميتاداتا) أخرى. حتقق من إعدادات كاميرتك لترى إن كانت هذه السمات قد متّ تشغيلها وإن كان

لديك خيارات لشكل التسجيل، إختر أفضل نوعية متوفرة في الكاميرا.

مللف، طاملا لم يتمّ التالعب به أو : إن تضمني  املعلومات في ملف البيانات الوصفية (امليتاداتا) يعني أن املعلومات ستبقى ضمن ااحلسنات
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بإمكانك تسجيل أي نوع من البيانات الوصفية (امليتاداتا) في الفيديو عينه.

ستخدام لوح صغير أو اللوح الذي يستخدمعندما تسجّل فيديو، سجّل صوتك على الكاميرا؛ امسك الفتة أمام الكاميرا (وذلك شبيه بفكرة ا
 املعلومات الرئيسية الواردة ضمن سياقلتسجيل لقطات الفيلم) أو تصوير األشياء (كاإلشارات، الساعات، واملعالم املمكن متييزها) إللتقاط
مح بها كاميرتك.الفيديو نفسه. إن كان لديك خيار لتسجيل األشكال، صورّ معتمداً النوعية األكثر جودة التي تس

وفقدان البيانات الوصفية (ميتاداتا) احملوّلة داخل امللف.تشفير  : تبقى املعلومات مع الفيديو، حتى ولو متّ احلسنات

ّ إن قام أحدهم بتدوينها. : يحتاج أحدهم ملشاهدة الفيديو كي يجد املعلومات التي يبحث عنها؛ إذ ال  ميكن البحث عنها االالسيئات
وقد حتتاج أيضاً إلى حترير الفيديو قبل مشاركته في حال وضعت عليه قيود أمنية. 

سجّل على الكاميرا، في ملف منفصل  

كاميرا، أو من خالل استخدام ميزةوهو مثل الطريق املذكور سابقا، إال  أنك تسجّل املعلومات في ملف منفصل من خالل وقف وتشغيل ال
مختلفة (كاملالحظة الصوتية على هاتفك احملمول).

ته مع اآلخرين إن كانت على : هي طريقة سهلة كالطريقة التي سبق ذكرها قبل، فهي تلغي احلاجة لتحرير الفيديو قبل مشاركاحلسنات
املعلومات قيود أمنية.

هد أحدهم أو يستمع إلى: ستحتاج ألن تتأكد بأن امللفان سيبقيان مرتبطني  مع بعضهما البعض في وقت الحق؛ وحتتاج ألن يشاالسيئات 
امللف اإلضافي للحصول على املعلومات. 
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إدخل املعلومات في قالب مهيء مسبقاً

بإمكانك أن تبتكر وتدخل البيانات الوصفية (امليتاداتا) في قالب مهيء مسبقاً

فية (امليتاداتا). إملء هذا القالب الكترونياًإبتكر قالباً مستخدماً جدول  أو تطبيقات أخرى  بعواميد أو حقول لكل جزء من البيانات الوص
(باستخدام كومبيوتر أو لوحة الكترونية)، أو إطبعه وإملؤه بخط اليد. 

ل إيجادها أو جلبها الى: تدفعك هذه الطريقة ألن تدخل املعلومات األساسية، التي إن أدخلت الكترونياً، سيكون من السهاحلسنات 
تطبيقات أخرى في وقت الحق. 

بعض حاالت التسجيل؛ وعليك: من املمكن أن تصبح عملية إدخال املعلومات في القالب املعدّ سلفاً، عملية ثقيلة ومتعبة في السيئات 
يحتاج جهازك ألن يحمل البرنامج االلكترونيأيضاً أن تتأكد بأن الوثيقة ستبقى مرتبطة بالفيديو. إن كانت املعلومات تُدخل الكترونياً، 

والقالب (النموذج) املناسبني.

إدخل نصاً إلكترونيا
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بإمكانك إدخال املعلومات في وثيقة نص.

أو لوحتك االلكترونية أو هاتفك الذكي.إدخل البيانات الوصفية (امليتاداتا) مستخدماً محرر النص املتوفّر على الكومبيوتر اخلاص بك، 

) علىtxtص عادي (. : إستخدم األدوات املتوفرة في متناول يدك. إختر تطبيقاً يسمح لك بأن حتفظ وتصدّر وثيقتك كناحلسنات 
جهازك.

خلها مما سيبدو ثقيالً: إنك بحاجة جلهاز، وكما هي احلال بالنسبة الستخدام قالب معني  إلدخال املعلومات، ستحتاج ألن تدالسيئات 
ومتعباً مللئها؛ كما عليك أن تتأكد بأن هذه الوثيقة ستبقى مرتبطة بالفيديو اخلاص بها.

إدخل املعلومات في بريد الكتروني أو وثيقة الكترونية

) الكترونياً أو ترسلها الى شخص ما (إحتماال  معهذه الطريقة شبيهة بالطريقتني  املذكورتني  سابقا، إال  أنك متلئ البيانات الوصفية (امليتاداتا
ملف الفيديو).

: من املمكن أن ترسل البيانات الوصفية (امليتاداتا) الى مكان آمن.احلسنات 
: يحتاج الفيديو ألن يكون متطابقاً ومرتبطاً بالوثيقة.السيئات 

الكتابة باليد على الورق
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بإمكانك أن تدوّن خطياً البيانات الوصفية (امليتاداتا)

 مسبق ومطبوع). إن أي شكل من أشكالبإمكانك بكل سهولة أن تدوّن املعلومات على الورق (إستخدم إن أمكنك ذلك قالباً مهيئاً بشكل
البيانات الوصفية (امليتاداتا) أفضل من ال  شيء على اإلطالق.

: ال  حتتاج ألي كومبيوتر أو أي جهاز آخر.احلسنات 

رمبا تطبع اللكترونياً بعد: حتتاج مالحظاتك ألن تنقل مادياً أو تنسخ الكترونياً لتتمكن من مشاركتها مع أشخاص آخرين، والسيئات  
ذلك.

اجمع الوثائق املتعلقة بالفيديو

ي وثيقة ممكنة متعلقة بالفيديو، كمالحظاتباإلضافة الى إلتقاط البيانات الوصفية (امليتاداتا) في أي من الطرق املذكورة سابقاً، اجمع أ
اإلنتاج واستمارات املوافقة والسجالت.

: إن هذه الوثائق ممكن أن حتتوي على معلومات مهمة عن الفيديو وعن سياق ابتكاره.احلسنات 

" ملعرفة املزيد عن رزمالتحويل: عليك أن حترص على أن تبقى هذه الوثائق مرتبطة بالفيديو اخلاص بها. إطّلع على فقرة "السيئات 
املعلومات.

 إنتاج الفيديوهات احملررةابتكر :
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لرسومات البيانية الى لقطات الفيديو اخلام،تبتكر الفيديوهات اجلديدة عندما حترر لقطات خام مع بعضها أو تضيف عناصر جديدة كالعناوين وا
من برنامج التحرير االلكتروني.وتصدّرها وتنتجها 

انتاجية ذات دقة كاملة اجلودة

نفسه الذي حرر بواسطته الفيديو)، حتى ولو لم تكن حتتاج الستخدامهبالشكل عالية اجلودة (ماستر احرص على أن تنتج وتصدّر نسخة فيديو 
ن تصدّر نسخ إضافية بأشكال أخرى إن لزممباشرة. هذا مهم جداً في حال لم تتمكن من الوصول الى اللقطات اخلام في وقت الحق. بإمكانك أ

األمر. 

تسمية امللفات املنتجة

كافة امللفات التي تبتكرها بشكل متناسق. إنستحتاج ألن توفّر أسماء مللفات الفيديو التي أنتجتها. استخدم منوذجا لتسمية ملفاتك كي تسمي 
امللفات املنتجة، بإمكانك أن تضمّ املعرّف األوحد للفيديو ضمن اسم امللف. على سبيل املثال، بإمكانك أن تسمي املعرف األوحداستخدمت 

بحسب قالب مماثل لهذا :

ID_Title_Version_DateOutput

سمّي ملفات فيديوهاتك احملررة بشكل متناغم، متبعاً قالباً معيناً.

إحتفظ مبلفات املشروع

مبا)، ألنه سيظهر لك كيف صنعت هذا الفيديو. سيكون ذلك مفيداً إن إحتجت إلعادة حترير الفيديو. رfcpإحتفظ مبلفات مشروعك (كملف الـ .
ت، أو إن أردت أن تصنع طبعة جديدةستحتاج مثالً، ألن تعيد التحرير إن وجدت خطأ ما، أو إن تبدلت األحوال وأحتجت ألن جتدد املعلوما

ى العناصر األخرى املبتكرة من أجل هذا الفيديوللفيديو. ولألسباب نفسها، سيكون االحتفاظ بالرسومات البيانية فكرة جيدة أيضاً أو اإلبقاء عل
بالذات.

 أو أيEDL الئحة  قرار التحريرلومات املشروع إلى مبا أن مشروع حترير الفيديو يفتح عادة فقط بواسطة التطبيق الذي ابتكر داخله، عليك تصدير مع
).Final Cut Pro XMLشكل من أشكال التبادل (كـشكل تبادل 

إدرج البيانات الوصفية (امليتاداتا) في فيديوهاتك احملررة
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انك أن مع الفيديو الذي تعمل عليه، هي بإدراجها داخل الفيديو ذاته. ضمن الفيديوهات احملررة، بإمكالبيانات الوصفيةأسهل طريقة لضمان بقاء 
أسفل الشاشة والشعارات (اللوجو)، والئحةتضيف ألواح أردواز وبطاقات عناوين و"لوور ثردز" (اجلمل التى تظهر أسفل الشاشة) والترجمات 

أسماء العاملني  واملشاركني  في الفيديو في ختامه لتظهر معلومات عن الفيديو اخلاص بك.

بإمكانك أن تضيف بيانات وصفية (ميتاداتا) مهمّة  ضمن الفيديو احملرر ذاته.

حوّل

 املقدمة حوّل :

 من جهاز  أو موقع ما إلى آخر. ميكن أن يحدث التحويلالبيانات الوصفية (امليتاداتا)التحويل هو حركة انتقال الفيديوهات االلكترونية أو املادية، و
من وقت إلى آخر خالل عملية سير العمل، وغالباً ما يحدث أكثر من مرة. 

 إلى الكومبيوتر، من الكاميرا إلى خدمة "الغيمة"،يشمل التحويل كافة أنواع نسخ وحتميل وإنزال امللفات بني  أجهزة بعيدة أو محلية (من الكاميرا
 أو األقراص الصلبة.USBين، كالـ من القرص الصلب إلى اخلادم احمللي، الخ)، والنقل املادي أو إرسال الفيديوهات إلى أجهزة التخز

األصلي. عندما ال  تتم عمليات االنتقال بشكل الئق، من احملتملشكله ، غير معدّل، ومتوفر في مكتملبظروف مثالية، إن نتيجة التحويل هي ملف 
ا الوصفية (امليتاداتا) ومعلوماتها التوثيقية. إن حتويلأن يتمّ فقدان الفيديوهات، أو يتم تعديلها، أو تصبح فاسدة أو تنفصل عن بعضها وعن بياناته

ّال. املواد االعالمية من املمكن أن تكون عملية تأخذ الكثير من الوقت، لذلك من املهم نقلها بشكل فع

السيناريو 

إيصال الفيديو إلى مكانها املقصود

ملؤسسات اإلعالمية لإلضاءة على عدم االستقرارتهدف "شبكة الصحفيني  املواطنني" الى ايصال لقطات فيديو ذات مصداقية وجودة عالية الى أبرز ا
جغرافياً الى األشخاص العاملني  في الـبي.بي.سي.،املتزايد في منطقة بعيدة في بالدهم. حتتاج الشبكة الى إيصال الفيديو من هذه املنطقة البعيدة 
يو املصور، ومن دون تخفيض نوعية الصورة والصوت.سي.أن.أن. أو اجلزيرة من دون فقدان البيانات الوصفية (امليتاداتا) األساسية للتحقق من الفيد
يهم فعله؟حتتاج الشبكة أيضاً أن تتأكد من أن املعلومات التي وضعت عليها قيود معينة لن تنشر. ماذا عل

محمولني.مشفّرين  غير املعدّلة من كاميرتها وتضعها في قرصني  صلبني  امللفات األصليةبعد اإلنتهاء من عملية التسجيل، تقوم سارة بإنزال 
كما تضع نصاً مع بياناته الوصفية (امليتاداتا) على أقراص صلبة. 
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خة من القرص اآلخر وذلك حلمايته.يقوم ياسر بحمل أحد األقراص الصلبة الى مركز الشبكة املركزي اآلمن، في حني  تبقي سارة على نس
افة الى البيانات األصلية (امليتاداتا)في املوقع املركزي، يقوم أحمد بإجراء فحص للفيروسات ويفك التشفير وينسخ امللفات األصلية باإلض

من القرص الصلب احملمول الى جهاز التخزين األساسي، الذي لديه هو اآلخر دعماً إحتياطياً.
ت أو بياناتها الوصفية (امليتاداتا) قبلتطّلع هالة على اللقطات، وتتفقد إن كان هناك أية معلومات حساسة حتتاج أن حتجب من الفيديوها

أن تتم مشاركتها خارج الشبكة.
.FTPالمية بواسطة تختار هالة وترسل بعض امللفات األصلية وترفقها بشروحات لألشخاص الذين تعرفهم في الوسائل اإلع

إنتبه!

شفّرْ امللفات عند الضرورة

 خلطر ان يعترضها أحدهم، ميكن استخدامإن كانت فيديوهاتك أو املعلومات التوثيقية حتتوي على معلومات حساسة ويكون حتويلك لها معرضاً
. عليك أن تأخذ باالعتبار بأن ملنع كشف املعلومات. ليس بإمكان املعترض أن يفك الشيفرة ويقرأ ملفاتك من دون املفتاح السرّيالتشفيرعملية 

ة ممكن أن يعتبر جرماً في بعض احلاالت. وضعك للشيفرة ال  يحمي ملفاتك من أن تعترض. عليك أن تعي أيضاً أن امتالكك ألي معلومات مشفّر

True Crypt .هو مصدر مجاني ومفتوح لبرامج وضع الشيفرة ويوفّر تشفير جهاز تخزين أو قسم منه 

افحص للتأكد من عدم وجود الفيروسات

غوب فيها باستخدام كالفيروسات أن تنشر على االنترنت واألجهزة احملمولة. إحمِ نفسك من البرمجيات اخلبيثة غير املرللبرمجيات اخلبيثةمن املمكن 
ا.برنامج لتعقّب الفيروسات، وال  حتمّل أو تفتح ملفات مرفقة إالّ من مصادر معروفة أو موثوق به

توي ماسحات ضوئيات للفيروسات مجانية كالـهناك العديد من الـ"السكانرز" (املاسحات الضوئيات) للفيروسات متوفرة في السوق. منها ما يح
ClamXAVأو الـ Immunet أو الـ Clamwin.

رى سيئة. وهو مصدر مفتوح يوفّر محركاً لتعقّب الفيروسات كتروجان، والبرمجيات اخلبيثة، وتهديدات أخClamAVوهناك الـ

ماذا بعد ذلك؟ 

ماذا بعد ذلك؟

اإلنزال من الكاميرات
.SDأفضل املمارسات عندما حتصل على ملفات الفيديو من كاميرتك أو بطاقة الـ 

حتميل وإنزال الفيديو
ما عليك أن تتنبه له عندما تنقل/حتول الفيديوهات عبر االنترنت.
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إبقاء الفايالت غير ملموسة (وإثبات ذلك)
.كيفية استخدام العاشات/الشيكسوم.

النقل املادي
 لنقل الفيديوهات. USBاستخدام األقراص الصلبة اخلارجية والـ

حتويل الفيديوهات والبيانات الوصفية (امليتاداتا) مع بعضها البعض
يل نقلها.وضع الفيديوهات، البيانات الوصفية (امليتاداتا) والوثائق املتعلقة بها مع بعضها البعض لتسه

 التفريغ من الكاميراتالتحويل :

من الكاميرا الىالتفريغ يل لقطات الفيديو هو ما لم تكن في صدد التحميل إلى االنترنت مباشرة من كاميرتك، أول حتويل تقوم به عادة بعد تسج
، غير معدّلة،كاملةلفات الفيديو الكومبيوتر. وكما في أي نوع من أنواع التحويل، يكون الهدف من كل ذلك احلصول على نسخة من م

 األصلي.شكلهاوب

التفريغ في ميدان العمل

من التحديات محيطاً مشوشاً وغير آمن، الىإن حتويل الفيديو الى جهاز الكومبيوتر وأنت في امليدان ممكن أن يكون صعباً (بعض الشيء) وتتض
جانب عوامل الطقس، والبيئات الرديئة. خذ باالعتبار اآلتي :

الكومبيوتر عوض انتشال البطاقة وإدخالهاهل هناك من غبار أو حطام أو انقاض من حولك، من األفضل أن تقوم بالتفريغ بتوصيل الكاميرا ب
 قابلة للكسر و من السهل أن تتعرض للعطب أو أن تضيع.SDفي الكومبيوتر. إن بطاقات الـذاكرة الرقمية املؤمنة 

قوم مبسحها من كاميرتك أو البطاقة.عندما تفرّغ في امليدان، من األفضل تفريغ اللقطات مرتني  وحفظها في جهازين منفصلني، قبل أن ت

v.1.0 July 2013 19/110

© 2013 WITNESS | 80 Hanson Place, 5th Floor, Brooklyn, NY, 11217 | Phone: 718.783.2000 | Fax: 718.783.1593 | archiveguide@witness.org 
Activists' Guide to Archiving Video by WITNESS is licensed under a Creative Commons Attr bution-NonCommercial-ShareAl ke 3.0 Unported License.





إن تغيير األشكال من املمكن أن يؤدي الى فقدان البيانات الوصفية (امليتاداتا) وملفات أكبر.

ال  تعيد ترتيب امللفات أو تغير أسماءها

،AVCHDات أخرى بطرق محددة (كـبعض أشكال الفيديوهات لديها هيكلية دليل ينظّم دفق الفيديوهات، ومعلومات الكليبات، وبيان
XDCAMيل بأكملها من دون تغيير الهيكلية). إن هذه الهيكلية أو البنية مهمة لتشغيل الفيديو، عندما تقوم بالتفريغ، انسخ شجرة الدل

أو أسماء امللفات.

بعض أشكال الفيديو لديها هيكليات معقدّة ال  ينبغي أن تعدل بتاتاً.

اصنع نسختني 

انقل لقطاتك الى جهازين، قبل أن متسحها كلياً من كاميرتك أو بطاقتك.

حتقق من التحويل الذي قمت به 

لطرق البسيطة للتأكد، ولكنها ليستال  حتذف اللقطات من كاميرتك أو بطاقتك االّ حني  تتأكد بأنه متّ نسخ امللفات بشكل الئق. إحدى ا
. للتأكد بشكل أكبر، احسب وراجعمبضمونة متاماً، هي مراقبة حجم امللفات وعدد من امللفات املثيلة، ومشاهدة عيّنة من الفيديوهات

)"اإلبقاء على امللفات سليمة (وبرهنت ذلك" قبل وبعد أن تنسخ امللفات. للمزيد حول كيفية تطبيق ذلك، أنظر الى فقرة "الهاشات"

اط الهاشات في وقت مبكر في دورة حياةمن املمكن لقيم الهاشات أن تظهر ما إذا كانت ملفاتك قد متّ التالعب بها، لذا فإن حساب والتق
ك.  الفيديو أمر ذو قيمة عالية. فاحسب واحتفظ بسجلّ من الهاشات فور تفريغك للملفات من كاميرت

 حتميل وتنزيل الفيديوالتحويل :

ا©ال لشخص آخر أن يشاهده في مكان آخر أو أن ينزلهمن املمكن أن يتم حتميل الفيديو من الكاميرا أو من الكومبيوتر الى نظام بعيد من أجل إتاحة 
تراك مدفوع ميكنك من استخدامه (كأمازون أوعلى كومبيوتره. ميكن أن يكون النظام البعيد هو الذي متلكه أنت أو تتحكم به، وذلك بواسطة اش

يف").دروب بوكس) أو ميتلكه كيان آخر يسمح لك بتحميل الفيديوهات مجاناً (كيوتيوب، و"انترنت آركا
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حتويل ملفات الفيديو

وإمكانية استخدامها :أصالتها ال  يهمّ كيف وأين حتمّل أو تنزل، املهمّ أن تنقل ملفات الفيديو بطريقة حتافظ على 

حوّل امللف األصلي

بيانات وصفية هو األكثر أصالة وهو نسخة الفيديو ذات النوعية األجود، كما يحتوي على امللف األصليبالنسبة للقطات الفيديو اخلام، إن 
حتول فذلك سيسمح لك بأن تنزلها من دون أن تعدل أو متامها قيّمة. أنزل امللفات األصلية في مكان يحافظ على سالمتها و(ميتاداتا) مضمّنة

 امللفات. دائماً أنزل امللفات األصلية عندما تكون متوفرة. شيفرة

انزل امللفات األصلية عندما تكون متوفرة

بدائل عن امللف األصلي

 جودة املتوفرة بشكل متداول ورائج. تنبّهإذا تعذّر عليك إنزال امللف األصلي (في حال قمت بإنزاله من يوتيوب)، احصل على النسخة األعلي
ذا وثّق وأنزل البيانات الوصفية املهمّة في ملفإلى أن البيانات الوصفية (امليتاداتا) (كالتاريخ والوقت املسجالن) قد تفقد في نسخ محوّلة، ل
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الدميومة

يديوهات من دون موافقتك أو على األقلّمبا أنك قد حتتاج إلنزال  امللف في وقت من األوقات بعد حتميله، على النظام أال  يحذف أو ميسح الف
إعالمك مقدماً بشكل مناسب.

سالمة البيانات

لبيانات أو فسادها.على النظام أن يسمح لك بإنزال نسخة متطابقة للتي قمت بتحميلها، من دون تعديالت أو خسارة ل

األمن

، إختر نظاماً يسمح لك بتشفير أو احلدّعلى النظام أال  يكون ضعيفاً أمام خروقات دخول املوقع دون إذن. في حال وضعت معلومات محظورة
من الوصول الى ملفات محددة.

الوصاية

الدخول ومتى، من حرر وأين، الخ) على النظام أن يراقب ويسجّل أي نشاطات تؤثر على الفيديو (من أنزل الفيديو ومتى، من قام ب

التوثيق

ظاماً يسمح باإلبقاء على الوثائق مرتبطةإن كان هناك من وثائق مرافقة للفيديو، كاستمارات املوافقة أو الئحة مبجموعة اللقطات، إختر ن
بالفيديو. 

إمكانية الوصول

على النظام أن يخوّلك بالوصول وإنزال فيديوهاتك باألسلوب وبالقدر الذي حتتاجه.

الفعالية

على طريقة النظام فيما يخص حاجات التحميل والتنزيل أن تناسب وقتك ومواردك.

الكلفة

هما.عليك أن تكون قادراً على شراء النظام لتنزيل وحتميل الفيديوهات باحلجم والتردد اللذان حتتاج

مقارنة  لألنظمة/اخلدمات الرائجة
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ؤثر على أصالتها وسالمتها وإمكانية استخدامها. إن كل خدمة من خدمات تبادل امللفات تتعامل مع عملية تنزيل امللفات بشكل مختلف، وبالتالي ت
ا وشروط االستخدام تتغير  التي ميكن إنزالها على هذه الصفحة للمقارنة بني  اخلدمات التجارية املنتشرة. إن التكنولوجيالئحة النصائحإنقر على 

كثيراً، لذا يجب التحقق من املعلومات األحدث قبل أن تتخذ أي قرار.

 احملافظة على سالمة امللفات (وإثبات ذلك)التحويل :

 أن ملفاتك سليمة وغيرتظهر مهمّا أيضاً أن من املهمّ جداً أن حترص على أن تبقى ملفاتك سليمة وغير معدّلة حني  تقوم بتحويلها . قد يكون
.كإثباتمعدّلة، خاصة إذا كنت تستخدم الفيديو 

 بشكل سليم. "الهاشات" مهمّة أيضاً، املعروفة أيضاً بالـ"شكسوم"، هي طريقة من الطرق للتحقق ما اذا كانت ملفاتك قد متّ حتويلهاالهاشات
 فإن إلتقاط "الهاشات" في للفيديو املستخدم كبيّنة، ألنها قد تظهر فيما إذا متّ التالعب بامللفات مع مرور الزمن. لذلك،للبيانات الوصفية (امليتاداتا)

خاللها الفيديوهات من كاميرتك.تفرّغ أقرب وقت ممكن في دورة حياة الفيديو هي فكرة جيدة، في املرة األولى مثالً التي 

)SHA-1 أو MD5 (كالـ وظيفة "الهاش" لـ  إن "الهاش" هو خيط حرفي رقمي من الرموز التي تنتج عند تشغيل احللول احلسابية (اخلوارزمية)
طاملا امللف لم يتغيّر. إن عدّل امللف بأي شكلعلى ملف معني. وستكون قيمة الهاش الناجتة عن ذلك نفسها في كل مرّة تشغّل اخلوارزمية للملف، 

من األشكال، ستكون قيمة "الهاش" مختلفة.

.Myfile.doc." The MD5 hash for myfile.doc = 887b7bc46f18a8df7457727e4ec3a253مثال على ذلك :  "
The SHA1 hash for myfile.doc = 281dcba8aed030fc28c87b572ec0294ce17392af 

د التأكد أنه بقي سليماً أي أنه لم ميس. منقم بتشغيل خوارزمية "الهاش" على امللف في أسرع وقت ممكن، حاملا تقتنيه، ومرة أخرى حينما تري
لة، أو في حال أردت أن تعرف إن قام أحدهماملمكن أن تتحقق من ملف، مثالً، بعد عملية حتويله من موقع إلى آخر، أو إن حفظ ملفك ملدّة طوي

بالعبث به. 

أطّلع على "جرّب ذلك"، في أسفل هذا املقطع).هناك العديد من تطبيقات البرامج متوفرة مجانياً وجتارياً ميكنك استخدامها حلساب "الهاشات" (
ره.في املستقبل القريب ستتيح بعض الكاميرات أن حتسب وتضمّن "هاشات" ملف الفيديو منذ حلظة ابتكا
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 لذلك عليك أن تقوم باالحتفاظ بنسخة أخرىأجهزة التخزين، وخاصة احملمولة منها، ال  ميكن اإلتكال عليها فهي قابلة للعطب خاصة خالل النقل.
من الفيديو ووثائقه التي ستنقل مادياً على جهاز آخر.

SDبطاقات الذاكرة الرقمية املؤمنة الـ 

 من الكاميرا فقط في بيئة نظيفة. إن كنت تودّ نقل البطاقة،SD سريعة العطب وممكن أن تتعطل. إسحب بطاقة الذاكرة الرقمية الـ SDإن بطاقات الـ
إحملها دائماً في محفظة أو علبة حتميها.

األقراص الصلبة احملمولة / محركات أقراص الفالش 
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. هناك بعض العقباتFAT32 أو الـ HFS أو NTFS بحسب نظام ملف محدد، كالـ USBجتهّز محركات األقراص الصلبة ومحركات الفالش 
اصة في بيئة مختلطة ("ويندوز"التي يجب أخذها باالعتبار عند استخدام األجهزة لتحويل ونقل امللفات بني  األشخاص ضمن شبكتك، خ

و"ماك").

 عادة ما تكون فقط مقروءة من قبل أجهزة "ماك". إن أردت أنNTFS هو نظام ملفات "ويندوز"، والـمحركات ا©هّزة بـ NTFS الـ 
 مجاني، ولكننا لم نختبرهNTFS-3G مستخدماً "ماك"، ستحتاج لبرنامج كومبيوتر "اكسترا"/محركات (NTFSتكتب لـمحرك 

) تتضمن البرنامج. SeaGate GoFlexبعد). بعض احملركات الصلبة (مثل 

 ا©هّزة عادة ال  ميكنها أن تقرأ أو تكتب ألجهزة كومبيوترHFS ومحركات OS هي أنظمة ملف "ماك" HFS Plus والـ HFSالـ 
 مجهّز على ويندوز، ولكن ال  أحد منها تتيح لكHFSويندوز. هناك عدد من البرامج التجارية املتوفرة التي تسمح لك بأن تقرأ محرك 

الكتابة. 

 ا©هّزة لديها امليزة أن تكونFAT فالش. محركات الـUSB نظام ملف "ويندوز" قدمي  مستخدم في غالبية محركات الـFAT32الـ 
 غيغابايت،٤ مجهّز هو FATمحرك مقروءة وميكن الكتابة عليها من أجهزة كومبيوتر "ويندوز" و "ماك". ولكن حجم امللف األقصى في 

وهو حجم ضغير ليتمكن من إحتواء بعض ملفات الفيديو. 

بإمكانك إعادة جتهيز محرك ما، ولكنك ستمحو كل البيانات املوجودة على القرص.

 نقل الفيديو والبيانات الوصفية (امليتاداتا) سوياًالتحويل : 

البيانات الوصفية (امليتاداتا)ن إبقاء الفيديو وإن كنت تنقل ملفات الفيديو مادياً على قرص صلب أو حتملها على خدمة مستضافة، من األهمية مبكا
. إن "رزم املعلومات" هو تعبير مستعار من عالم األرشفة"رزم املعلومات"والوثائق املرتبطة بها سوياً عند العبور. إحدى الطرق لتطبيق ذلك هو إنتاج 
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- واملعلومات حول هذا الشيء -- أي البياناتالذي يقصد به أيضاً : وعاءً (حاوية)، كامللف الذي يحوي شيئاً -- أي ملف الفيديو اخلاص بك -
الوصفية (امليتاداتا) و/أو الوثائق املتعلقة به.

 كي تنتقل الى مكان آخر.ZIPرزمة من املعلومات البسيطة، اجلاهزة ألن تُضغط في ملف .

 "رزم املعلومات" من املمكن أن حتتوي على عدةإن رزمة معلومات من املمكن أن تكون ملفاً بسيطاً يحتوي على ملف الفيديو وملف النص، كما أن
 Zipلداً في ملف .ملفات فيديو وعدّة وثائق. لتتمكن من إرسال "رزمة معلومات"، بإمكانك أن تضغط بكل سهولة مج

" ضمن طريقة سير العمل.نظّمملزيد من املعلومات حول رزم املعلومات، الرجاء اإلطالع على فقرة "

إكتَسِب

 املقدمةاكتسب :

 من مصدر وإضافته الى مجموعتك. ويكون هدفك فيالبيانات الوصفية (امليتاداتا) إن االكتساب أو باألحرى االقتناء هو عملية تلقي الفيديوهات و
ولم متسّ (سليمة). كل التحركات التي ستأخذها في هذه املرحلة هي أساسية في ضمان صالحية الفيديمكتملة هذه املرحلة هو إقتناء موادك بطريقة 

واحلفاظ عليه.

سيناريو

مغمور بالفيدوهات 

خيرة في البالد بهدف إرسال تقرير إلى ا©تمع الدولي،يريد مركز مراقبة اإلنتخابات جمع عدد من الفيديوهات التي توثّق مرحلة ما بعد االنتخابات األ
ل املؤسسات اإلعالمية، واملواطنيني  العاديني،ولالحتفاظ بها كسجل تاريخي. حلسن احلظ، كانت تغطية االنتخابات وتوثيقها بواسطة الفيديو من قب

كمية الكبيرة.وموظفي املركز عينه كثيرة. ولكثرة تسجيالت الفيديو، بات املركز، في احلقيقة،"غارقاً" بهذه ال

تي سيحتفظ بها  والتي تتالقى مع أهدافه. ويقرروعوض جمع كافة الفيديوهات التي سجلت عن االنتخابات، يقرر املركز أن يضع أولويات للفيديو ال
جانب التسجيالت التي ظهرت في املناطق االنتخابيةاملركز أن يقتني فقط الفيديوهات ذات املصدر  املؤكد؛ والتي لديه حقوق إعادة استخدامها؛ الى 

التي لم تكن وسائل اإلعالم متواجدة فيها.

ملفاتهمركز بالطلب من هؤالء املواطنيني  بإرسال ويتبني  بعد حني، أن أكثر الفيديوهات أهمية قد متّ تصويرها من قبل مواطنيني  عاديني. فيقوم امل
أصالةومعلومات أخرى، وذلك للتأكد من  إذا أمكن ذلك، وملء استمارة البيانات الوصفية (امليتاداتا) التي حتتوي أسماءهم، واملنطقة، األصلية
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(موثوقية) هذه الفيديوهات للتثبت من إمكانية االعتماد عليها.

إنتبه!

تأكد من عدم وجود فيروسات

غوب فيها بإستخدام كالفيروسات أن تنشر على االنترنت واألجهزة احملمولة. إحمِ نفسك من البرمجيات اخلبيثة غير املرللبرمجيات اخلبيثةمن املمكن 
ا.برنامج لتعقّب الفيروسات، وال  حتمّل أو تفتح ملفات مرفقة االّ من مصادر معروفة أو موثوق به

توي ماسحات ضوئيات للفيروسات مجانية كالـهناك العديد من الـ"السكانرز" (املاسحات الضوئيات) للفيروسات متوفرة في السوق. منها ما يح
ClamXAVأو الـ Immunet أو الـ Clamwin.

رى سيئة. وهو مصدر مفتوح يوفّر محركاً لتعقّب الفيروسات كتروجان، والبرمجيات اخلبيثة، وتهديدات أخClamAVوهناك الـ

حماية املعلومات احلساسة

) يفضّلون أن تبقى خاصة (غير معلنة) كاألسماء أوإعرف من مصادرك إن كان هناك من معلومات حساسة في الفيديو أو البيانات الوصفية (امليتاداتا
 محددين) وحتفظها في مكان آمن بحسباألمكنة. عليك أن تأخذ هذه املعلومات وحتتفظ بها وجتعل الوصول اليها مضبوطاً (محصوراً بأشخاص

احلاجة. 

ماذا بعد ذلك؟

تقرر مباذا ستحتفظ
وضع معايير على ماذا يجب اإلحتفاظ به.

اقتناء فيديو خام وبيانات وصفية (ميتاداتا)
أفضل املمارسات للحصول على مواد خام ومكتملة وغير ملموسة.

إقتناء فيديو محرر وعناصره
على ماذا تبقي من تصحيحاتك وقصقصاتك.

 أن تقرر على ماذا ستُبقيإكتسب :

لتحديد ما يجب احلفاظاإلنتقاء ف بسياسة على األرجح أنك لن ترغب في االحتفاظ بكل ما تبتكره وتتلقاه. يستخدم األرشيف أداة أساسية تعر
عليه وإقتناؤه؛ وهو مترين بسيط ميكنه أن يحدث فارقاً كبيراً. 

بإمكانك بواسطة سياسة اإلنتقاء أو بيانها أن : 
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تركّز مواردك احملدودة على ما هو أكثر أهمية.
تؤمن الوضوح لفريقك الذي يهتمّ باالقتناء في حياتهم العملية اليومية. 

يقدّم اإلرشاد للتخلص من الفيديوهات التي ال  حتتاج ألن تبقيها.
تعطي املستخدمني  احملتملني  ©موعتك فكرة عمّا إذا كان لديك ما يبحثون عنه.

أرشفتها في مكان آخر. جتنّب هدر مجهودك أو مواردك على جمع الفيديوهات التي لن تتمكن من استخدامها، أو التي جتري 

قيمة مستمرة.على املدى الطويل، إن سياسات اإلنتقاء تساعد على ضمان أن احملتوى الذي حتافظ عليه لديه معنى و

منوذج عن سياسة إنتقاء ا©موعة. 

تعرّف على أهداف جتميعك

لتطور سياسة لالنتقاء، عليك التعرّف أوالً على أهداف وأولويات مجموعتك : 

ما هو الهدف العام أوالغاية من مجموعتك؟
من هم اجلمهور املستهدف أو مستخدمي مجموعتك؟

ما هو نطاق محتوى مجموعتك؟
ما هي أنواع املعدات واملواد أو األشكال التي جتمعها؟ 

ما الذي لم يتمّ شمله في مجموعتك؟

معايير أخرى لإلنتقاء
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منوذج من سجل االقتناء من نظام إدارة وسائل إعالمية.

إن احملافظة على سلسلة وصاية غير منقطعة مهم جداً للمواد التي تستخدم كإثبات.

 إقتناء الفيديو احملرر وعناصرهإكتسب :

 أن تشتمل طيفا من اإلنتاجات املعقّدةالفيديوهات احملررة هي الفيديوهات التي ابتكرت مستخدمة فيديوهات أخرى كمصدر لها. ومن املمكن
وصوالً إلى اإلضافات البسيطة كاللوغو/الشعارات وبطاقات عناوين للقطات الفيديو اخلام. 

الفيديو من نظامإخراج مللف "األصلي" غير وارد ألن مت  إن إقتناء الفيديوهات احملررة يتضمن نهجا مختلفا عن اقتناء لقطات الفيديو اخلام. أوالً، إن ا
موعة من امللفات األخرى التي من املمكن أنحترير وليس هناك من صلة حلدث مسجّل. ثانياً، إن إبتكار فيديوهات محررة من املمكن أن يولد مج

حتتاج الى أن يتمّ إقتناؤها بحسب املستقبل املرجو من استخدام الفيديو احملرر.

تأكّد أن بحوذتك "ماستر"
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رنامج حترير،" -- وهي النسخة ذات النوعية العالية لفيديو محرر -- إذا أمكن. إن كنت تنتج الفيديو من بماستردائماً أطلب احلصول على نسخة "
رية الستخدامها. بإمكانك تصدير نسخاً إضافيةقم بتصدير نسخة ذات جودة عالية للفيديو وإعتمدها كـ"ماستر"، حتى ولو لم يكن لديك حاجة فو

بأشكال أخرى بحسب احلاجة. 

يصبح وجود نسخة "ماستر" ذات جودة عالية مهمّ جداًتذكّر أنه حاملا ينتج الفيديو، ال  مجال بتاتاً لتحسني  نوعية املرئي واملسموع فيه. فبالتالي 
خاصة إذا لن تتمكن من الوصول الى اللقطات اخلام أو ملف املشروع احملرر في وقت الحق

إحتفظ (ببعض) عناصر االنتاج 

ومات التخطيطية، وملفات تقدمي  اخلدمة، وملفاتإن حترير الفيديو عادة ما يستلزم إبتكار تشكيلة من امللفات اإلضافية، كملفات املشاريع، والرس
املصدر احملوّلة. وبالتالي من املمكن أن يكون من الصعب حتديد مباذا سنحتفظ.

)، في حال إحتجت إلعادة حترير الفيديو.EDL (الئحة قرار التحرير مثالً) وfcpبشكل عام، إن جمع ملفات املشروع هي فكرة جيدة (كملف الـ.
د املعلومات، أو إن أردت صنع إصدار جديدفمن املمكن أن تلجأ الى إعادة التحرير، إن وجدت خطأ ما، أو إن تغيّرت األوضاع وإحتجت ألن جتد
 من أجل الفيديو هي فكرة جيدة. للفيديو. لألسباب عينها، إن فكرة جمع الرسومات التخطيطية أو أي عنصر من العناصر التي صنعت

 قد يعاد تقدميها للخدمة إن لزم األمر.من غير الضروري إقتناء ملفات مؤقتة (كملفات التقدمي  اخلدمة) من مشروع محرر، ألن هذه امللفات

 ملفات املصدر للفيديو الى شكل أسهل على البرنامج التعامل معه. في نهايةحتويل شيفرةفي بعض األحيان يتطلب برنامج التحرير من صانعي أفالم 
كن النسخ احملوّلة حتتاج الى مساحة تخزين إضافيةاملشروع، لرمبا سترغب باقتناء النسخ احملوّلة لكي يسهل عليك إعادة حترير املشروع في املستقبل. ل

رص، بإمكانك أن متسح النسخ احملوّلة واإلبقاء-- فهي عادة ما تكون أكبر بشكل ملحوظ من ملفات املصدر األصلية. فللمحافظة على مساحة في الق
 احملوّلة من ملفات املصدر األصلية وإعادة ربطهاعلى ملفات املصدر األصلية. طاملا أنك لم تغيّر أسماء امللفات، من املمكن أن يعاد ابتكار النسخ

باملشروع احملرر. 

 ملفات املصدر األصلية عندما تنتهي منإن كان لديك فيديو محرر وملفات املصدر غير احملررة واملستخدمة التي ساهمت في ابتكاره، ال  متسح
التحرير! فإن امللفات األصلية غير احملررة لها قيمة أكبر كإثبات من الفيديوهات احملررة.

نَظّم

 املقدمةنظّم :

ستحتاج للتنظيم اجليد لالحتفاظإن تنظيم مجموعتك يشتمل على تنظيم ملفاتك في مجلد متماسك، وتسمية هذه األقسام بشكل واضح. 
 من األسهل إيجاد الفيديوهات في للفيديوهات واللقطات، ولتأمني  عدم فقدان الفيديوهات أو الكتابة عليها عن طريق اخلطأ. كماالترتيب األصليبـ

مجموعة منظمة بشكل جيد. 

السيناريو
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عندما يكون  كل شيء في رأس شخص واحد

 يقوم املركز بإنتاجه، فينته بهم املطاف بكميةينتج مركز حقوق األطفال بشكل منتظم شرائط فيديو قصيرة تتناول قضايا حقوق الطفل. لكل فيديو
استخدامها في مشاريع إنتاجية أخرى. املواد غيركبيرة من اللقطات اخلام وعناصر االنتاج كاجلرافيك (الرسومات) واملوسيقى التي من املمكن إعادة 

ليبات عندما يحتاجها.منظمة، لكن محمد، محرر الفيديو، الذي يعمل على اللقطات، يتذكر أمكنة تواجد وحفظ كافة الك

ديو اجلديدة في املركز، صعوبة في فهميوما ما، يقبل محمد عرض عمل في منظمة أخرى ويترك مركز حقوق األطفال. وجتد رجاء، محررة الفي
ملفات محمد، وال  تتمكن من حتديد مكان اللقطات التي حتتاجها.

جت مؤخراً وتضعها في مجلدات وضعت عليهالتفادي الوقوع في مثل هذه املشكلة مرة أخرى، تبدأ رجاء بتنظيم الفيديوهات اجلديدة التي أنت
إلنتاج كل على حدا. وداخل ا©لداتعالمة بشكل واضح. في كل مشروع اإنتاج، تفصل رجاء اللقطات اخلام، عن اإلنتاج األخير، وعناصر ا

)."معرّفها األوحد" يضمها وحتفظ كل منها مع *الصغيرة، تضع امللفات في مجلد (ملف كبير

 

ألوحد" اخلاص بها. تنظّم امللفات فيحتفظ ملفات الفيديو والبيانات الوصفية (امليتاداتا) في مجلدات وضعت عليها عالمة مع "املعرف ا
مجلدات بحسب مشروع االنتاج، ونوع احملتوى.

ماذا بعد ذلك؟

أسماء امللفات
متى تعيد تسمية ملفاتك وكيف.

استخدام "املعرّف األوحد"
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كيف يساعدك "املعرّف األوحد" في تنظيم وتوزيع فيديوهاتك.

امللفات وا©لدات
تستخدم امللفات الكبيرة إلنتاج رزمة من املعلومات، ولتنظيمها في مجلدات الكترونية.

أدوات إلدارة املواد اإلعالمية
هي تطبيقات برامج كومبيوتر تقوم بإدارة مجموعات الفيديو.

 أسماء امللفاتنظّم :

ال  تعيد تسمية أسماء ملفات الكاميرا

موعة من ملفات الفيديو بإمكانك أن تالحظ مباشرةإن اسم امللف الذي حتدده الكاميرا يقدّم معلومات قيّمة عن الفيديو. فعلى سبيل املثال، في مج
، وأنه لم يتمّ تسجيلها على الكاميرا عينهاDSC_992.AVI، وقبل الـDSC_990.AVI قد متّ تسجيله بعد DSC_991.AVIبأن الـ
. VID0005.AVIكالـ

، املهمّ جداً في اإلثبات ومعرفة السياق العام للفيديو. باإلضافة إلى ذلك، إن بعضالترتيب األصليإن اإلبقاء على اسم امللف هو جزء من احملافظة على 
الفيديو املعقّدة تعتمد على اسم امللف األصلي ليتمّ تشغيلها بصورة صحيحة.أشكال 

اللقطات اخلام للكاميرا في ترتيبها األصلي.

ماذا لو وجدت اسم امللف مكرراً

خدمون ماركة الكاميرا نفسها. فبدال  منمن املمكن أن تصادف أسماء ملفات مكررة عندما تقتني ملفات للقطات خام من أشخاص مختلفني  يست
).ا©لدات والدالئل إطلع على "تغيير أسماء امللفات، نظّم اللقطات من كل مصدر في مجلد منفصل (للمزيد من املعلومات حول ذلك

د.إن وجب عليك إعادة تسمية ملفات الكاميرا، حافظ على اسم امللف األصلي كجزء من اسم امللف اجلدي

متى تعيد تسمية امللفات
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. عليك أن تعيد تسمية امللف في حال :اإلحتياطيةإن التسمية السيئة ألسماء امللفات ستعيق النشاطات كتحويل امللفات بني  األنظمة والنسخ 

 ا�صصة لعمليات أنظمة امللفات.\~|:<>؟/*٪@#$إحتوى امللف على رموز كـ 
إن كان اسم امللف طويالً جداً (إن العدد األقصى لألحرف يعتمد على بقية مسار امللف). 

يحتوي اسم امللف على مساحات (السيئة لبعض البرامج واالنترنت).

أمثلة عن أسماء ملفات سيئة.

كيف تسمّي ملفات اللقطات اخلام

إن إحتجت إلعادة تسمية ملفات اللقطات اخلام : 

حاول اإلشارة الى مصدر الفيديو عندما تختار اسم امللف اجلديد

، واسم مصوّر الفيديو. بإمكانك كذلكأضف اسم امللف املعطى من الكاميرا اذا أمكن. بإمكانك أيضاً أن تضيف التاريخ املسجّل، واملوقع
 اليوتيوب إن كان مصدرك يوتيوب.ID من املصدر، كهويّة معرّف أوحد مؤمنإضافة أي 

إستخدم قالباً

إن قالباً مثل "يوتيوب آي دي.-التاريخقم بتسمية امللفات بشكل متناسق بواسطة اتفاق لتسمية امللفات أو قالب معني. على سبيل املثال، 
، فاصالً إياها واضعاً اخلط عينه فيما بينها.املسجّل-املوقع" يعني أنك ستسمي ملفات اللقطات اخلام مستنداً الى هذه العناصر وبهذا الترتيب
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إن كنت تود إعادة التسمية، قم بإعادة التسمية بشكل متناسق وفق قالب موحّد.

تفادى استخدام الرموز "غير الشرعية"

ات في مخصصة لعلميات أنظمة امللفات. حاول أيضاً جتنّب أسماء امللفات الطويلة املبالغ فيها، واملساح\~|:<>؟/*٪&@#$ إن الرموز كـ
أسماء ملفاتك.

كيف تسمي ملفات الفيديو احملررة واملنتجة

ملف اسماً فريداً من نوعه يتبع القالب املتناسقإن الفيديوهات التي حتررها وتنتجها أنت من نظام حترير فيديو حتتاج ألن تعطى أسماءً. أعط لكل 
تج وآخر، مثل "عنوان قصير-تاريخ االنتاج-لتسمية امللفات الذي اعتمدته. إن عناصر اسم امللف يجب أن تساعدك على التمييز بسهولة بني  من

 -عنوان قصير-عدداإلصدار".IDاللغة" أو "

ضع اسماً للملفات الفيديو احملرر بحسب قالب موحّد.

. ففي حني  أن اسم امللف املعطى مللف محرر هوإن كنت في صدد إقتناء فيديو محرر من مكان آخر، من غير الضروري بشكل عام إعادة تسمية امللف
بإمكانه أن يعطي إثباتاً عن املكان الذي مت  فيهأقلّ آهمية فيما يخص الترتيب األصلي من اسم امللف املعطى لفيديو خام من الكاميرا، لكن يبقى 

 التي تلزمك بإعادة تسمية ملف اقتنيته لفيديوالتحرير من حيث أتى (إن ضمّ اسم امللف على املعرّف األوحد من املصدر مثالً). إن احلاالت الوحيدة
)، أو اسم امللف|*=+<>؛:"،\ل (مثل : ؟[]/محرر هي إن كان اسم امللف يحتوي على رموز مميزة التي تربك برنامج الكومبيوتر وأنظمة التشغي

طويل بشكل مبالغ فيه أو يحتوي على مساحات. 

 استخدام املعرّف األوحدنظّم :

ما هو املعرّف األوحد؟

ع أشياء مرتبطة بهذا الغرض سوياً. هو عدد أو رمزٌ ميكنه أن مييّز غرضاً واحداً من دون أي لبس، من آخر في أي نظام محدد، ويجماملعرّف األوحدإن 
الهاتف والباركود وأرقام الكتب املعروفةنصادف في أغلب األوقات "معرفني  أوحدين" في حياتنا اليومية، كأرقام بطاقات اإلئتمان وأرقام 

 جتمع سوياً في فاتورة واحدة.. إن رقم بطاقة اإلئتمان، مثالً متيّز مشترياتك من مشتريات شخص آخر، وتسمح لكل مشترياتك بأنISBNsبالـ 
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إن باركود منتجٍ ما هو مثال عن املعرّف األوحد.

 فيديوهات اقتنيتها من مصادر متنوعة، وتغيّرت كل أسماء10بإمكانك استخدام "املعرفني  األوحدين" لتنظيم فيديوهاتك. تخيّل أن يكون لديك 
 معرفني 9 منها متميزة وواحدة منها نسخة. بإمكانك أن تنتج 9ملفاتها التي حددت من قبل الكاميرا. عندما ستعيد النظر بالفيديوهات، ستجد أن 

املميزة املعرّف األوحد نفسه كاألصلي لربطهما معأوحدين للتمييز بني  الفيديوهات التسع من بعضها البعض. بإمكانك أيضاً أن تعطي النسخة غير 
بعض.

إستخدم "املعرفني  األوحدين" لتمييز وربط امللفات.

ابتكار املعرّفني  األوحدين

رفها، كاملشاريع مثالً، أو امللفات الشخصية، أمالبتكار طقمك اخلاص من "املعرفني  األوحدين"، عليك أن تقرر ما هو نوع األغراض التي تريد أن تعّ
ا©لدات التي حتتوي مجموعات أو ملفات. 

 النوع من األغراض. على سبيل املثال، بإمكانك اختيارلكل نوع من األغراض التي تريد تعريفها، حدد قالباً ما أو إستراتيجية لتحديد املعرفني   لهذا
"، أو بإمكانك تعريف املشاريع بإعطائها رمز من خمسة أحرف تبدأ بحرف "ب". إن00001األرقام لتعريف ا©لدات التي تعد تباعاً مبتدئاً برقم "

".001-20130623 ساعة، مثالً "24يّر كل  التاريخ املسجّل ممكن أن يكون قاعدة جيدة الختيار املعرفني  األوحدين للقطات اخلام، مبا أنها تتغ
 يوتيوب).IDsبإمكانك أيضاً استخدام معرّفني  أوحدين من أنظمة أخرى (كأسماء ملفات الكاميرا، و

كانك أيضاً أن تستخدم جدوالً أو تطبيقاًحافظ على مسار "املعرفني  األوحدين" في سجل مسجّل بواسطة جدول أو تطبيق لقاعدة معلومات. بإم
لقاعدة املعلومات يقوم اتوماتيكياً بإنتاج "املعرفني  األوحدين" لك.
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إحتفظ مبسار معرفيك األوحدين.

طرق الستخدام املعرفني  األوحدين

، على سبيل املثال، أنك أنتجت ملف فيديو بإمكانك أن تنظّم مجموعتك مستخدماً املعرفني  األوحدين في دليل األسماء وأسماء امللفات. افرض
". بإمكانك أن تسمي النسخة ذات الصورة األقل جودة املصنوعة من أجل حتميلهاMyVideo_Master.mov_0001"ماستر" وسميته "

". على نحو مماثل، بإمكانك أن تسمي الئحة اللقطاتMyVideo_LowRes.mov_00001على االنترنت "
".MyVideo_00001". امللفات الثالث هذه ميكن أن تنظّم في مجلد تسميه "ShotList.xls_00001بـ"

املعرفني  األوحدين في مجلدات األسماء وأسماء امللفات. 

ة إيجاد كل، بإمكانك أن تضم املعرّف األوحد في عامود جدول أو حقل في قاعدة املعلومات كي تتمكن من إعادفهرسإن كان لديك قائمة جرد أو 
فيديو ضمن مجموعتك. 

واضحاً ما تتحدث عنه. بإمكانك أيضاً أنإن كنت تشارك فيديوهاتك وتوثيقها مع آخرين، بإمكانك أن حتيل إلى املعرفني  األوحدين كي يكون 
وحد نفسه ضمن أسماء امللفات.ترسل وتتلقى الفيديو وتوثيقاته بشكل منفصل وتضعهم سوياً في وقت الحق من خالل وضع املعرّف األ

 ا�لدات واألدلةنظّم :

الترتيب األصلي 
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. وفي سياق توثيق الفيديو، إن الترتيب األصليترتيبها األصليإن املبدأ الرئيسي من تنظيم وجمع لقطات الفيديو اخلام في مجلدات هو احملافظة على 
. إن الترتيبVID00001.avi، VID00002.avi، VID00003هو الترتيب الذي سجّلت فيه ملفات الفيديو -- على سبيل املثال 

 وأن ال  شيءVID00001.avi سجّلت بعد VID00002.aviاألصلي للملفات لديه معنى وبالتالي قيمة إثباتية؛ وبإمكانك إستنتاج أن 
 بشكل ماVID00003.avi األحداث املصّورة في صوّر بينهما. إن الترتيب األصلي يؤمن أيضاً سياقاً ما للملفات املنفردة -- على سبيل املثال،

.VID00004.avi و VID00002مرتبطة بأحداث في 

األصلي حني  ترتّب ملفاتك.تنبّه بأنك لن تتلقى دائماً امللفات ضمن ترتيبها األصلي، ولذا قد حتتاج ألن تعيدها لترتيبها 

�لدات لرزم معلومات

. إن "رزم املعلومات" هي عبارة استعيرت من عالم األرشفة ويقصد بها "الوعاء"رزم املعلوماتطريقة سهلة لتنظيم فيديوهاتك والوثائق هي بصنع 
البيانات الوصفيةحوله تسمح ألرشفته -- (احلاوية) كا©لد الذي يحمل الغرض الذي تتم أرشفته -- أي ملف الفيديو اخلاص بك -- ومعلومات 

 و/أو الوثائق.(امليتاداتا)

ملعلومات أن تتضمن عدّة ملفات فيديوقد تكون رزم املعلومات بكل بساطة مجلدا يحتوي على ملف فيديو وملف نصي، إلى ذلك ميكن لرزم ا
ووثائق متعددة.

رزمة معلومات مبدئية.

تسمح لك رزم املعلومات باآلتي : 

أن جتمع بسهولة ملفات الفيديو املرتبطة  

 األصلي وسياقه. على سبيل املثال، إنتسمح رزم املعلومات لك بجمع ملفات الفيديو املرتبطة بسهولة، مما يسمح باحلفاظ على ترتيب امللف
لفملف فيديو، بإمكانك أن جتمعها سوياً في رزمة معلومات واحدة. كما بإمكانك أن تضيف اليها امل15سجّلت حدثاً ما وانتهى بك األمر بـ 

كلها في الرزمة.15النصي الذي يحتوي على بيانات وصفية (ميتاداتا) متصلة بـامللفات الـ 

v.1.0 July 2013 44/110

© 2013 WITNESS | 80 Hanson Place, 5th Floor, Brooklyn, NY, 11217 | Phone: 718.783.2000 | Fax: 718.783.1593 | archiveguide@witness.org 
Activists' Guide to Archiving Video by WITNESS is licensed under a Creative Commons Attr bution-NonCommercial-ShareAl ke 3.0 Unported License.



أن حتافظ على الفيديو والبيانات الوصفية (امليتاداتا) / الوثائق سوياً 

الوقت وحني  تنقل الفيديوهات من مكان الىإن استخدام رزم املعلومات يجنّب الفيديوهات من أن تنفصل عن املعلومات املتعلقة بها مع مرور 
 وحتويلZIPمات بكاملها في ملف .آخر. على سبيل املثال، إن إحتجت الى إرسال الفيديوهات الى شخص ما، بإمكانك ضغط رزمة املعلو

الفيديو مع بياناته الوصفية (امليتاداتا) والوثائق كقطعة واحدة.

 لنقلها بشكل أسهل.ZIPبعد تنظيم رزم املعلومات، اضغط محتواها في ملف .

أن تبحث وتتصفح  مجموعتك بسهولة أكبر

زم ا©لدات ومحتويات ملفاتمستخدماً "سبوت اليت" واداة بحث "ويندوز"، ميكنك إيجاد الفيديوهات من خالل البحث في أسماء ر
م في أدلة" في األسفل).النص. بإمكانك أيضاً أن تنظّم رزمك في دالئل لتصبح أسهل في التصفّح (إطلع على "تنظيم الرز

كيفية صنع رزمة معلومات

 مكان واحد، مرة واحدة في رزمة. حافظ على الترتيب األصلي للفيديوهات من خالل إضافة الفيديوهات املسجّلة فقط من مصدر واحد في
ال  تخلط ملفات الفيديو من مصادر أو أحداث متعددة في زرمة معلومات واحدة.

يجادها. على سبيل املثال،سمّي مجلدات رزم معلوماتك بشكل متناسق. إن الهدف من ذلك هو صنع رزم يسهل التعرف عليها وإ
 الرزمة _التاريخ املسجّل _ املكان _اسم املصدر ".IDبإمكانك أن تسمّي مجلدات رزمك حسب قالب معني"

" لرزمك قد يساعد في ذلك).املعرفني  األوحدينحتقق من أن تتميز أسماء الرزم واحدة عن األخرى (إن إبتكار "
ليل فرعي بسيط ضمن الرزمة لتجعلهاإن كان لديك ملفات فيديو متعددة ووثائق متعددة في رزمة واحدة، بإمكانك أن تبتكر هيكلية د

أكثر تنظيماً، مثالً : 

الدليل األساسي للرزم/
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الفيديوهات/

الوثائق/

تنظيم الرزم في أدلّة

 في نظام ملفاتك. ال  يوجد طريقة صحيحة لبناءكما هي احلال لكل امللفات اإللكترونية، إن تنظيم فيديوهاتك اإللكترونية يتضمن وضعها في أدلّة
دالئلك، فالطريقة األفضل تعتمد على كيفية وصولك إلى ملفاتك. 

بعض النصائح:

إستخدم هيكلية تناسبك

ليالً تدريجياً يعكس كيف ستتصفحإن كنت خزّنت ملفاتك أوالً مستخدماً متصفّح ملفاتك (كـ"فيندر" و"فايل إكسبلورر")، إبتكر د
 ومن ثم مصور الفيديو إليجاد الفيديو،الفيديوهات. على سبيل املثال، إن كنت ستبحث عن فيديو معني  مبتدئاً بالتاريخ، ومن ثم املوقع

إبتكر ثالث مستويات من الدالئل تتوافق مع هذه الفئات.

ت، ومنظّمة في أدلّة.مجموعة من ملفات الفيديو وبياناتها الوصفية (امليتاداتا) أو الوثائق سوياً في رزمة معلوما

فيديوهات، ونظّم فيديوهاتك بطريقةإن كنت في صدد جمع الفيديو كإثبات، حتقق من أن رزم املعلومات قد أبقت على الترتيب األصلي لل
ميكن تصفحها من خالل املبتكر، التاريخ املسجّل، واملوقع.

إستخدم هيكلية دليلك بشكل متناغم وال  حتيد عنه

وضع أسماء مصوري الفيديو في هذاإن كان املستوى الثالث في هيكلية دليلك ينظّم محتوى امللفات بحسب مصور الفيديو، مثالً، قم ب
املستوى من الدليل. دائما هجىء أسماء ا©لدات بشكل ثابت على نفس املبدأ!

تفادى إبتكار مستويات من الدالئل الفرعية أكثر مما يلزم

. فعلى سبيل املثال إن تعددالتشغيل البينيإن صنع مستويات أكثر مما يجب سيجعل تصفحك معرقالً وثقيالً. كذلك قد حتدث مشاكل في 
 رمزاً.260برامج "ويندوز"، ال  ميكنه أن يتحمّل مسارات امللف الذي تفوق رموزه الـ

تفهّم عيوب وعقبات التصفّح والبحث
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ريجي، مثالً يقام التصفّح بواسطة تقريبإن أحد عيوب اإلعتماد على "فايندر" و"فايل اكسبلورر" لتصفّح مجموعتك هو أن نظام امللفات تد
ار والتنقل في مجموعتك بشكل مغايربشكل مستمر نطاق بحثك وأنت تتصفح نزوالً شجرة الدليل. وقد يكون ذلك إشكالياً إن أردت اإلبح

ظيم فيديوهاتك بحسب سمات غيرللطريقة التي وضعت فيها هيكلية الدليل. من املمكن أيضاً أن يكون إشكالياً في حال حاولت تن
تدريجية متنوعة -- على سبيل املثال، إن كنت تريد تنظيم فيديوهاتك بحسب مواضيع مختلفة.

اج لقاعدة معلومات منفصلة أو تطبيقلتجعل مجموعتك قابلة للتصفّح والفرز بحسب سمات متعددة غير متدرجة - كاملواضيع مثالً - ستحت
لفيديو اخلاص بك.. ومعها بإمكانك إعطاء سمات متعددة، كاملواضيع مثالً واألسماء واملواصفات لسجل ما يدّل على اإدارة الوسائل اإلعالمية

 التي تسمح بتنظيم ملفاتك املوسيقية بطرق مختلفة من دون نقلiTunesميكن أن تكون معتاداً، مثالً، على تطبيق إدارة وسيلة 
 اإلعالمية".أدوات إلدارة الوسائلا�زّنة في نظام ملفاتك. ملزيد من املعلومات عن هذا املوضوع، إطلع على "mp3sالـ

) أن تقدّم لك طرقاً مختلفة لتصفّح وفرز فيديوهاتك من دون التأثير على كيفيةiTunesمن املمكن ألدوات إدارة الوسائل اإلعالمية (كـ
تخزين امللفات. 

 أدوات إلدارة الوسائل اإلعالميةنظّم :

كافية الحتياجاتك. غير أنه، إن أردت أن تبحر فيإن استخدام "الفايندر" و"فايل اكسبلورر" لتصفّح األدلة املنظّمة وا©لدات من املمكن أن تكون 
 تطوراً وتعقيداً التي بإمكانك استخدامها إلى جانبوتفرز ملفاتك في طرق معقّدة أكثر هناك العديد من األدوات التي تتراوح من البسيط إلى األكثر

أدلتك املنظمّة.

تطبيقات إدارة وسائل اإلعالم الشخصيّة

 وعادة ما غالباً ما تأتي مركبّة مسبقاً في الكومبيوتر اخلاص بك، أو من املمكن شراؤها بكلفة منخفضة.دارة الوسائل االعالميةإن األدوات الشخصية إل
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ت الصغيرة. بعض األمثلة تتضمن :يكون من السهل جداً إستخدام هذه األنظمة، ولكنها محدودة الوظائف، لذلك فهي األنسب للمجموعا

iTunes
iPhoto

Windows Media Center.مركز "ويندوز" اإلعالمي

ى أنظمة أخرى. إن أدخلت وصفاً تفصيلياً لفيديوتنبّه الى أن األدوات الشخصية إلدارة الوسائل ليست عادة مبنية لتسمح لك بتصدير معلوماتك إل
، مثالً، لن تتمكن من نقل هذه املعلومات بسهولة الى نظام آخر الحقاً. iTunesالى مكتبة 

أنظمة إنتاج الفيديوهات إلدارة الوسائل  اإلعالمية

ن وظائف تنظيم الفيديو، والتي من املمكن أن حتتاجها أمإن أنظمة إدارة الوسائل االعالمية املبنية من أجل إنتاج الفيديو عادة ما تقدّم ما هو أبعد م
 من الوصول الى، وأدوات جتهيز الدفعات والدمج مع أنظمة حترير الفيديو. تقدّم هذه األنظمة أيضاً عادة املزيدحتويل الشيفرةال، كتسجيل الدخول، و

 التقنية للفيديو اخلاص بك. بعض األمثلة تشمل :البيانات الوصفية (امليتاداتا)

CatDV
Adobe Bridge

تطبيقات قواعد املعلومات املصممة بحسب الطلب

. وكلللفهرسةإلدارة الوسائل اإلعالمية وكأداة إن كان لديك موارد خاصة، بإمكانك أن تصمم تطبيقات لقواعد معلومات من على الرفّ لتشغيلها 
" فيفهرس من املعلومات، إطلع على فقرة "ذلك سيأخذ وقتاً هاماً ومعرفة كي يتمّ تطويرها، ولكن ستكون مخصصة ومحددة الحتياجاتك. ملزيد

فقرات سير العمل. تتضمن تطبيقات قواعد امللعومات الشائعة :

FileMaker Pro
Microsoft Access
OpenOffice Base

أنظمة إدارة مجموعة املؤسسات أو على مستوى الشركات 

ها. وعادة تستدعي هذه األنظمة دعم خبراء مهنيمستودعاتتستخدم املتاحف واملكتبات والشركات الكبرى أنظمة متخصصة إلدارة مجموعاتها و
من:لتركيبها وصنعها حسب الطلب وصيانتها، وهي تناسب ا©وعات الكبيرة. وبعض األمثلة على ذلك تتض

Collective Access
DSpace

خَزِّنْ
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 املقدمةخزّن :

 هو أيضاً عملية تتطلب عدداً من اإلجراءات واملمارسات لضمان أن املادة٬إن التخزين ليس فقط جهاز أو خدمة تستعملها لتحفظ فيديوهاتك
 األجهزة هي مجموعة منإنعاشلوصول، واإلعالمية لم متسّ، وآمنة و ميكن الوصول اليها. إن إنتاج النسخ، ومراقبة امللفات، والتحكّم با

االستراتيجيات إلبقاء فيديوهاتك محميّة داخل مكان حفظها.

السيناريو

 مجموعة خاصة لناشط

ألخيرة. لقد متكن من جتميع مجموعة تفوق مئةيقوم راين بتصوير عدد متنوع من األحداث، واالحتجاجات، واالجتماعات التي شارك بها في السنة ا
4bay RAID 5حدة (فيديو تخدم مبجملها كوثيقة للتحرك االجتماعي الذي ينتمي إليه. يحتفظ راين بفيديوهاته على و

Firewireاين بفيديوهاته منفصلة عن ملفات "الفايرواير") في منزله، ويقوم بدعمها بقرص صلب خارجي مستخدماً الـ"تامي  ماشني". يحتفظ ر
عن طريق اخلطأ. وعندما متر بضعة أشهر، يصنعفيديوهات العائلة، ويضع إذناً مبشاهدة فيديوهاته قراءة فقط، كي يحميها من أن تتعرض للمسح 

نسخاً من مجموعته ويحفظها في قرص صلب يأخذه عند منزل أخيه.

يرواير" بسبب املياه لدرجة ال  ميكن إصالحها.يكتسح اعصار املنطقة أثناء إمضاء راين إجازته، ويحدث طوفاناً في منزله. فتتعطل وحدة "الفا
 التلف. معظم مجموعة راين تستعاد بفضل النسخولتسوء األحوال أكثر، تتعرض النسخة االحتياطية الـ"تامي  ماشني" التي كانت على نفس الرّف الى

التي أتى بها إلى منزل أخيه منذ شهرين. 

إنتبه!

احترس من التهديدات املادية

نة من خالل التحكّم بالوصول (كإغالق غرفة باملفتاح)،قد تكون أجهزة التخزين معرّضة للسرقة املادية أو املصادرة أو التدمير. اِحمِ مجموعاتك ا�زّ
إبعادها عن النوافذ، ووحدات التدفئة أواملكييفات،ومراقبة املنطقة (من خالل كاميرا حماية، وجهاز إنذار)، ومن خالل إبعادها عن ا�اطر املادية (ك

ورفعها عن األرض).

احترس من تهديدات الشبكات

 كالفيروسات أو برامج التجسس. بعض اإلجراءاتالبرمجيات اخلبيثةإن كانت أجهزة تخزينك متصلة بشبكتك، فستكون معرّضة للقرصنة و
يل أو فتح أي ملفات مرفقة االّ من مصادر موثوقةاالحتياطية تشمل التأكد من حيازتك على برنامج "فايروال" وأنه متّ تشغيله، وعدم القيام بتحم

ومعروفة، واستخدام كلمات سرّ قوية وغير مكشوفة.

شفّر بشكل ذكي
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املعلومات احلساسة من أن تقرأ منأجهزة التخزين اخلاصة بك وا©لدات من املمكن أن يكون محفوفاً با�اطر. ففي حني  يحمي التشفير تشفير إن 
سب نوع التشفير، من املمكن أال  تتمكنقبل األشخاص اخلطأ، من املمكن أن يعني ذلك أن معلوماتك محجوزة إلى األبد إن نسيت مفتاحها. بح

من "كسر" أو فكّ شيفرة ملفاتك من دون مفتاح. 

ماذا بعد ذلك؟ 

إستراتيجيات التخزين
تقنيات إدارة تخزينك.

مخزن املواد االعالمية/ األدوات االلكترونية
أنواع احلفظ للمواد االعالمية أو األجهزة التي من املمكن أن تكون األفضل لك. 

 استراتيجيات التخزين خزن :

إصنع نسخاً

ة بعيدة عن املوقع. نسخ في مواقع تخزين مختلفة : موقع التخزين األول، نسخة احتياطية في املوقع، ونسخة احتياطي٣۳احفظ 

، واالحتفاظ بهااألصلسختني  على األقلّ من إن تخزين عدة نسخ هي االستراتيجية األكثر أهمية لضمان عدم فقدان فيديوهاتك. عليك أن تصنع ن
ألن ميسح عن طريق اخلطأ، أو يتمّ التالعبفي أماكن تخزين مختلفة. إن االحتفاظ بالنسخ سيسمح لك بأن تستعيد احملتوى الذي ممكن أن يتعرض 

اجها، وبنسخة أخرى بعيداً عن موقعك في حالبه، أو يصبح فاسداً. إحتفظ بنسخة في موقعك مع النسخ األصلية كي تصل إليها سريعاً عندما حتت
حدث شيءٌ ما في مكان تواجدك كالسرقة أو فيضان املياه.  
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زيد من املعلومات حول كيفية إنتقاءبها إليداع مجموعتك، واألفضل أن تكون غير معرّضة للتهديدات نفسها التي تتعرض لها منظمتك. مل
" ضمن فقرات سير العمل.احفظأرشيف على املدى الطويل، إنقر على فقرة "

فصل مخازن املواد اإلعالمية

 أو األقراص الصلبة اخلارجية، أو شريطإن أمكنك ذلك، خزّن النسختني  في نوعني  مختلفني  من مخازن املواد اإلعالمية (كالتخزين الشبكي،
. فإن تعرّض تخزينك الشبكي للقرصنة،البيانات خارج االنترنت، الخ) وذلك كي تكون محميّاً ضدّ أي نقاط ضعف معيّنة ألي واحدة منها

من اجليد أن يكون لديك نسخ محفوظة على محركات أقراص صلبة خارجية خارج شبكة االنترنت.

التحكم بالوصول

.  إن التحكّم بالوصول املادي واإللكتروني إلى أجهزة تخزينك هو أسلوب مهم جداً حلماية مجموعتك

أجهزة الكومبيوتر .إحتفظ بأجهزة تخزينك في مكان آمن مادياً، ميكن الوصول إليه فقط الذين يحتاجون للتعامل مع 
ول الى موقع التخزين.خزّن ملفات الفيديو في مجلد منفصل عن امللفات األخرى للحد من عدد األشخاص الذي يحتاجون الوص
ّنت مجموعتك.  ضع ميزة مشاركة امللفات أو األذونات ليحقّ فقط لبعض األشخاص "حق الكتابة" على ا©لدات حيث خز

موقع مختلف.عندما حتتاج لتأمني  الوصول اإى ملفات معيّنة لشخص ما، إنسخ امللف لتجعله مفتوحاً أمامه في 

إحرص على الثبات

". وذلك يعني حسابالثباتعدة إجراء فحوص " يتضمن التخزين التأكد بأن ملفاتك ستبقى سليمة وغير معدّلة مع الوقت، مما ميكن أن يتمّ مبسا
احملافظةهاشات" إنقر على "" مللف معنيّ  (ويسمّى أيضاً شكسوم) مع قيمتها عندما حسبت في املرة السابقة. للمزيد حول "القيمة الهاشومقارنة "

.على امللفات سليمة (وإثبات ذلك)

 بقي امللف نفسه، ستبقى "قيمة الهاش" دائماًاحسب (وسجّل) قيمة "الهاش" أول ما تتلقى امللف، ومرّة ثانية عندما تريد التحقق منها. طاملا
كد أن امللفات لم تصبح فاسدة، وأنك نسختهانفسها. إذا متّ تعديل امللف بأي شكل من األشكال، ستصبح قيمة "الهاش" مختلفة. بإمكانها أن تؤ
فني  ال  زاال  متطابقني.بشكل سليم من موقع الى آخر، كما تتيح لك أن ترى ما اذا كان ملفان محفوظان في موقعني  مختل

ع نسخة جديدة) من امللف األصلي من إحدى النسخوإذا أظهرت فحوص "الثبات" بأن امللف قد متّ تعديله أو بات فاسداً، قم بإعادة تأهيل (أي اصن
اإلحتياطية.

قم بتحديث مخزن موادك اإلعالمية

و بطاقة ذاكرة ذات حجم غريب ال  متلك لقد إختبرت على األرجح وألكثر من مرة اإلحباط الذي يشكله فشل قرص صلب أو تعطّل قرص ضوئي، أ
مصمم ليدوم أطول من املدة القصيرة احملددة لها، فدورةقارئاً لها. ال  يهمّ أي نوع من أنواع األجهزة أو املواد اإلعالمية التي تستخدم، ال  أحد منها 

عليك أن تستبق احلاجة لتبديل مخزن املواداحلياة الفعلية لقطعة إعالمية أو جهاز معني  تعتمد على عدة عوامل كبيئتها واستخدامها، لذلك 
اإلعالمية وأجهزته وحتديثها كل بضع سنوات.
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بعض األقراص الصلبة القدمية التي فشلت في "ويتنس". 

 تخزين املواد اإلعالمية / أجهزتهاخزّن :

إختيار مخزن للمواد اإلعالمية

ذي ستختاره. كيف تقرر؟ إليك بعض اإلعتباراتهناك العديد من أنواع التخزين للمواد اإلعالمية، وبإمكانك أن متزج بينها في نظام التخزين ال
األساسية : 

مستوى الدعم املتوفر لتكنولوجيا املعلومات

 وصيانته.ستواجه مشاكل إن إخترت نظاماً ما وتعذّر عليك الوصول إلى املوارد واملهارات الالزمة لتشغيله

حجم مجموعتك

 كبيرة احلجم، فإن استخدام الـخذ باالعتبار احلجم اإلجمالي ©موعتك ومعدّل حجم امللف. إن كانت مجموعتك مؤلفة من ملفات فيديو
DVD-Rs غيغا بايت من البيانات. حتى ولو كانت ملفاتك تسع على قرص،4.7 ليس إختيارا جيدا ألن القرص بإمكانه فقط أن يحمل 

واحد).سيكون عليك أن تدير مئات األقراص (في حني  ستكون هذه الكمية من السهل أن تتسع على قرص صلب 

من يحتاج للولوج وأين
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 من األشخاص الذين يودون الولوج إلىمختلف األجهزة واملواد اإلعالمية تقدّم درجات متفاوتة من إمكانية الوصول. إن كان هناك العديد
 خارجية لن ينفع مثله مثل جهاز التخزين الشبكي، كالـUSBا©موعة في الوقت عينه من أماكن مختلفة، فإن محركات ألقراص صلبة 

NAS.

السهولة في التحديث 

، مثالً سيكون أمراً شاقاً!DVD-Rsإن السهولة في نسخ امللفات جلهاز أو وسيلة جديدة عامل مهم جدا. فإن نسخ مئات الـ

مقارنة وسائل تخزين منوذجية/أجهزة

القرص الصلب احملمول

محرك قرص صلب مع علبة خارجية تسمح بأن توصل بسلك داخل الكومبيوتر أو أن تنزع عنه.

مثالي لـ
.TB 3 الى 2مجموعات ليس أكبر من 

مجموعات حتتاج ألن تتاح أمام مستخدم / كومبيوتر واحد في وقت واحد.
مجموعات حتتاج ألن يتنقل.

احلسنات
نسبياً ذات كلفة متدنية (ما بني  مئة إلى خمسمئة دوالر أميركي).

محمولة.
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السيئات
")فايروايركثيراً ما تفشل احملركات (وخاصة الـ"

يعتمد على منصّة.

)NASوحدة تخزين شبكي موصول (

كومبيوتر صنع خصيصاً خلدمة امللفات من أجهزة التخزين لكومبيوترات أخرى ضمن الشبكة.

مثالي لـ
. TBمجموعات أكبر من واحد 

مجموعات يستخدمها عدد متنوع من املستخدمني  ضمن شبكة ما.
شبكات حتتوي على غيغابايت واحدة "اترنت"، إن كانت امللفات أكبر.

منظمات لديها دعم لتكنولوجيا املعلومات.
احلسنات

 في الوقت عينه، وبإمكان ا©موعة أن تكون موحّدة.NASبإمكان العديد من املستخدمين الولوج الى الـ 
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من املمكن استخدامها في بيئات مختلطة "ويندوز"/"ماك".
 درجة-مستهلك تبدأ أسهارها من مئتي دوالر أميركي. أما النوعيات األعلى منها فتتراوحNASنسبياً متوفرة بأسعار معقولة (فالـ

أسعارها بني  ألف وألفي دوالر أميركي) 
السيئات

من احملتمل أن تكون أقل أماناً ألنها تعمل بشكل مستمر.
ليست محمولة بالسهولة التي حتمل فيها األقراص الصلبة. 

تتطلب متخصصني  في تكنولوجيا املعلومات ذوي مهارات حللّ أية مشاكل تتعرض لها الشبكة.

تخزين "الغيمة"

دمني  الوصول اليه عبر واجهة علىتخزين بعيد يديره فريق ثالث، كمركز املعلومات. يخزّن احملتوى في خادمات متعددة، وميكن للمستخ
االنترنت.

مثالي لـ
ا©موعات الصغيرة.

ا©موعات التي حتتاج ألن يصل إليها املستخدمون من مواقع مختلفة.
املستخدمون الذي لديهم وصول مستقر إلى االنترنت.

احلسنات
ميكن لهذه ا©موعات أن يتمّ تشاركها في مختلف أنحاء العالم.
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تتم صيانة ا�زن من قبل فريق ثالث، غالباً ببنية حتتية هامة
السيئات 

حتتاج لعرض نطاق ترددي متني  للـتحميل والـتنزيل.
تتطلب إشتراكات دائمة مدفوعة للخدمات التجارية، وأحياناً رسوم لدخول الشبكة.

بإمكان اخلدمة أن تنتهي في أي وقت، وأحياناً من دون إنذار أو سبب.

)SANشبكة تخزين املنطقة (

 تسمح بأن يكون التخزين متاحاً للخادماتSANsهي شبكة  عالية السرعة ألجهزة التخزين منفصلة عن شبكة املنطقة احمللية العادية. الـ
(سرفيرز) وكأنها موصولة محلياً.

مثالي لـ
ا©موعات التي تتطلب وصوالً عالي السرعة، من أجل حترير الفيديو مثالً، عبر الشبكة.
ا©موعات التي حتتاج أن يصلها العديد من املستخدمني  املوصولني  بشبكاتهم اخلاصة.

منظمة ذات بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات قوية ومدعومة.
احلسنات

شبكة ذات سرعة عالية.
ميكن لعدد متنوع من املستخدمني  أن يصلوا إلى ا©موعة في الوقت نفسه، وممكن توحيد ا©موعة.

السيئات
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لقطة من فهرس لفيديو.

عوض أن تقوم بذلك بنفسك، رمبا ستفضّل العملكن  حذراً، إن بناء "فهرس" هو عملية مضنية. تتطلب الفهرسة مهارات ومعرفة مبحتوى الفيديو. 
عام بسيطة -- الئحة باملواد االعالمية التيمع مؤسسة لديها موظفني  متمرّسني، كمركز لألرشيف أو مكتبة. بإمكانك أن تبدأ بوضع قائمة جرد 

حتتوي فقط على املعلومات األساسية -- التي من املمكن أن تنمو لتصبح فهرساً متكامال.

السيناريو

اخلطوات نحو تأسيس فهرس 

ى العاملي. وكجزء من أهدافه، يسمح املركز باطّالع لدى املركز من أجل الدميوقراطية مجموعة فيديو تقوم بتوثيق التحركات للدميوقراطية على املستو
داول "إكسيل" الكترونية.الباحثني  على مجموعة الفيديوهات. يحافظ املركز على قائمة جرد بسيطة لكافة الفيديوهات في ج

راطية في الصني. تستخدم جدول اجلرد العامتصل ميوكو، وهي تلميذة دراسات عليا، إلى املركز للبحث عن حتركات الناشطني  في احلركات الدميوق
فيديوهات للتعرّف على أية فيديوهات متخصصةلتحديد بحثها، ولكن مبا أن البيانات الوصفية (امليتاداتا) محدودة، عليها أن تتصفح عشرات ال
بالناشطني  الذين تبحث عنهم. لكنها، رغم ذلك تتمكن من حتديد ما تبحث عنه في النهاية.

ه بحاجة إلى أسلوب أكثر متانة ملساعدتهم في إيجاديبدأ املركز باستضافة الباحثني  كميكونو أكثر فأكثر، واملهتمني  مبجموعة الفيديوهات، ويدرك أن
تشير غرايس الباحثني  لتفهم كيف يفضلون إيجادما يبحثون عنه. بداية، يقيّم املركز اإلمكانيات احلالية ويوظّف "غرايس" كإختصاصية أرشفة. تس

 املوجودة. ومن ثم تختار "دبلن كور" كمعيار للبيانات الوصفية، وتنتقيمعايير البيانات الوصفية (امليتاداتا)ما يبحثون عنه، وتقيّم ا©موعة، وحتدد 
 تصبح قاعدة املعلومات جاهزة، تبدأ بفهرسة"فيلمايكر برو" كمنصّة لقاعدة البيانات. تعمل غرايس مع مبرمج لبناء قاعدة املعلومات. وحني 
ى عملهم على فهرسة ا©موعة املوجودة سابقاً.الفيديوهات التي مت  اقتناؤها مجدداً داخل هذه القاعدة. وتقوم باستقبال املتدرجني  وتشرف عل

اول الباحثني.ونتيجة لذلك، تؤسس السجالت لكل الفيديوهات في ا©موعة احلالية. وتصبح قاعدة املعلومات في متن

إنتبه!
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اِحمِ املعلومات احلساسة

بقاء على سريتها االّ من أشخاص محددين).قبل أن تؤسس فهرسا معيّنا، عليك حتديد أي فيديوهات ومعلومات حتتاج أن تبقى خاصة (أي يجب ال

ها، ولكنها حتتوي على معلومات حتتاح أن توضعقم بتحديد الفيديوهات التي ال  ميكن نشرها أو مشاركتها أبداً، والفيديوهات التي ميكن مشاركت
عليها قيود ما، كهويات األشخاص وصورهم أو هويّة مصوّر الفيديو.

ماذا بعد ذلك؟

من أين تبدأ؟
ما حتتاجه لتبدأ ببناء فهرس ما.

أنواع البيانات الوصفية
الئحة بأبرز األنواع املهمّة من املعلومات التي يجب أن تضاف في الفهرس.

الهيكلية والقواعد
إن الفهرسة كلها مبنية على الهيكلية والقواعد.

أدوات لقوائم اجلرد والفهارس
بعض األدوات التي ممكن الوصول إليها لبناء فهرسك.

 الشروع في العملفهرس :

إبدأ بقائمة جرد

على األقل بعض التدريب. إبدأ بالبسيط، من خالل ابتكار قائمة جرد بسيطةالفهرسة إن بناء فهرس من املمكن أن يكون عملية شاقة، اذ تتطلب 
، امللف أو اسم ا©لد، والعنوان، وموقع  أو مواقعID©موعتك. وقائمة اجلرد هي الئحة من فيديوهاتك مرفقة باملعلومات األساسية فقط كالـ 

كن من بناء فهرس مفصل بشكل أكبر، ومن املمكنالتخزين، والقيود األمنية. من املمكن لقائمة اجلرد أن توفّر وصوالً إلى مجموعتك لغاية ما تتم
للمعلومات التي أدخلتها في قائمة اجلرد هذه أن تضمّ داخله. 

مثال على قائمة جرد منوذجية.
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قيّم مجموعتك

 مكتسبة ووثائق) لتتمكن من أنبيانات وصفيةمة (وقبل أن تقرر بناء فهرس ما، قيّم ما اذا كنت حتتاج فعالً لشيء أكثر تعقيداً من قائمة جرد عا
جتعل فيديوهاتك قابلة ألن يتمّ إيجادها ومفهومة كذلك. من املمكن لقائمة جرد أن تكون كافية.

الفهرس ومتطلبات الوقت لبنائه :إن كنت تريد أن تبني فهرساً، عليك األخذ باالعتبار أن جوانب من مجموعتك ستؤثر على تعقيدات 

حجم ا�موعة

اً عن الذي يبنى من أجل عشرة آالفكم لديك من املواد؟ ما هو معدّل اإلكتساب؟ إن الفهرس الذي حتتاجه ملئة ألف عنوان سيكون مختلف
عنوان.

احتياجات املعلومات

ما مدى تعقيد املعلومات التي حتتاج اللتقاطها؟

إحتياجات الوصول 

راغات في قدرتك احلالية على البحث، وماكيف تريد أو يريد مستخدمو مجموعتك احلاليون واملستقبليون أن يصلوا إلى املعلومات؟ ما هي الف
هي الوظائف التي يحتاجها فهرسك لتعاجلها؟ ما هي نقاط الولوج احلساسة؟

القيود

هل هناك من معلومات محظورة ميكن لعدد محدود من املستخدمني  اإلطالع عليها؟

هل لديك اإلمكانات املادية؟ 

وعتك وما ترغب في فعله بها. قيّمإن الفهرس مفيد فقط إن متت صيانته بشكل جيد. إن كمية العمل الذي تتطلبه يعتمد على حجم مجم
إمكانياتك لبناء وصيانة نظام فهرسة معنيّ  : 

هل لديك شخص متدرب واحد على األقلّ ميكنه اإلشراف على الفهرسة؟
لفهرسة؟هل لديك أشخاص كافيون ميكنهم أن يكرّسوا كميات كبيرة من الوقت ليخضعوا للتدريب وللقيام با

هل لديك الدعم التقني الالزم لبناء أو تفصيل نظام فهرستك بحسب الطلب؟
هل لديك دعم تقني في مجال تكنولوجيا املعلومات لتصون نظام الفرسة الذي بنيته؟
هل لديك ميزانية مستمرة وماكنة لتحمّل أجور موظفني  كافيني  ونظام للفهرسة؟
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حدد الهيكلية، القواعد ونقاط الولوج

الهيكلية التي سيرتكز عليها فهرسك، وإبتكر بياناتك الوصفية اخلاصة (للمزيد حول ذلك، إطلع على "معيار البيانات الوصفية (امليتاداتا)إختر 
مات وكيف ستنظّم في فهرس ما. إن العديد من"). إن معيار البيانات الوصفية (امليتاداتا)، هو طقم من القواعد التي حتدد أي نوع من املعلووالقواعد

د. إن استخدام معيار موجود مسبقاً (أو مزيج منالبيانات الوصفية (امليتاداتا) قد متّ تطويرها بفضل جماعات متنوعة لتناسب مختلف أنواع املوا
. لتلبية حاجات البحث ملستخدميللتشغيل البينياملعايير) يحفظ ما ستبذله من جهد في ابتكار قواعدك من العدم، وجتعل من بياناتك قابلة أكثر 
مجموعتك، بإمكانك أيضاً أن تطوره بحسب الطلب وتضيف نقاط ولوج إضافية الى فهرسك. 

طورّ نظام فهرسة

ارس على نوع من أنواع قواعد املعلومات علىعلى فهرسك أن يُبنى على نظام يسمح لك بابتكار وهيكلة والبحث في السجالت. عادة، تعتمد الفه
"). إختر نظاماً لديك املوارد الكافية لتطويره ودعمه. قوائم اجلرد والفهارسالكومبيوتر (للمزيد حول هذا املوضوع، إطّلع على فقرة "

التدريب وضبط اجلودة

ّق بحقوق اإلنسان - يتطلب إملاماً باملوضوع. عليكإن الفهرسة أكثر تعقيداً مما يظهر أمامك من النظرة األولى. فوصف احملتوى - وخاصة محتوى املتعل
القيام باتخاذ القرارات حول ما يجب وضعه كأولوية أو ما ينبغى تصرف وقتك عليه.

فلن تكون املعلومات قابلة ألن يبحث عنها، واملواد ذاتيجب التزام الفهرس القابل لالستعمال دائماً بالقواعد والهيكلية املؤسستني، وإن لم يتمّ ذلك 
إللتباسات.صلة أن تنوجد. لكن من املمكن أن يصعب حتقيق الثبات في التنظيم، ألن اللغة بطبيعتها مليئة با

 أن يشرف عليهم شخص واحد على األقلإن اإلستعانة مبتطوعني  للفهرسة هي طريقة رائعة لإلنتهاء من العمل على أحجام كبيرة، ولكن يجب
طلحات التي يجب إتباعها بشكل واضح. ومنلتدريبهم، والتأكد من نوعية العمل الذي يقومون به لضبط جودته. يجب أن توثّق القواعد واملص

املمكن أيضاً للمفهرسني  مراجعة فهرسة بعضهم البعض.

إبدأ بالفيديوهات اجلديدة أوالً

مكانه. إن الفهرسة تأخذ الكثير من الوقت؛ال  تعتقد أنك ستتمكن من فهرسة كل فيديوهاتك فور االنتهاء من تصميم نظام الفهرسة ووضعه في 
تي إكتسبتها حديثاً، وضع عملية ممنهجة لفهرسةفمن املمكن ألكبر أرشيف في العالم أن يأخذ سنوات لفهرسة مجموعة واحدة. إبدأ بالفيديوهات ال

الفيديوهات القدمية أو املوجودة مسبقاً بحسب ما يسمح وقتك بذلك.

 أنواع البيانات الوصفية (امليتاداتا)فهرس :

ت األهمية األكبر إذ تتيح التعرّف علىبإمكانك إضافة حقول وعناصر بالقدر الذي تريده في فهرسك، ولكن هناك بعض أنواع املعلومات ذا
فيديوهاتك وإيجادها:
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مصدر البيانات الوصفية (امليتاداتا)

التاريخ املسجّل، واملوقع اجلغرافي للتسجيل، وهويّة املبتكر (املبتكرة/املبتكرين)

23-03-2013تاريخ التسجيل

77.036545-,38.897096املوقع

 ريكي,كورتزاملبتكر

أمثلة على بعض البيانات الوصفية (امليتاداتا).

سلسلة الوصاية

ذت على ملف الفيديو ومتى حصلممن حصلت على الفيديو ومتى، من كانت لديه الوصاية على الفيديو من قبل ومتى، أي تغييرات نف
" مثالً)الهاشات("الثبات ذلك، التحقق من 

29-03-2013تاريخ احليازة على الفيديو

 ريكي,كورتزإكتسب من

29-03-2013تاريخ التحقق من الثبات

MD5050c4e80050fe93033edcdf58f57e3aaقيمة "الهاش" 

مثال على بعض للبيانات الوصفية (ميتاداتا) لسلسلة الوصاية.

معلومات وصفية

ديو.ماذا يجري في الفيديو، من صور في الفيديو، املعلومات اخللفية عن احلدث، وملاذا متّ تسجيل الفي

ملخص
يقابل بوكيني واروزي إمرأة من آخدم في صنعاء عانت من العنف بسبب إتنيتها.
سجّل الفيديو في واشنطن دي.سي. كجزء من مشروع لتوثيق التمييز اإلتني في

اليمن.

مثال عن بعض البيانات الوصفية املفصّلة.
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قيود أمنية

ما هي املعلومات التي حتتاج ألن  حتظر وعلى من.

محظوروضع القيود

تفاصيل
القيود

إن املرأة التي مت  إجراء املقابلة معها ال  تريد أن يستخدم اسمها الكامل. ليس من
الضروري تعتيم الوجه أو تعديل الصوت.

مثال عن بعض البيانات الوصفية  (املتاداتا) التي وضعت عليها بعض القيود األمنية.

احلقوق

من ميتلك الفيديو، ومن لديه احلق في استخدام الفيديو وكيف.

حقوق
املالك

"ويتنس"

إعالن
احلقوق

 - لالستخدامCreative Commonsمتاح الستخدام العامة حتت منسوبة لـ 
غير التجاري - ال  ترخيص للمشتقات.

مثال عن البيانات الوصفية (امليتاداتا) ا�تصة باحلقوق.

نوع احملتوى

بارية، أو البثّ املباشر، الخ).إن كان الفيديو خاماً أو محرراً، واألنواع احملددة حملتوى الفيديو (كاملقابالت، أو التقارير اإلخ

فيديو خامنوع احملتوى

مقابلة

مثال عن بعض أنواع احملتوى للبيانات الوصفية (امليتاداتا).

كلمات املفاتيح، الوسم، وتعابير املوضوع

إن نقاط الولوج تتم عبر أي تعبير يساعد في إيجاد الفيديو.
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التمييزاملواضيع

العنف

اإلتنية

أخدمأسماء ا©موعة

صنعاءاملواقع اجلغرافية

اليمن

واشنطن دي.سي. 

الواليات املتحدة األميركية

مثال عن بعض تعابير البيانات الوصفية (امليتاداتا).

البيانات الوصفية (امليتاداتا) التقنية

معلومات تقنية حول ملف الفيديو من امللف عينه.

كاميرا األصلاجليل

MPEG-4الشكل 

AVCترميز الفيديو

MB 71حجم امللف

00:08:13املدة

مثال عن البيانات الوصفية (امليتاداتا) التقنية.

علومات ا�تلف عليها وغير املتحقق منها، وال  تعيدإن الفهرسة الدقيقة والصادقة ستدعم استخدام الفيديو كإثبات. كن دائم الوضوح فيما يخصّ امل
حتريرها.
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  القواعد والهيكليةفهرس :

برمتها هو الهيكلية والقواعد.الفهرسة إن جوهر 

)البيانات الوصفية (امليتاداتاهيكلية 

هو "الشيء" الذي جتُمع عنهالكيان ، يحدد الكيانات والعالقات بني  مختلف الكيانات. إن منوذج بياناتللبدء، يحتاج كل فهرس الى هيكلية، أو 
 ما.املعلومات، كالفيديو، أو شخص ما، أو حدث ما. في قاعدة معلومات عالئقية، يعادل الكيان جدوالً

الكيان هو أي "شيء" يتمّ وصفه.

 أو "الشيء الذي يتمّ وصفه" قد يكون ملففي أبسط صورة له، من املمكن للفهرس أن يكون له كيان واحد. في قائمة اجلرد، مثالً، إن الكيان
ه امللفاتفيديو. إن كل سجلّ في جدول الئحة اجلرد ميثّل ملف فيديو واحد، وكل املعلومات في اجلدول تصف هذ

ن لذلك أن يتمّ بواسطة جداول مترابطةميكن لفهرس معقّد أكثر أن يصف أكثر من "شيء" واحد، وميكنه أن يشمل كيانات متعددة. ومن املمك
ة أشكال مختلفة. إن قمت ببناء سجلداخل قاعدة معلومات. على سبيل املثال، تخيّل أن بحوزتك نسخ من كل فيديو في مجموعتك في ثالث

وما سيتغيّر هي فقط املعلومات التقنية حول شكللالئحة اجلرد لكل من هذه النسخ الثالث،  فإن املعلومات الوصفية ذاتها ستكرر لكل واحدة منها؛ 
محتوى الفيديو مرة واحدة فقط، ومن ثم ربط كلامللف. عندما تنتج كياناً منفصالً لـ"محتوى الفيديو" ليحوي املعلومات الوصفية، ستحتاج لوصف 

من هذه السجالت الثالث مضيفاً املعلومات التقنية للملف.
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من املمكن لفهرس ما أن يحتوي على كيانات متعددة مرتبطة ببعضها البعض.

قواعد البيانات الوصفية (امليتاداتا)

ن تدخل في هذه احلقول بطريقة مماثلة وثابتة داخل الفهرس، على كل السجالت في كيان معنيّ  أن حتتوي على طقم احلقول نفسه، وعلى املعلومات أ
حياناً "مظاهرات" عوضاً عن ذلك، لن جتدومتسقة. على سبيل املثال، إن بحثت في حقل "املوضوع" عن "إحتجاجات" وكان املفهرس قد أستخدم أ

كل  الفيديوهات التي تبحث عنها.

املثال، إن كان لديك حقالً لـ"التاريخ املسجّل"لكل حقل من حقول فهرسك، حدد القواعد عمّا هي املعلومات التي سيتم إدخالها وكيف. على سبيل 
لسنة-الشهر-اليوم مثالً). بإمكانك جعل إدخالعليك حتديد ماذا تعني بـ"التاريخ املسجّل"، وما هو الشكل الذي تودّ أن تدخل فيه التاريخ (ا

املعلومات في بعض احلقول إجبارياً أو إختيارياً.
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تتذكر بأن فهارس املكتبات كانت خزائن مليئة،ميكن ابتكار الفهارس وقوائم اجلرد في أشكال متعددة، مستخدماً عدة تكنولوجيات مختلفة. رمبا س
االً متعددة من الوثائق النصية البسيطة - لكنفيما مضى، ببطاقات فهرسة مطبوعة ومنظمة بشكل دقيق. حالياً، من املمكن للفهارس أن تأخذ أشك

املنظمة - إلى اجلداول، وصوالً إلى قواعد املعلومات األكثر تعقيداً.

رد: بعض األدوات السهل الوصول إليها، التي تصنع قوائم اجلرد أو الفهارس املسطحة/ذات الكيان املنف

Microsoft Excel
Google Spreadsheets / Google Forms

Omeka

بعض األدوات السهل الوصول اليها لصنع  فهارس قواعد املعلومات : 

Microsoft Access
FileMaker Pro

MySQL

وقواعدك اخلاصة، وإدخال املعلومات إلنتاج تؤمن هذه األدوات أساساً تكنولوجياً لفهرسك، ولكن سيبقى عليك بناء فهرسك وفقاً لهيكليتك 
سجالته.

حافظ

 املقدمةحافظ :

 لغاية هذه املرحلة، هي جزء من عملية" يعني ضمان الوصول إلى مجموعتك على املدى البعيد. كل اإلجراءات املشار إليها في هذا الدليلاحلفاظ "
ظم األحيان، ال  ميكنك القيام بذلك لوحدك.احلفاظ الرقمي. لكن، أوجه احلفاظ على املدى الطويل تتطلب املزيد من االلتزام واإلجراءات. في مع

حتى أكبر املؤسسات حتتاج للتعاون في هذا ا©ال، عندما تصل املسألة لعملية احلفاظ. 

السيناريو

الشراكة مع مركز أرشيف

تها املنظمة بانتظام من أعمالها لتصبحينتج مركز حقوق اإلنسان فيديوهات حلمالته. وعلى مدى السنوات، منت مجموعة الفيديوهات التي صور
مع مرور الزمن، وقامت حالياً بتوظيف مسؤول عن األرشيف وبنت نظاماً مستقراً إلدارة مجموعته.أرشيفها مجموعة كبيرة. بنت املنظمة 

ك التفويض أو اإلمكانات لتأمني  الوصول اخلارجي لهذهويدرك املركز أن الفيديوهات التي بحوزته لديها قيمة تاريخية وتربوية مهمّة، ولكنها ال  متتل
ا©موعة، فلم يتمكن الباحثون ابداً من استخدام هذه ا©موعة.
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لق بحقوق اإلنسان. بعد عدد من املفاوضات،في النهاية، يقرر املركز أن يبحث عن مكتبة جامعة بارزة، تركّز بشكل خاص على جمع كل ما يتع
مفتوح أمام الباحثني  والعلماء وعامة التاس. يحوّلكمستودع يوافق املركز على إيداع نسخ من كامل مجموعة الفيديو في املكتبة الرقمية للجامعة 

عم أعمال حمالته اجلارية.املركز نسخ مجموعته وفهرسه الى مكتبة اجلامعة البارزة، ويبقي في الوقت عينه أرشيفه اخلاص لد

إنتبه!

اِحمِ املعلومات احلساسة

تك. إن كنت تتعامل مع أرشيف معني، تأكّد من إعالم مركز األرشيف بكافة القيود األمنية على فيديوها

ماذا بعد ذلك؟

جوانب احلفاظ الطويلة األجل
احسب حساب اإلعتبارات الطويلة األجل.

رتّب بحسب األهمية من أجل احلفاظ
كيف تزيد االستفادة الى أقصى حد من املوارد احملدودة من أجل احلفاظ.

التعامل مع أرشيف معنيّ 
عماذا تبحث في أرشيف محتمل من أجل مجموعتك.

خيارات أخرى للحفاظ.
بدائل للعمل عدا املؤسسات األرشيفية.

 أوجه احلفاظ على املدى الطويلحافظ :

فية عليك أخذها باالعتبار عندما تفكر باملسألةفي حني  أن كل اخلطوات املوجزة في هذا الدليل تساهم في احلفاظ على فيديوهاتك، هناك عناصر إضا
على املدى الطويل : 

التغيرات التكنولوجية

ية ال  تدوم طويالً. حتى أن الفيديوهاتكما إختبرت ذلك على األرجح، إن التكنولوجيا تتغير بسرعة وبشكل درامتيكي، واألجهزة اإللكترون
-- وغير قابلة ألن تشغل ألنباطلة لتالي تبقى سليكة وغير فاسدة في مخزن، فإنها في مرحلة ما في املستقبل من املمكن أن تصبح قدمية وبا

اآلالت والبرامج اجلديدة لن تتمكن من قراءتها.

أيضاً بشكل دائم في مخزن جديد للوسائل اإلعالميةحتديثها يتطلب احلفاظ عليها على املدى الطويل ليس فقط صيانة النسخ األصلية، بل 
" إلى أشكال متجددة أو بناء برنامج كومبيوتر ميكنه تشغيل األشكال القدميةترحيلهالتبقى قابلة لالستخدام، ولتسهيل الوصول إليها يجب "
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أو الباطل استخدامها.

االلتزام واالستثمار املستدامان

على فيديوهاتك، عليها أن تلتزمبحسب ما يشير تعريفها، إن احلفاظ يتطلب موارد مستمرة. فمهما كانت اجلهة التي ستقوم باحلفاظ 
. وذلك يشمل البنية التحتية التكنولوجيةباالستثمار في ما يلزم حلفظ وإدارة وتأمني  الوصول إلى ا©موعة على مدى فترات طويلة من الزمن

والتنظيمية، واملوظفني  الكفوئني، واملوارد املالية، والتخطيط والسياسات. 

 وضع أولويات للحفاظحافظ :

، من احلريص أن توضع أولويات لبعض الفيديوهات وتفضيلها عن أخرى للحفاظ عليها والوصولاحلفاظبسبب املوارد الضخمة التي تتطلبها عملية 
 من األولويات اآلنية أو االستخدام على املدىإليها على املدى الطويل. تنبّه إلى أن أولوياتك للحفاظ على املدى الطويل من املمكن أن تختلف

املتوسط.

ة حالياً، ولكن رمبا لن حتتاج للحفاظ عليها علىعلى سبيل املثال، إن مشاركة نشرة أخبار لقناة اجلزيرة على موقعك من املمكن أن تكون فكرة جيد
تمّ ذلك بنوعية أفضل وباملزيد من الوثائق. سيكوناملدى الطويل ألنها تنتمي إلى "اجلزيرة" وألنه سيتمّ احلفاظ عليها في مكان آخر، وعلى األرجح سي

 مجموعتك الذي ال  ميتلكه أحد غيرك.من األفضل بالتالي أن تصرف مواردك على احلفاظ على النسخ األصلية للفيديو املستخدم كإثبات ضمن

إليك هنا بعض معايير وضع األولويات الستخدام موارد احلفاظ الى أقصى درجاتها : 

القيمة األرشيفية؟

هل لهذا الفيديو قيمة هامة واستخدام كإثبات ويحتوى معلومات مفيدة؟

التميّز؟

سخة أقل نوعية أحياناً هي النسخة الوحيدةهل هذا الفيديو نسخة؟ هل يتمّ احلفاظ على األصلي أو النسخة األصلية في مكان آخر؟ تنبّه أن ن
املوجودة، وهي تستحق اإلحتفاظ بها.

لديه سياق ما؟

هل للفيديو سياق كافٍ كي يفهم كإثبات أو كمعلومات؟

احلقوق؟

هل ميتلك شخص آخر الفيديو، وهل حقوقك في إعادة استخدامه محدودة؟
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مثال عن املعيار املمكن استخدامه لوضع أولويات للحفاظ على مختلف الفيديوهات.

 العمل  مع أرشيف احلفاظ :

على املدى البعيد وحدها. عوضاً عن ذلك تتشارك مع مؤسسة لديها هدف خاص باحلفاظ،باحلفاظ غالبية األفراد واملنظمات ال  ميكنها أن تقوم 
ثباتات، كمنظمات حقوقمثالً، مجتمع يعنى بالتاريخ، متحف، أو مكتبة. ميكنك أيضاً أن تبحث عن مؤسسات تُعنى بجمع اإلكاألرشيف 

اإلنسان ومراكز التوثيق واحملاكم والهيئات القضائية التي متتلك أرشيفاً.

لدى مؤسسات كمكتبة الكونغرس األميركية بنية حتتية هامة جداً لدعم األرشيف وعمليات احلفاظ.

تستحق أو تندرج ضمن إهتماماته، وما هي إن أرشيف من احملتمل أن يهتمّ باكتساب مجموعتك، سيحتاج أوالً على األرجح أن يقيمها إن كانت 
امللفات املوجودة فيها. إن وجود قائمة جردوأشكال قيود اإلستخدام. سيحتاج مركز األرشيف أن يقوم مبسح أولي ©موعتك لفهم حجمها ونطاقها 

أو فهرس ©موعتك من املمكن أن يسهّل هذه العملية. 

الرقمية، بإمكانك إيداع نسخاً طبق األصلإن العمل مع مركز لألرشيف ال  يعني أنك ستتخلى عن مجموعتك. فبواسطة ا©موعات االلكترونية أو 
ستطلب منك غالبية مراكز األرشيف أن توفّرمن كل فيديوهاتك ووثائقها عند هذا املركز، واالحتفاظ بنسخك اخلاصة. وبسبب تكاليف اإلستثمار، 
مع ذلك، فبعض مراكز األرشيف منفتحة أمامالوصول إلى مجموعتك ملستخدميها، كما سيطلب منك كثيرون أخيراً بأن متنح أو تتبرع مبجموعتك. و

فكرة عالقات إيداع تسمح بعدم تخليك عن ملكية مجموعتك.

.سلسلة الوصاية، سيسهّل عليك عملك على صيانة عدم إنقطاع للمستودعأن إيداع فيديو في أرشيف جدير بالثقة، يقوم بتدقيق متنظم 
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إختيار أرشيف 

حتمالً، هناك عدّة عوامل يجب أخذها باإلعتبارقد يكون هناك مؤسسة أو مؤسسات أو منظمات مهتمّة باقتناء مجموعتك. فعندما تختار أرشيفاً م
 :

جدير بالثقة

معك (في ما يخص القيود األمنيةهل تثق باألرشيف (واملؤسسة التي ينتمي إليها) لإلهتمام مبجموعتك وااللتزام باالتفاقات التي متت 
والوصول واحلفاظ مثالً)؟

املوارد

خزين واحلفاظ على الوصول إلىهل لدى مركز األرشيف املوظفون الكافيون والبنية التحتية الكافية لتستجيب حلاجات املعاجلة والت
مجموعتك؟

التركيز علي التجميع

 مشابهة للتي متتلكها؟هل لدى مركز األرشيف اهتمام حقيقي مبجموعتك، إلى جانب اخلبرة واملهارة في التعامل مع مجموعات

القيود / الولوج

هل ميكن لألرشيف أن يستوعب توقعاتك فيما يخص القيود األمنية واحترام اخلصوصية؟

امللكية 

 مراكز األرشيف تقبل مجموعات ال هل تودّ اإلبقاء على ملكية مجموعتك، أو هل أنت مستعدّ لتحويل ملكيتك إلى مركز األرشيف؟ بعض
متلكها، ولكن أخرى سترفض ذلك.

احلقوق

قدّم ملركز األرشيف معلومات عنهل متتلك حقوق النشر أو لديك حقوق للمحتوى داخل مجموعتك؟ إن لم يكن كذلك، هل بإمكانك أن ت
ني  الوصول.الطرف الثالث أصحاب احلقوق؟ حتتاج مراكز األرشيف أن تفهم القيود املوضوعة على احلقوق بهدف تأم

لوجيستيات اإليداع

هل أنت قادر على إيصال مجموعتك ملركز األرشيف؟
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إنتبه!

اِحمِ املعلومات احلساسة

ية (امليتاداتا) التي حتتوي على معلوماتحتكّم بالوصول إلى الفيديوهات من خالل حجب أو تنقيح أجزاء من الفيديوهات أو البيانات الوصف
قع بأن أي شيء تشاركه أو تضعه على االنترنتحساسة، وال  تشارك أي فيديو أو معلومات تعتبر خاصة أو وضعت عليها قيود أمنية. عليك أن تتو

قد يصبح عاماً، ويستخدم من دون إذن، أو يستخدم بطريقة ال  تتفق معها. 

ماذا بعد ذلك؟

تعرّف الى مستخدمي  مجموعتك
من سيصل إلى مجموعتك؟

مساعدة املستخدمني  للعثور على الفيديوهات
الطرق التي تسمح بأن يجد اآلخرون فيديوهاتك.

تأمني  الفيديوهات للمستخدمني 
تأمني  نسخ بأشكال مختلفة ملستخدمي مجموعتك.

التحكّم بالوصول
ملاذا رمبا تريد أن حتدّ الوصول الى مجموعتك وكيف تقوم بذلك.

فهم حقوق النشر
فهم حلقوق النشر وإجازة االستخدام، وكيف تنطبق عليك.

 التعرّف على مستخدمي مجموعتكشارك :

ال، إن كان الهدف من جمع الفيديوهاتمن هم مستخدمي مجموعتك؟ على األرجح أنك تعرف من هم، أو من تريدهم أن يكونوا. على سبيل املث
عتك من املمكن أن يكونوا منظماتهو جمع القصص من أجل كسر الصور النمطية السلبية املوجودة بأوساط مجتمعك، فإن مستخدمي مجمو

راضيني  األكثر أهمية بالنسبة إليك.ا©تمع املدني، أو وكاالت تنفيذ القانون، أو املدارس. ضع الئحة مؤلفة من أنواع املستخدمني  االفت

يوهات والوصول إليها. من املمكن أيضاً أن كل مستخدم من املستخدمني  لديه احتياجاته اخلاصة فيما يتعلق بكيفية تفضيله طرق إيجاد الفيد
مني، خذ باالعتبار اآلتي : ترغب باحلدّ من الوصول إلى فيديوهات ومعلومات بحسب نوع املستخدم. فلكل نوع من أنواع املستخد

التعرّف على الفيديوهات وإيجادها

ما هو مستوى التفصيل الذي يحتاجون اليه في األوصاف التي توفرها؟
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ما نوع التعابير والتصنيفات التي سيستخدمونها للتصفّح والبحث؟
ما هي اللغة (اللغات) التي يفهمونها؟

الوصول إلى الفيديوهات

هل سيواجه املستخدم حواجز تكنولوجية أو غيرها تتطلب أن يكون احملتوى متاحاً بطريقة معينة؟
ثالً)؟هل يحتاجون لنسخ من الفيديوهات، أم أنهم يحتاجون فقط اإلطالع عليها (من موقع على اإلنترنت م

القيود على الوصول

هل تريدهم أن يتصلوا بك أو يحصلوا علي إذن خاص بالولوج إلى ا©موعة؟
هل تريد أن جتمع املعلومات منهم قبل أن متنحهم حق الولوج إلى ا©موعة أو املوقع؟

هل يحتاج محتوى مجموعتك أن يحرر أو تعاد صياغته أويحجب قبل أن تبدأ مبشاركته مع اآلخرين؟

 مساعدة املستخدمني  على إيجاد الفيديوشارك :

" هيمساعدة العثوركـ"مساعدة العثور". و"بإمكانك مساعدة الناس على إيجاد الفيديوهات في مجموعتك من خالل توفير وثيقة أو منصة تخدم 
كل أداة تساعد املستخدمني  في األبحار في ا©موعة وفهم ما في داخلها.

ماذا عن الفهرس وقائمة اجلرد؟

ملواجهة العامة واستخدامها مقصود للمستخدمني. قائمة اجلرد أو الفهرس هما أداتان داخليتان إلدارة ا©موعة، في حني  أن "مساعدة العثور" هي 
و خبأت أي معلومات خاصة أو ال  تعنيبإمكانك أن تعيد توظيف قائمة جرد أو فهرس كـ"مساعدة عثور"؛ تأكد فقط قبل ذلك بأنك أزلت أ

 للمستخدم (ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، إنظر الى أسفل،نقاط الولوجمستخدميك. ضعها في شكل قابل للتبادل، ورمبا أضف بعض 
وإطلع على فقرة "جعل الفيديوهات قابلة ألن تنوجد").

مني  خارجيني، لست بحاجة الى صنعلست بحاجة إلى قائمة جرد داخلية أو فهرس من أجل صنع "مساعدة عثور". إن لم يكن لديك مستخد
"مساعدة عثور" من قائمة اجلرد اخلاصة مبجموعتك أو فهرسك.

أنواع "مساعدي اإليجاد"

"مساعدة إيجاد" واحدة بإمكانها أن تدمج أكثر من شكل من األشكال املذكورة أدناه: 

الدليل

ل فيديو من فيديوهات مجموعتكهو وصف مكتوب يقدّم نظرة عامة عن ا©موعة. من املمكن أن يلزم ذلك إن كان لديك الوقت لوصف ك
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لتزامن مع اللوائح.بشكل منفرد. بإمكانك أيضاً أن تصنع أدلة ©موعات صغيرة ضمن مجموعتك. ميكن استخدام األدلة با

دم بالتزامن مع الالئحة). .هذا الشريط اجلانبي الوصفي في قائمة التشغيل لقناة حقوق اإلنسان هو مثال عن الدليل (املستخ

الالئحة

(العنوان مثالً). بإمكانك أن تستخدمهاالئحة بالعناصر الفردية في مجموعة تُعلم الناس باملواد املوجودة وتوفر معلومات بحدها األدنى 
بالتزامن مع الدليل.
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برامج عالم اجلزيرة (باالنكليزية) هو مثال عن الالئحة.

 

Crowdvoiceيا حقوق اإلنسان. هو مثال ألداة تسمح بابتكار دليل والئحة (مع روابطها) ملوارد مواقع االنترنت التى تعنى بقضا

املؤشر

رجح أنت معتاد على املؤشرات أوإن الئحة منظمّة حسب رؤوس املوضوعات التي تشير إلى مكان وجود املوارد عن هذا املوضوع. على األ
املعلومات التي كتبت حول هذاالفهارس في ختام الكتب، التي تفرد املواضيع بتسلسل أبجدي وتشير الى رقم الصفحة حيث تنوجد 
املوضوع. بإمكانك أن تؤلف مؤشراً من خالل استخدام كلمات املفاتيح في قاعدة معلومات أو فهرس.
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" هي مثال عن هذا املؤشر.قاعدة بيانات شهداء الثورة السوريةإن صفحة فيديوهات "

الفهرس

ّ في فهرس يصف عنصراً،هو طقم من السجالت املنظمة بشكل منهجي يحتوي عدّة طرق للتصفّح والبحث وفرز احملتويات. كل سجل
"). مثال شائع هو فهرس ملكتبة عامة علىفهرسكالفيديو، بحسب معيار هيكلية (للمزيد حول كيفية تصميم فهرس إطلع على فقرة "

االنترنت.
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احملتملني. أما فيديو يوتيوب الى اليمني، فهوإن فيديو يوتيوب الذي يظهر يساراً، موصوف بشكل ضعيف، مما يجعل إيجاده صعبا على املستخدمني  
نه.موصوف جيداً، ويجعل املهمة أسهل للمستخدمني  احملتملني  إليجاد ما يبحثون عنه، وفهمه والتحقق م

 مهمّة وليس فقط ذات محتوى غير مناسب أوإن العنونة بشكل مناسب ووصف الفيديوهات يظهر أيضاً حملرري يوتيوب أن الفيديو يحتوي معلومات
صاف التي وضعتها لتحديد ما اذا كان جديراًعنيف. إن متت اإلشارة بعلم على الفيديو الذي حمّلته، سيستند محرروا يوتيوب على عنوانك واألو

باألبقاء عليه أو يجب أن تتم إزالته.

افة التاريخ املسجّل واملوقع واسم املصدر (إن كانإن العديد من الصحفيني  واملراقبني  القانونيني  يبحثون عن فيديوهات على يوتيوب. لذلك فإن إض
ذلك آمن ذكره) ومواصفات إخبارية مهمة لتمكنهم من التأكد من أصالة الفيديو والتحقق منه.

 تأمني  الفيديوهات للمستخدمني شارك :

األفضل لإليصال يعتمد على حاجاتالشكل بعد أن يجد املستخدمون الفيديوهات، عليك بتأمني  احملتوى لهم بشكل من األشكال. إن 
 االنترنت. ويريد آخرون أن يحصلوا علىاملستخدمني  وظروفهم احمليطة. فبعض املستخدمني  عى سبيل املثال، يريدون فقط  مشاهدة الفيديو عبر
العتماد عليهما، في حني  لدى آخرين نطاقنسخة ذات نوعية قابلة للبث. كما أن بعض املستخدمني  ليس لديهم إنترنت أو خدمة كهرباء ميكن ا

عريض من السرعة العالية لإلنترنت.

أشكال تبادل الفيديو

ل" النسخ، كاألصلية،" يعود إلى العالقة بني  نسخة فيديو واألصلي منها. ميكن أن يكون لفيديو واحد العديد من "أجيااجليلإن املفهوم األرشيفي لـ"
حتويل شيفرةـ"اجليل" يعني "، ونسخة طبق األصل من "املاستر" ونسخة لإلستعمال ، وأخرى للعرض املسبق. عادةً، إن التغيير بماسترونسخة حماية "

متعددة من الفيديو بالتالي ال  تغني عن النسخالفيديو الى شكل مختلف (بعكس أن يكون النسخة املطابقة عن األصلية). إن احليازة على "أجيال" 
أو األصلية. ففي الواقع، إن هدفها هو السماح لك باستخدام الفيديو في طرق مختلفة.االحتياطية 
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طبق األصل للماستر أو مباشرة من األصلية (إنبشكل عام، ستقدّم للمستخدمني  نسخة لإلستعمال أو نسخة العرض املسبق، التي تولد من النسخة ال
لفيديو في املستقبل، وعلى املستخدم أنكانت األصلية متوفرة بشكل سهل استخدامه). إن شكل نسخة االستعمال تعتمد على كيفية استخدام ا

، على سبيل املثال، في حني  سيطلب باحث اكادميي عنMPEG-2يفيدك بالتفاصيل. على املرجح أن تطلب املؤسسة اإلعالمية نوعية للبث ملف 
. وفي بعض احلاالت، من املمكن أن يطلب منك تأمني  شيء آخر عدا نسخة االستعمال، كنسخةH.264/mp4. يفضّل يوتيوب ملف DVDالـ

من األصلية لقضية في احملكمة، أو نسخة مطابقة لألصل "ماستر" ملوزّع.

.ffmpeg مجاني للـ GUI هو  xmedia recodeإن 

  هو مشغّل فيديو ومحرر ومحوّل مجاني.MPEG Streamclipإن 

 هو مجموعة مجانية من برامج الكومبيوتر التي حتول العديد من الفيديو واألشكال السمعية.ffmpegإن الـ 

".حوّلللمزيد من املعلومات حول التحميل وإرسال الفيديوهات، إطلع على فقرة "

 التحكّم بالوصول الى ا�موعةشارك :

هناك العديد من األسباب الكامنة وراء رغبتك رمبا بالتحكّم بالوصول، منها :

هوياتهم أو مواقعهم.لسالمة الناشطني  أو الضحايا أو آخرين في ظروف عالية اخلطورة والذين ال  يستطيعون الكشف عن 
الحترام رغبات احلفاظ على اخلصوصية التي عبّر عنها األشخاص الذين صوروا في فيديوهاتك.

 بأن يصوّروا.املوافقة املطلعةحلماية األشخاص املعرضني  للمخاطر أو األشخاص الذين لم يعطوا 
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ال  تثق باملستخدم الذي يطلب الفيديو. 
تودّ أن حتصل على مردود مادي من خالل تأمني  الوصول الى الفيديو.

ال  متتلك احلقوق التي تسمح لآلخرين باستخدام الفيديو.

حتكّم بالوصول حلماية خصوصية أو أمن األشخاص في فيديوهاتك.

أساليب للتحكّم بالوصول

هناك طرق للتحكّم بالوصول من دون أن جتعل كل مجموعتك غير ممكن الوصول إليها :

افحص مستخدمي مجموعتك

 أن تقوم بذلك عبر تفاعل وجها لوجه،من املنطقي أن تسأل املستخدمني  عن تفاصيل من هم وملاذا يرغبون باحلصول على الفيديو. من املمكن
أو من خالل استمارة على موقع االترنت.

ابتكر طبقات للدخول

تلفة ألنواع مختلفة من املستخدمني، بحسب األدوات التي تستخدمها للمشاركة باملعلومات والفيديوهات، بإمكانك أن تؤمن مستويات مخ
على سبيل املثال، من خالل طلب تسجيل دخول وكلمة سرّ.

إبتكر إصدارات بديلة

 أن حترر أقساماً وتنزعها من النسخة، بإمكانك أن تبتكر إصدارت مصاغة وممكن مشاركتها لفيديوهاتك. بحسب القيود املطلوبة، بإمكانك
ودة في الصورة أقل أو وضع عالمة مائية أيأو أن تطمس وتضع ضباباً حول الوجوه، وتعدّل باألصوات. بإمكانك أيضاً أن تبتكر نسخاً ذات ج
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 عاماً، بحسب البلد). وتشمتل هذه50زهاء إن قوانني  حقوق النشر حتمي حقوق مبتكري األعمال، مبا فيها الفيديوهات، ملدة محددة من الزمن (
احلقوق على حق النسخ، والتوزيع، والعرض أو البث، وإعادة استخدام أو تعديل العمل.

قوق النشر من حلظة ابتكاره للفيديو. هذاإن الشخص الذي يقوم بتسجيل لقطات الفيديو اخلام، أو الذي يبتكر فيديو محرر، ميتلك فورياً ح
الشخص بإمكانه أن ينقل هذه احلقوق لشخص آخر (إطلع على فقرة "منح األذونات" الحقاً).

باختصار، إن حماية حقوق النشر تعني اآلتي : 

ون إذنك.ليس بإمكان األشخاص نسخ أو توزيع أو عرض أو بثّ أو إعادة استعمال أو تعديل فيديوهاتك من د
ه.ليس بإمكانك نسخ، توزيع، عرض، بثّ، إعادة استعمال، أو تعديل فيديوهات شخص آخر من دون إذن

إستثناءات حقوق النشر

" و"العادلة". ففي بعض البلدان، تشملإن القوانني  تتفاوت، ولكن أحد اإلستثناءات العامة حلماية حقوق النشر هي االستخدامات "ا©انية
لنسخ الشخصي واخلاص، وغير التجاري.االستخدامات ا©انية والعادلة االستخدام ألهداف تعليمية، واستخدامها في التغطية اإلخبارية، وا

وذلك يعني أنه :

م ا©اني والعادل ضمن قوانني بإمكان األشخاص أن يستخدموا فيديوهاتك ملدة محددة من دون إذنك، ضمن حدود استثناءات االستخدا
بلدانهم.

م ا©اني والعادل ضمن قوانني بإمكانك أن تستخدم بشكل محدود فيديوهات اآلخرين من دون إذنهم، ضمن حدود استثناءات االستخدا
بلدك.

 بلداً. 40" االستخدام العادل في كتيب االستخدام العادل/ التعامل العادليلخّص "

" للمساعدة في حتديد ما اذا كانالئحة تُستخدم كمرجع لالستخدام العادللدى املكتب االستشاري حلقوق النشر في مكتبات جامعة كولومبيا "
االستخدام يقع ضمن حدود االستخدام العادل وضمن قوانني  الواليات املتحدة األميركية حلقوق النشر.

منح األذونات

ال، أو تعديل الفيديو اخلاص بك. هناك عدّةكحامل حلقوق النشر، بإمكانك إعطاء أشخاص آخرين اإلذن في نسخ، توزيع، عرض، بثّ، إعادة استعم
طرق ميكنك اللجوء إليها للقيام ذلك : 

حتديد حقوق النشر

د ذلك. وهذا شائع للموظفني  العاملني  فيسلّم كلياً حقوق النشر وملكية الفيديو لشخص آخر، وبالتالي لن يكون لديك احلق باستخدامه بع
ه املنظمة.منظمات، مثالً، حيث يتمّ االتفاق اخلطي الذي يقول بأن العمل الذي يبتكر خالل ساعات العمل متلك
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الترخيص

ملكية الفيديو. عليك أن تتفاوض على إسمح لشخص باستخدام الفيديو بطريقة محددة (وغالباً مقابل مبلغ معنيّ)، من دون التخلي عن 
أن تسمح ملصور أفالم/مخرج أناملعايير التي حتدد كيف وأين وألي مدة سيستخدم الفيديو الذي متلكه. على سبيل املثال، بإمكانك 

وعلى مدى سنتني.DVDيستخدم عشرة ثوانٍ من الفيديو اخلاص بك في فيلم وثائقي، للبث في أوروبا وعلى 

الترخيص "املفتوح"

وقك في ملكية الفيديو. بإمكانكتسمح ألي شخص باستخدام الفيديو الذي متلكه، مجاناً ومن دون استشارتك، ومن دون التخلي عن حق
 هي إحدى الطرق السهلة للقيام بذلك.Creative Commonsأن تضع بعض القيود على كيفية االستعمال. باستخدام ترخيص 

 بإمكانك أن حتدد ما اذا كانت اإلستعماالت تتطلب نسبها إلى مرجع ما، أو حتدد بأن يكونCreative Commonsفبواسطة ترخيص 
االستعمال غير جتاري، وغيرها من الشروط.
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االنصائح قائمة‹ 

تكرااررهه؟ يیمكن ووهھھھل االصوررةة لتحسيین حصل ماذذاا. 5

ااألوولى؟ االمرةة في تحسيینهھا تّم منذ ااألشكالل من شكل بأيي االمحّسنة بالصوررةة االتعديیل أأوو االتالعب تّم هھھھل. 6
.CBA PracticeLink"٬، نقابة االمحاميیيین االكندية االفيیديو كبيیّنةاالمصدرر : كاررليیس٬، جيیمس٬، "

 

 :خالصتهھا إإليیكم. ااألسئلة هھھھذهه عن تجيیب أأنن) تضمن (تكفل أأنن يیمكن االدليیل هھھھذاا حدددهھھھا كما ٬،ااألررشفة عمليیة خاللل تؤخذ االتي االخطوااتت

 االمهھھمة في االلحظاتت ااألوولى لالبتكارراالبيیاناتت االوصفيیة (ميیتاددااتا)إإلتقط » 

    من لمزيید. االمصدرر أأوو االفيیديیو مبتكر/مصّورر االجغراافي٬، االموقع وواالزمن٬، االتارريیخ : ااآلتي إإثباتت نحو تقودد االتي هھھھي تلتقط أأنن يیجب معلومة أأهھھھم إإنن

إإبقِ على سيیاقق االبيیاناتت االوصفيیة (االميیتاددااتا) للفيیديو» 

     بطريیقة بالفيیديیو وورربطهھ توثيیقهھ تّم قد االمعلوماتت سيیاقق أأنن على االتأكيید خاللل من االفيیديیو بيیّنة مصدااقيیة يیدعما أأنن االمفّصل وواالوصف للفهھرسة يیمكن
ً ااكتس"على إإنقر االتفاصيیل٬، من لمزيید. تحريیرهھھھا االمعادد ووغيیر منهھا٬، االمتحقق غيیر أأوو ااالختالفف موضوعع االمعلوماتت يیخص فيیما دداائم بشكل ووصاددقا

 سلسلة االوصايةووثّق » 

      كا وومن وومتى؛ مضى فيیما االفيیديیو ملف على" ووصايیة "لديیهھ كانن وومن االفيیديیو٬، ملف على خاللهھ ااستحوذذتهھ االذيي االزمن عن كاملة بخالصة إإحتفظ
".فهھرسس "وو" ااكتسب "على إإنقر االتفاصيیل٬، من لمزيید. من قبل وومن االملف على أأجريیت االتي) مثالً االتعديیالتت (ااإلجرااءااتت

 حافظ على ااألصالة» 

ً إإحتفظ     اا من أأنزلتهھا االتي للملفاتت ااألصلي االتسلسل على اابِق. تسميیتهھا تعيید ووال ٬،االمحّولة ووغيیر االمعّدلة غيیر االكاميیراا٬، من ااألصليیة الملفاتتبـ دداائما
".خّزنن"وو" نظّم"

االملفثباتت ووثّق » 

     ااحس لذلك. االفيیديیو إإنتاجج عمليیة في باكرااً االهھاشاتت ووتلتقط تحسب أأنن االمهھم فمن لذلك بملفاتك٬، االتالعب تّم إإذذاا فيیما تظهھر أأنن االهھاشش لقيیم االممكن من
".حولل "على إإنقر االتفاصيیل٬، من لمزيید. كاميیرتك من االملفاتت تفرغغ حيین ممكن ووقت أأسرعع في أأوو للفيیديیو٬، البتكارركك

مصاددرر إإضافيیة

"٬، فصل حولل االفيیديو للتغيیيیر : ددليیل للمداافعيین وواالنشطاء.لفيیديو كإثباتت"اا

٬، "وويتنس".قائمة نصائح للتصوير من أأجل توثيیق حقوقق ااالنسانن٬، ااالثباتت ووااالعالمم 

v.1.0 July 2013 91/110

© 2013 WITNESS | 80 Hanson Place, 5th Floor, Brooklyn, NY, 11217 | Phone: 718.783.2000 | Fax: 718.783.1593 | archiveguide@witness.org 
Activists' Guide to Archiving Video by WITNESS is licensed under a Creative Commons Attr bution-NonCommercial-ShareAl ke 3.0 Unported License.





1

إإبتكر

باختصارر سجّل

    ااألوولي االوصف االجغراافي٬، االموقع وواالوقت٬، االتارريیخ : هھھھي االفيیديیو تسجيیلك عند تلتقطهھا أأنن يیجب االتي )االمبتاددااتا (االوصفيیة بيیاناتك أأهھھھم أأنن
ً  أأخرىى معلوماتت إإضافة بإمكانك .عليیهھ االعثورر عمليیة وولتسهھيیل االفيیديیو معنى فهھم في للمساعدةة الحقا
ً االمعلوماتت تضيیف االتي االكاميیراا إإعدااددااتت ااستخداامم فيیهھا بما االمعلوماتت٬، اللتقاطط ططرقق عّدةة هھھھناكك ً مهھيیأ قالب خاللل من أأوو تلقائيیا  منفصل مسبقا
.لوجيیستيیة وومتطلباتت مختلفة ووأأمانن أأمنيیة مخاططر االمعلوماتت االتقاطط ططرقق من ططريیقة لكل
.مشرووعك بملفاتت ووااالحتفاظظ متناسق٬، بشكل االفيیديیو ملفاتت ووتسميیة االجوددةة٬، عاليیة بصوررةة إإنتاجهھا يیجب محرررةة٬، فيیديیوهھھھاتت تبتكر عندما

حوّلل

باختصارر سجّل

.تعديیالتت أأيیة ددوونن وومن كامل بشكل تّم االملفاتت تحويیل أأنن من تأكد االكومبيیوتر٬، االى كاميیرتك من االفيیديیوهھھھاتت بتفريیغ تقومم عندما
ً تأكد االت بعد االبعض بعضهھا مع تتطابقهھا من تحقق أأوو ـ عليیهھ تعمل االذيي االفيیديیو مع وواالوثائق )االمبتاددااتا (االوصفيیة بيیاناتك إإددررااجج من دداائما
 ووااألمن االمعلوماتت" تمامم"وو االفيیديیو الستمراارر ااحتيیاجاتك مع تنسجم االتي االملفاتت تباددلل خدمة إإختر االملفاتت٬، لتحويیل ااالنترنت تستخدمم كنت إإنن

.االوقت مروورر مع بهھا االعبث أأوو تعديیلهھا يیتّم لم ملفاتك أأنن وولتظهھر سليیم٬، بشكل تحويیلهھا تّم قد ملفاتك أأنن من لتتأكد" االهھاشاتت "إإستخدمم
.االمنصاتت تقاططع عند االمفرووضة االقيیودد من ووتنبهّھ أأخرىى نسخة على حيیاززتك من تأكّد االكومبيیوتر٬، محركاتت بنقل تقومم كنت إإنن
ً) االميیتاددااتا (االوصفيیة ووبيیاناتهھ االفيیديیو على تحتويي مجلدااتت أأوو ٬،"معلوماتت ررززمم "في فيیديیوهھھھاتك نظّم االتحويیل٬، عند .سويیا

إإكَتِسب

باختصارر سجّل

.ووااحتيیاجاتك أأهھھھداافك على مستندةة إإنتقاء سيیاسة إإبتكر ؛ -عنهھ ستتخلى ووما - ووحفظهھ بجمعهھ ستقومم ما قررر
ً ذذلك يیكونن عندما معّدلة غيیر أأصليیة ملفاتت إإكتسب .ممكنا
.بفيیديیوهھھھاتك االمرتبطة وواالوثائق االمتوفّرةة )االميیتاددااتا (االوصفيیة االبيیاناتت كل إإكتسب
.ووصحيیح كامل بشكل وونّزلتهھا نسختهھا أأنك من لتتأكد االمكتسبة االملفاتت من تحقق
.االكاميیراا قبل من لهھا أأعطيیت أأصليیة ملفاتت أأسماء لديیهھا كانن إإنن االفيیديیو ملفاتت تسميیة تعيید ال

.مقتنيیاتك ووموقع االتارريیخ٬، االوقت٬، االمصدرر٬، توثيیق خاللل من االوصايیة سلسلة على حافظ
ً ذذلك كانن كلما" االماستر "ااألعلى االجوددةة ذذااتت االنسخة إإقتِن االمحرررةة٬، للفيیديیوهھھھاتت .ممكنا
.االبيیانيیة وواالرسوماتت االمشرووعع كملفاتت ااإلنتاجج عناصر إإقتِن االمحرررةة٬، للفيیديیوهھھھاتت

نَظّم

باختصارر سجّل
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ً إإحرصص .ملفاتك ووتنظّم تسّمي عندما ااألصلي االترتيیب على االمحافظة على دداائما
.االملفاتت لهھذهه أأعطتهھا أأنن للكاميیراا سبق االتي االملفاتت أأسماء تسميیة تعيید ال
.االملفاتت أأوو االمجلدااتت أأسماء ضمن فرااغاتت/مساحاتت أأوو~|@#$ ؟&:<\/٪ كــ” شرعيیة غيیر “ررموززااً تستخدمم ال
)أأقصى كحد ررمزااً 260 ززهھھھاء االملف لمسارر كمجموعع محدددااً عدددااً ضع (للملفاتت فيیهھا مبالغ ططويیلة أأسماء تضع ال
.معيین قالب إإتباعع خاللل من ووموّحد متناسق بشكل للملفاتت أأسماء أأعِط

.ملفاتك تنظيیم في وواالمساعدةة للتعّرفف" ااألووحديین االمعرفيین "إإستخدمم
ً )االميیتاددااتا (االوصفيیة االبيیاناتتوو ااإلعالميیة االمواادد على للحفاظظ" معلوماتت ررززمم "إإستخدمم .سويیا

.أأددلة في” معلوماتك ررززمم “بتنظيیم قم
.تعقيیدااً أأكثر بطرقق مجموعتك ددااخل” إإبحارر”للـ ااحتجت حالل في ااإلعالمم ووسائل إلددااررةة أأددااةة إإستخدمم

َخزِّنْن

باختصارر سجّل

     االمو عن بعيیدةة ووأأخرىى سريیع٬، إلسترجاعع االموقع في إإحتيیاططيیة بنسخة إإحتفظ. ااألصليیة االنسخ من) ااألقّل على (إإحتيیاططيیتيین نسختيین إإصنع
.مخزنك في كثيیرااً ووتغيیيیرهھھھا تحديیثهھا يیتّم االتي ااألقسامم أأجل من إإضافيیة٬، إإحتيیاططيیة نسخ بإنتاجج تقومم االتي االكومبيیوتر براامج إإستخدمم
ً االمعرووفف االتزاامن    االم إلسترجاعع االزمن في بالعوددةة االتزاامن لك يیسمح ال إإذذ. ااإلحتيیاططي كالنسخ ليیس ووهھھھو - االمتزاامن االنسخ أأوو بالتطابق أأيیضا
ً بإمكانك. ااإلعالميیة االوسائل من مختلفة أأنوااعع على مختلفة٬، جغراافيیة أأماكن في نسخك ووووزّزعع إإفصل .أأخرىى منظماتت في إإيیدااعهھا أأيیضا
.االنهھائي االمسح أأوو االمقصودد االتالعب أأوو االمقصوددةة ااألخطاء لتجنّب لمجموعتك وواالمادديي ااإللكترووني بالوصولل تحّكم
ً االمعرووفة" - االهھاشاتت "إإستخدمم  االمعل" تمامم "من وولتتأكد ملفاتك ضمن أأخطاء من هھھھناكك كانن ااذذاا ما ددوورريي بشكل لتتحقق” - شكسومم”بالـ أأيیضا
  اا مخزنن ااختيیارركك خاللل من إإليیهھا االوصولل وومتطلباتت مجموعتك٬، ووحجم ووططبيیعة لديیك٬، االمتوفّر االمعلوماتت تكنولوجيیا ددعم مدىى باالعتبارر خذ

.تناسبك االتي منهھا إإختر. االحاالتت بحسب مناسبة ووأأجهھزتهھا ااإلعالميیة االوسائل مخاززنن مختلف
.ااإلحتيیاطط وونسخ كالنسخ ليیس وولكنهھ االكومبيیوتر٬، أأجهھزةة تتعطل عندما ملفاتك يیحمي أأنن) RAID (كالـ االخطأ مع متسامح مخزنن بإمكانن
ً سنوااتت 5 االى 3 ززهھھھاء (سنوااتت بضع كل بك االخاصة ووااألجهھزةة ااإلعالميیة االوسائل مخزنن) مثالً ااإلستبداالل( تحديیث االى االحاجة إإستبق تقريیبا

َفهھْھِرسْس

باختصارر سجّل

.االنوعيیة وومرااقبة االتدرريیب وويیتطلب وومكثّف٬، شاقق عمل االفهھرسة إإنن
.لمجموعتك جردد قائمة ببناء إإبدأأ تفهھرسس٬، أأنن قبل
.لبنائهھ االكافيیة االمواارردد لديیك كانت إإذذاا ووما فهھرسس٬، إإلى بحاجة كنت إإذذاا ما قيیّم
.الحق ووقت في االسابقة االفيیديیوهھھھاتت لفهھرسة منهھجيیة ضع ثم وومن. أأووالً االجديیدةة االفيیديیوهھھھاتت بفهھرسة إإبدأأ
     (االوصفيیة االبيیاناتت ووأأبرزز أأهھھھم من هھھھم ااألمنيیة وواالقيیودد االوصفيیة٬، وواالمعلوماتت ٬،االوصايیة سلسلةوو ٬،)االميیتاددااتا (االوصفيیة االبيیاناتت مصدرر أأنن إإعلم

.ااإلنسانن حقوقق مجالل في كإثباتت
.معلوماتت قاموسس أأوو للفهھرسة كتيیّب في ووووثّقهھا ٬،)االميیتاددااتا (االوصفيیة بيیاناتك ووهھھھيیكليیة قوااعد حددد
.االبيیني االتشغيیل عند فعاليیة أأكثر فهھرسك وويیجعل عملك يیسهھّل )االميیتاددااتا (االوصفيیة االبيیاناتت معايیيیر ااستخداامم إإنن

.تعقيیدااً أأكثر لفهھرسس معلوماتت قاعدةة أأوو بسيیط٬، فهھرسس لبناء جدوولل ااستخداامم بإمكانك

v.1.0 July 2013 94/110

© 2013 WITNESS | 80 Hanson Place, 5th Floor, Brooklyn, NY, 11217 | Phone: 718.783.2000 | Fax: 718.783.1593 | archiveguide@witness.org 
Activists' Guide to Archiving Video by WITNESS is licensed under a Creative Commons Attr bution-NonCommercial-ShareAl ke 3.0 Unported License.



حافِْظ

باختصارر سجّل

ً ووتتطلب تنتهھي ال" االحفاظظ "عمليیة إإنن .بالمواارردد يیتعلق فيیما وومستمرااً متوااصالً إإلتزااما
ً االفيیديیوهھھھاتت على" االحفاظظ "يیتطلب ً تحديیثا .لإلستخداامم قابلة جديیدةة أأشكالل االى ووتحويیلهھا ااإلعالمم ووسائل تخزيین لوسائل دداائما
  ااستخ حقوقق تمتلك كنت إإذذاا ووما االسيیاقيیة٬، وومعلوماتهھا ووتميیزهھھھا ااألررشيیفيیة قيیمتهھا على مرتكزااً عليیهھا االحفاظظ تودّد االتي للفيیديیوهھھھاتت أأوولويیاتت ضع
.أأررشيیفيیة مؤسسة مع االتشارركك في أأنظر. ووحدهھھھا" االحفاظظ "عمليیة إإتمامم يیمكنهھا ال االصغيیرةة االمنظماتت غالبيیة

شارِركْك

باختصارر سجّل

 ااإلستخد كيیفيیة على توضع أأنن يیجب قيیودد أأيیة كانت ووإإنن إإليیهھا٬، وواالوصولل االفيیديیوهھھھاتت بإيیجادد يیرغبونن كيیف مجموعتك٬، مستخدمي على تعّرفف
االفيیديیو إإلى بالوصولل للمستخدميین تسمح وولوجج بنقاطط مجهّھزةة -- فهھرسس أأوو/وو مؤشر٬، الئحة٬، ددليیل٬، شكل على" -- عثورر مساعدةة "إإبتكر
ً إإصنع .مجموعتك مستخدمم يیطلبهھ االذيي االشكل في االحاجة٬، بحسب ااألصليیة االنسخ أأوو" االماستر "ااألصل االطبق االنسخ من نسخا
 ووااحتراامم لحمايیة أأوو االخطوررةة شديیدةة أأووضاعع في يیتوااجدوونن االذيین ااألشخاصص هھھھويیّاتت لحمايیة االحاجة٬، عند مجموعتك٬، إإلى االوصولل بكيیفيیة تحكم

ً يیصبح أأنن االممكن من ااالنترنت على تضعهھ أأوو تشارركهھ ما كل أأنن إإفترضض ً عاما . عليیهھا تواافق ال بطريیقة أأوو إإذذنك ددوونن من وومستخدما
 .االوصولل لتأميین االقانونيیة االحقوقق تمتلك أأنك من تأكد
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1

 مفاهھھھيیم أأساسيیةمواارردد:

.االمصطلحاتت قاموسس على إإنقر االدليیل٬، هھھھذاا في االمستخدمة ااإلضافيیة للمصطلحاتت بالنسبة أأما. ااألررشفة لفهھم االمهھّمة االمفاهھھھيیم بعض إإليیكم

 نقطة االولوجج

     ف ذذلك٬، على كمثالل. عنهھا االبحث أأوو االسجالتت من مجموعة لترتيیب عليیهھا ااالعتمادد يیمكن كالتواارريیخ٬، االمعلوماتت من نوعع أأوو ررمز٬، مصطلح٬، ااسم٬،
    عنهھ٬، تبحث أأنن تستطيیع حقل أأيي االدخولل نقاطط تعتبر االبيیاناتت٬، قاعدةة في. االموضوعع أأوو االكتابب عنواانن أأوو االكاتب ااسم : ااآلتيیة االحقولل في االبحث أأوو

ااألررشيیف

     منت لمجموعاتت متاحة وويیجعلهھا االمستمرةة٬، االقيیمة ذذااتت وواالوثائق االسجالتت على االحفاظظ في متخصصة ووأأنظمة أأشخاصص عمل من يیتألف تنظيیم هھھھو
.وواالمتاحف ااإلعالميیة االوسائل وومرااكز االعامة وواالمكتباتت

ااألررشفة

.إإليیهھا االوصولل ووسهھولة ووااستعمالهھا أأصالتهھا ووإإثباتت االمستمرةة االقيیمة ذذيي االمحتوىى على االحفاظظ تدعم االتي وواالقرااررااتت االمماررساتت هھھھي

ااألصالة

     ق من ُصنع فعال االشيء هھھھذاا أأنن تعني ااألصالة. تالعب أأيي من خالٍل مزوّورر٬، أأوو ززاائف غيیر - بهھ موثوقق - أأصليیا٬ً، حقيیقيیا٬ً، االشيء يیكونن أأنن ميیزةة هھھھي
    ليیست شك ددوونن من هھھھي كذلك٬، ليیست بأنهھا تدعي وواالتي وواالمعّدلة بهھا االلمتالعب االفيیديیو لقطاتت إإنن. يیمثلهھ بأنهھ يیّدعي االذيي وواالمكانن االزمانن وويیمثّل

    ووزز وومكانن ما لشيء االمبتكر االشخص عن وواالوثائق االمعلوماتت. االمنشأ وونقطة وومصوررهه االفيیديیو بيین االعالقة من االتحقق يیعني االلفيیديیو أأصالة إإثباتت
. أأصالتهھ إإثباتت لعمليیة اانطالقق نقطة يیوفر قد

 

االفهھھرسة

  االبيیاناتت من االفهھرسة تتوسع. االمواارردد ووفهھم ووااستعمالل إإيیجادد من االمستخدمم يیتمكن بحيیث منظم٬، بأسلوبب االتوصيیفيیة االمعلوماتت ووترتيیب إإنتاجج هھھھي
. متعدددةة بطرقق االمحتوىى٬، االى
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سلسلة االوصاية

      متقط غيیر ووصايیة سلسلة إإثباتت أأوو توفيیر على االقدررةة. اابتكاررهه لحظة منذ فيیديیو بملف يیتحّكم أأوو يیحتجز من يیُظهھر االذيي االزمني للتسلسل توثيیق هھھھي
.ما لحدثث إإثباتت أأوو كدليیل االفيیديیو ااستخداامم في االمهھمة االعواامل من االقدررةة هھھھذهه تكونن وولذاا االفيیديیو أأصالة إإلى

االكمالل

      سج على ااالعتمادد يیمكن ال. للسجل ااألصلي االسيیاقق على وواالحفاظظ اانتج٬، عندما ما سجل في االمحتوااةة االمعلوماتت كل بامتالكك االمتمثلة االنوعيیة هھھھو 
    االف يیجعل مما االوصفيیة٬، االبيیاناتت وويیحذفف االصوررةة جوددةة من يیقلل أأنن يیمكن آآخر شكل إإلى االفيیديیو شيیفرةة تحويیل. وولماذذاا منهھا تنقص االمعلوماتت من

.االفيیديیو سجالتت كمالل خانة في تصب االتي ااألفعالل من كلهھا للفيیديیو ااألصلي االترتيیب على تحافظ بطريیقة االفيیديیوهھھھاتت ووترتيیب االسيیاقق ووتوثيیق

االمفرددااتت االمسيیطر عليیهھھا

    إإخ فإنن معيین٬، مفهھومم االى لإلشاررةة أأوو للوصف ووااحدةة ططريیقة من أأكثر هھھھناكك أأنن بما. االفهھرسة في ااالتساقق تكفل مسبقا محدددةة مصطلحاتت قائمة هھھھي
    ااس إإنن. االسجالتت بعض في" ططبيیب "مصطلح ااستخداامم تّم أأنهھ بعد فيیما لتكتشف" ددكتورر "كلمة عن تبحث أأنك مثالً إإفرضض. االتهھجئة ووفي االلغة في

.االسجالتت على االعثورر

االقدررةة على االعثورر

.بسهھولة عنهھا يیبحث االتي االمعلوماتت إإيیجادد على االمستخدمم قدررةة هھھھي

االثباتت

     موثوق "على االثباتت يیحافظ. االزمن من فترةة خاللل تغيیيیرااتت بدوونن هھھھي٬، كما االمعلوماتت حفظ ميیزةة هھھھو" االثباتت. "التماممبـ متصل أأساسي مفهھومم هھھھو
    مثل (منتظمة ثباتت مرااجعاتت تستخدمم. قويیة ووحمايیة مستداامة تحتيیة ووبنيیة جيیدةة تعاططي وومماررساتت سيیاساتت االطويیل االمدىى على" االثباتت "يیتطلب

االجيیل

    ااأل االملف  ااستنساخخ يیمكن حيیث االرقمي٬، االمجالل في. االتناظظريي ااالستنساخخ ززمن إإلى االمصطلح هھھھذاا وويیرجع وونسختهھ ااألصلي بيین االعالقة هھھھو االجيیل
.ماستر ProRes Apple من أأنتجت االتي H.264 االمتدااوولة االنسخة في نشهھد كما االموااصفاتت٬، أأوو االشكل في

.ااألصلي االفيیديیو من ااألصل ططبق ااالحتيیاططيیة االنسخ ووجودد محل يیحّل ال متعدددةة٬، أأجيیالل في فيیديیو توفّر فإنن ووبالتالي

ررززمم االمعلوماتت
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  ق

سويیا االوصفيیة بيیاناتهھا أأوو ووتوثيیقهھا االوسائل لتبقي مستخدمم – بوضوحح مسمى ددليیل أأوو ملف عن عباررةة تكونن ما عاددةة – نفسهھا تصف االتي االحاوويیة

االمواافقة االمطلعة

ً فهھم قد االفيیديیو في ظظهھر االذيي االشخص يیكونن أأنن ضمانن عمليیة هھھھي      غيی محتملة نتائج أأيي إإلى باإلضافة للتسجيیل٬، االمقصودد ووااالستخداامم االهھدفف تماما
.االتسجيیل ووااستخدااماتت هھھھويیتهھ عن االكشف ألبعادد مدرركٌك ووهھھھو االطوعيیة٬، مواافقتهھ يیمنح

االتمامم

     مل تفقد قد. متدنيیة ووإإثباتيیة معلوماتيیة قيیمة ذذاا أأوو لالستعمالل صالح غيیر يیكونن أأنن غيیرسليیم لملف يیمكن إإذذ ٬،وواالالفسادد االتغيیر ووعدمم االكمالل ميیزةة هھھھي
     ل االمثلى االطريیقة إإنن. وواالبرمجيیاتت ااألجهھزةة تعطل بسبب تخزيینهھا أأوو نقلهھا أأثناء االبيیاناتت تلف حالل في ووكذلك االمتعّمد٬، االتزوويیر حالل في أأوو االخطأ٬،

).بكر (سليیمة نسخة من فاسدةة ملفاتت أأيي ووترميیم) قبل من االمحسوبة االهھاشاتت بسجل وومقاررنتهھا االهھاشاتت ااحتسابب بوااسطة مثال(

1 2 next‹  last« 
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1

 مفاهھھھيیم أأساسيیةمواارردد:

.االمصطلحاتت قاموسس على إإنقر االدليیل٬، هھھھذاا في االمستخدمة ااإلضافيیة للمصطلحاتت بالنسبة أأما. ااألررشفة لفهھم االمهھّمة االمفاهھھھيیم بعض إإليیكم

االتشغيیل االبيیني

  من االبيیني االتشغيیل يیتعززز. االمعلوماتت هھھھذهه ااستخداامم من وواالتمكن االمعلوماتت٬، تكنولوجيیا أأنظمة مجالل في آآخر نظامم مع االمعلوماتت تباددلل ميیزةة هھھھي
.ووااسع نطاقق على وواالمنتشرةة االمعتمدةة ااألشكالل ووااستخداامم )االميیتاددااتا(

إإددااررةة االوسائل ااالعالميیة

 االت أأوو لتحديیثكا ووسائلك٬، على يینفّذ نشاطط أأيي على ووااإلشراافف مجموعتك٬، ضمن حفظتهھا االتي االفيیديیو كملفاتت ااإلعالميیة٬، االوسائل تتبع عمليیة هھھھي
).ااالعالميیة االوسائل أأصولل إإددااررةة كنظامم (برمجيیاتت نظامم بمساعدةة أأمم يیدوويیا٬ً، االوسائل

االبيیاناتت االوصفيیة (االميیتاددااتا)

   اا االمعلوماتت إإلى وومدتهھ٬، االملف ـشكلكـ االفيیديیو٬، بتشغيیل تسمح االتي االملف في االمضمنة االتقنيیة االمعلوماتت من: معيیّن فيیديیو عن معلوماتت أأيي هھھھي
   وومهھم مستقبليیة٬، إإستخدااماتت أليي بالنسبة أأساسيیة) االميیتاددااتا (االوصفيیة االبيیاناتت إإنن. آآخرهه إإلى االجغراافيیة وواالموااقع ااألمنيیة وواالقيیودد االمفاتيیح ككلماتت

    على ووللتأكيید لتُفهھم٬، ما ووصٍف ووإإلى معيین سيیاقق في توضع ألنن االصورر تحتاجج. أأبدااً نفسهھا عن االصورر تتحدثث ال أأحيیانا٬ً، يیقالل عّما االنظر بغّض  
. االمكتب سطح ذذااكرةة أأوو ووااحد شخص ذذااكرةة تتسع

ً) االميیتاددااتا (االوصفيیة االبيیاناتت تتولد أأنن االممكن من ً االمسّجلة االبيیاناتت أأوو االتقنيیة٬، االوصفيیة كالبيیاناتت االملف٬، في تضميینهھا وويیتّم أأووتوماتيیكيیا      عل يیدوويیا
ً تُدخل أأنن يیجب إإحتيیاجاتت) االميیتاددااتا (االوصفيیة االبيیاناتت تلتقط ااألحيیانن٬، بعض في. االبيیاناتت قاعدةة في االمفاتيیح ووكلماتت ٬،)االحمايیة (ااألمن       عل يیدوويیا

االهھھجرةة

 قديیم االشكل يیصبح  عندما االمعلوماتت ووصولل إإمكانيیة لضمانن آآخر شكل االى االمادديي أأوو االرقمي االشكل من االبيیاناتت نقل أأوو االترميیز أأعاددةة عمليیة هھھھو

االباططلة

     ووووسائط االفيیديیو أأشكالل وو االفيیديیو لكاميیرااتت االممكن فمن. االسوقق في االمتوفرةة االتكنولوجيیا قبل من معتمدةة ووغيیر عتيیقة ااألشيیاء تصبح أأنن عمليیة هھھھي
     ااأل االتكنولوجيیاتت ألنن لالستعمالل٬، صالحة غيیر االوقت مع تصبح لكنهھا ووظظيیفتهھا٬، إإكمالل على قاددررةة وواالباططلة االقديیمة  تكنولوجيیا تبقى. االزمن مروورر
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   فيی مشغالتت على يیعمل أأنن  رربما االقديیم بالشكل مسجّل لفيیديیو يیمكن ووال االجديیدةة؛ االكومبيیوتر أأجهھزةة في بسلك تربط أأنن يیمكنهھا ال مثال٬، قديیمة فيیديیو

االملف ااألصلي

ً مطابقة االملف من نسخة أأيي عن عباررةة هھھھو االرقمي٬، االمجالل في" ااألصلي االملف"       ووذذ. أأنتج عندما ااألصلي للملف) قطعة-قطعة بت إإلى بت (فعليیا
.االتفنيیة ووموااصفاتهھ شكلهھ ذذلك في بما االملف٬، جواانب من جانب أليي

االترتيیب ااألصلي

      االملفا بيین وواالعالقة االعامم االسيیاقق على للحفاظظ مهھم ااألصلي االترتيیب إإنن. اابتكاررهھھھا عند عيینهھ االترتيیب باعتمادد عليیهھا وواالحفاظظ االملفاتت أأررشفة مبدأأ هھھھو
.ااكتماالوو موثوقيیة أأكثر يیجعلهھا ااألصلي٬، بسيیاقهھا االملفاتت على االحفاظظ إإنن

االحفاظظ

    ااألش تلف أأوو فقداانن تجنّب االرقمي االحفاظظ يیشمل. ااألجل االطويیل االمدىى على) أأصالتهھ االمثبتة (بهھ االموثوقق االمحتوىى إإيیجادد إإمكانيیة ضمانن عمليیة هھھھي
.مستمرةة) إإجرااءااتت (ووعمليیاتت وواالتزاامم مواارردد إإلى االحفاظظ يیحتاجج. تخزيینهھا تكنولوجيیا أأوو ووسائطهھا

االتحديث 

      أأووعند باططلة االتخزيین ووسيیطة تصبح عندما االمعلوماتت٬، االى االوصولل ااستمراارر لضمانن أأخرىى االى تخزيین ووسيیطة من االبيیاناتت ااستنساخخ عمليیة هھھھو
.االرقميیة االمعلوماتت  فقداانن لتجنب ااالسترااتجيیاتت

ااالنتقاء

     عل ااالنتقاء سيیاسة أأوو) ااإلنتقاء (ااالختيیارر لمعايیيیر ووضعك يیساعد. االثابتة قيیمتهھا بسبب عليیهھا٬، للحفاظظ أأوو ااكتسابهھا تودد االتي االمواادد تحديید عمليیة هھھھي

االمعرّفف ااألووحد

   اا ددخولل تسجيیالتت االشائعة االفريیدةة االمعرفاتت تتضمن. مجموعة ضمن أأخرىى أأشيیاء من شيء غموضض٬، ددوونن من لتحديید٬، ررمز أأوو كلمة أأوو ررقم هھھھو
.بهھا االمتعلقة وواالوثائق االفيیديیوهھھھاتت ووترتيیب ووتميیيیز تحديید يیسهھّل االفيیديیو لملفاتت نوعهھا  من االفريیدةة االمعّرفاتت تطبيیق. آآخرهه االى

سيیر االعمل

. ووااحد شخص من أأكثر جهھودد يیتضمن ما ووعاددةة متعدددةة مرااحل إإلى تحتاجج لنشاططاتت ووأأددوواارر عمليیاتت خريیطة هھھھو
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  ق

     م لذلك. ااألشخاصص من االعديید وورربما مرااحل عدةة تتضمن ااألررشفة لكن. فّعالة ألررشفة وومهھمة أأساسيیة مفاتيیح هھھھي ووااالتساقق وواالمساءلة االمرااقبة إإنن
      سيی يیكونن أأنن االضرووررةة من ليیس. ووااألمن االسالمة ووليیضمنواا لالستعمالل٬، صالحة نتايیج يینتجواا ووكي ٬،مسؤووليیاتهھم  موززعة أأماكن في يیعملونن االذيین

 »first  ›previous 1 2
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0

 قاموسس االمصطلحاتتمواارردد:

API(ووااجهھھة برمجة االتطبيیقاتت) 

     APIs من غوغل شركة توفّرهه ما إإنن. معيینة خدماتت توفّر براامج مع ووااالندماجج للتوااصل االبرمجيیاتت تطبيیق ططريیقة يیحددد االذيي االبرووتوكولل هھھھي
.تطبيیقاتهھا مختلف في يیوتيیوبب٬، في االفيیديیو بيیاناتت أأوو غوغل خراائط في االموااقع

االنسخة ااالحتيیاططيیة

     ااستنساخخ ااالسترجاعع يیتضمن. ااألساسي االتخزيین موقع في االمفقوددةة أأوو االفاسدةة االبيیاناتت السترجاعع مستخدمم ثانٍن موقع في مخّزنة بيیاناتت نسخة هھھھي
.بيیاناتت من فُقد ما تستعيید بأنن لك تسمح تخزيین ااسترااتجيیة هھھھو ااحتيیاططيیة نسخة إإنتاجج إإنن. االمفقوددةة أأوو االفاسدةة االملفاتت الستبداالل

شكسومم

)االتحقق مفتاحح(

".فاليیو هھھھاشش "إإلى اانظر

CLI(ووااجهھھة سطر ااألوواامر)  

      إإنن) Shell computing". (شل "أأوواامر سطر بأسلوبب معيیّن نص لسطورر االكتروونيیة ططباعة تتضمن كومبيیوتر برنامج مع تفاعل ططريیقة هھھھي
    يیكو رربما" ااألوواامر سطر "ووااجهھاتت مع االتفاعل أأنن وويیبدوو. االبرمجة نصوصص مع ووااستعمالهھا) االكترووني شكل إإلى تحويیلهھا أأيي (أأتمتتهھا على يیساعد
.وومؤشرااتت ووقواائم وواايیقوناتت نواافذ تستخدمم حيیث )GUI (االرسوميیة االمستخدمم ووااجهھاتت مع االتفاعل

كوددكك

)االبصريي االسمعي االتشفيیر(

   اا االكوددكاتت تتضمن. االفيیديیو ملفاتت فيیهھا بما االرقميیة٬، االملفاتت ضغط يیفك أأوو/االشفرةة وويیفك يیضغط/يیشفّر أأنن يیستطيیع كومبيیوتر برنامج هھھھو االكوددكك
MPEG-2 وواالـ DV .االـ نوعع من ملفاتت شكل في إإحتوااؤؤهھھھا وويیتم االكوددكاتت هھھھذهه إإحدىى مع يیشفر أأنن االفيیديیو إلنسيیابب يیمكن AVI كويیكتايیم"االـ أأوو

حق االنشر
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ً ااألصلي االعمل مبتكر منح إإلى االقانونيیة االحمايیة هھھھذهه تهھدفف      مبتكر أأوو االمؤلف االنشر حق يیمنح. االزمن من محدددةة فترةة خاللل لعملهھ حصريیةً حقوقا
.ااألعمالل يینشر أأوو يیعرضض يیقتبس٬، يیستعمل٬، نسخة٬، على يیحصل من تحديید حق جانب إإلى ااألعمالل٬،

قاموسس االبيیاناتت

     مت فهھرسس ووفق) االميیتاددااتا (االوصفيیة االبيیاناتت االمفهھرسيین كل يیسّجل بحيیث ووقوااعدهھھھا٬، )االميیتاددااتا (االوصفيیة االبيیاناتت بنيیة بوضوحح تشرحح ووثيیقة هھھھو
 االوصفيی بيیاناتك البتكارر االالززمة االتعليیماتت تضّم لكنهھا حقيیقيیة٬،) ميیتاددااتا (ووصفيیة بيیاناتت على االقوااميیس تحتويي ال. عليیهھا االمسيیطر االمفرددااتت يیحددد

 

نموذذجج االبيیاناتت

    أأنوااعع من ووأأيي االبيیاناتت٬، تصفهھا االتي ااألشيیاء أأنوااعع من أأيي يیحددد أأنن االممكن من. االمعلوماتت قاعدةة في االبيیاناتت فيیهھا تنظّم االتي للطريیقة ووصف هھھھو
.االبعض بعضهھا بيین ااألشيیاء من االمختلفة

االمشتق

    االمش ااستخداامم يیمكن). ااألصل أأيي (االماستر من أأقّل جوددةة ووذذااتت مختلف شكل ذذااتت تكونن ما عاددةة وواالتي االماستر من تولدتت االتي االفيیديیو نسخة هھھھي
.DVD االـ االصلبة ااألقرااصص على

االفيیديو االرقمي

   االف باتت لقد. مستمرةة) اانالوجج (تناظظريیة إإشاررةة من بدالً منفصلة٬،) االقيیاسس ووحدااتت أأصغر ووهھھھي" (بتاتت "من االمؤلفة االبصريیة االسمعيیة ااإلشاررةة هھھھو
.االرقمي االفيیديیو تسجيیل على تعتمد االيیومم االمتوفرةة االفيیديیو كاميیرااتت كل أأصبحت

      نركز.). avi االـ وو. mov كالـ (ملفاتت في تسجيیلهھ يیمكن أأوو) HDV االـ وو miniDVكالـ (ررقمي فيیديیو شريیط على االرقمي االفيیديیو تسجيیل  يیمكن
).باططلة ووبغالبيیتهھا ااالستعمالل ناددررةة ااألخرىى هھھھي االرقمي االفيیديیو أأشرططة أأصبحت

االتحميیل (االبعيید)

".االمحلي االتحميیل "هھھھو االتحميیل عكس. محلّي كومبيیوتر نظامم في ووحفظهھ بعيید كومبيیوتر نظامم من االمعلوماتت تلقي هھھھو

EDL(قائمة قراارر االتعديالتت)  

.االفيیديیو لتحريیر االمستخدمة االمقاططع من قائمة تتضمن وواالتي االفيیديیو إإنتاجج بعد االمستخدمة االوثيیقة هھھھي
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  قأأساسيیة مفاهھھھيیم‹ 

    ااستخداام فيیمكن االيیومم٬، أأما. مرحلتيین على تتم االفيیديیو تحريیر عمليیة كانت عندما االفيیديیو٬، ووتسجيیالتت قديیمة أأفالمم على االعمل سيیر من EDLs تنشأ
ً EDLs االـ توفر. آآخر االى معيیّن ااوونظامم ً أأيیضا .محررر فيیديیو البتكارر ااستخداامهھا٬، تّم قد االمصدرر ملفاتت من أأييٌّ مظهھرةة مفيیداا٬ً، توثيیقا

االبيیاناتت االوصفيیة االمضمنة

    أأ تكونن االملف٬، كحجم االمضمنة٬،) ميیتاددااتا (االوصفيیة االبيیاناتت بعض. تصفهھا االتي االرقميیة االماددةة ضمن االمخزنة )االميیتاددااتا (االوصفيیة االبيیاناتت هھھھي
      عن كالمعلوماتت (ااختيیارريي بشكل تسجّل أأنن االممكن وومن ضروورريیة٬، غيیر فهھي ااألخرىى االمضمنة االوصفيیة االبيیاناتت أأما. االكومبيیوتر نظامم أأوو جهھازز

       من لكن سليیما٬ً، االجهھازز بقي ططالما االرقميیة٬، االماددةة مع االمضمنة االوصفيیة االبيیاناتت تبقى. االكاميیراا على خاططئ تارريیخ ووضعك حالل في يیجريي كما– 
. آآخر شكل االى االملف شيیفرةة تحولل حالل في االمضمنة االوصفيیة االبيیاناتت فقداانن يیتم أأنن االممكن
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0

 قاموسس االمصطلحاتتمواارردد:

االتشفيیر

      مفتاحح "بوااسطة لهھا االمسموحح ااألططراافف فقط تستطيیع بحيیث) االعشريي االعد نظامم (االخوااررززميیة االتشفيیر أأساليیب باستخداامم ملفاتك تشفيیر عمليیة هھھھي

     لتفشيی عيینهھا االسر كلمة أأوو عيینهھ٬، االمفتاحح االمتماثلة االمفاتيیح تفشيیر يیستخدمم. االعامة وواالمفاتيیح االمتماثلة االمفاتيیح : االتفشيیر من ررئيیسيیانن نوعانن هھھھناكك 
ً االعامة ً للتفشيیر ووااحدااً مفتاحا ً وومفتاحا ً أأكثر فهھو وولذلك االشفرةة٬، لحّل مختلفا .أأمانا

االكيیانن

     االبيیاناتت قاعدةة إإحتفظت حالل في االمثالل٬، سبيیل على. بيیاناتت بوااسطة وويیُوصف يیُحددد" شيء "أأيي بأنهھ االكيیانن عن يیعّرفف االبيیاناتت٬، نماذذجج مجالل في 
ً فيیهھ سيیاررةة كل تشّكل صنعهھا؛ ووتواارريیخ ووططرااززهھھھا .ذذااتهھا بحّد كيیانا

FAT32

   فالشش أأقرااصص محركاتت USB من كثيیر.  وووويیندووزز ماكنتوشش بأجهھزةة ووكتابتهھ قرااءتهھ يیمكن مايیكرووسوفت٬، شركة ططوررتهھ كمبيیوتر ملف نظامم هھھھو
.االكبيیرةة االفيیديیو ملفاتت ااحتيیاجاتت يیلبي ال رربما حجم ووهھھھو بايیت٬، غيیغا أأرربعة هھھھو FAT32 تنسيیق مجلد على ااألقصى االملف حجم

شكل االملف

     االح ااألخرىى االملفاتت أأشكالل تشبهھ حيین في معيینة٬، بيیاناتت أأنوااعع لتخزيین االملفاتت أأشكالل بعض تصمم. ررقمي ملف فيیهھا يیشفّر االتي االموااصفاتت هھھھي
   االو  االبيیاناتت االفيیديیو٬،) االبصريي (االسمعي٬، االدفق على تحتويي حاوويیاتت كأشكالل mp4 وو AVI وو.) mov"  (كويیكتايیم"كـ االشائعة االفيیديیو ملفاتت
.آآخرهه

مساعدةة االعثورر

      إإنن لتحديید للمستخدميین بسيیطة ططريیقة هھھھي االعثورر مساعدةة. ما مؤسسة أأررشيیف ضمن معيیّنة مجموعة عن معلوماتت على تحتويي االتي االوثيیقة هھھھي
     االى االمجموعة لنطاقق ووووصف االمفصلة٬، االمحتوىى قواائم على تـحتويي أأنن االممكن من ووصفهھا؛ يیتّم االتي االمواادد بحسب االعثورر مساعدااتت تركيیباتت
.االمحتوىى االى االوصولل أأوو ااالستخداامم قيیودد

فايرووااير
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     آآب "شركة قبل من" االفايیروواايیر "تطورر. االفيیديیو وومعدااتت االسمعيیة االمعدااتت خاصص ووبشكل ررقميیة٬، أأجهھزةة بيین االبيیاناتت لنقل االبيیني االسطح معيیارر هھھھو

 

FTP(برووتوكولل نقل االملفاتت) 

P بخاددمم لالتصالل) FileZilla مثال (FTP االعمالء تطبيیقاتت االمستخدمونن يیستعمل. ااالنترنت على نقطتيین بيین ملفاتت لنقل برووتوكولل شبكة هھھھي

GUI(ووااجهھھة االمستخدمم االرسوميیة) 

    ووااجهھاتت على معتاددوونن االكومبيیوتر مستخدمي معظم. وومؤشرااتت ووقواائم ووررموزز٬، نواافذ٬، إإستخداامم يیشمل كومبيیوتر برنامج مع االتفاعل ططريیقة هھھھي
ً مطبوعة أأوواامر االى تحتاجج االتي) CLI (ااألوواامر سطر ووااجهھاتت من االعادديیيین٬، للمستخدميین .نص كأسطر االكتروونيیا

دداالة االبعثرةة

5 االمتدااوولة االبعثرةة ددااالتت تشمل. مثالً كالملف االبيیاناتت من مجموعة أأيي من" شكسومم"االـ أأوو االبعثرةة) االتجزئة (قيیمة تحسب االتي االخوااررززميیة هھھھي
.أأمنيیة ووألهھھھداافف

 قيیمة االبعثرةة

     دد لملف) االتجزئة (االبعثرةة قيیمة ووتبقى. ما ملف أأوو بيیاناتت على االبعثرةة دداالة خوااررززميیة تشغيیل من تنتج االتي االرقميیة ااألبجديیة ااألحرفف سلسلة هھھھي
.االمكرررةة أأوو االفاسدةة االمعّدلة٬، بهھا٬، االمتالعب االملفاتت

HFS

     وويیند "أأجهھزةة تستطيیع ال . معيینة برمجيیاتت مستخدمة" وويیندووزز "أأجهھزةة بوااسطة ااالّ يیعمل ووال" آآبل "شركة ططوررتهھ االذيي االكومبيیوتر ملف نظامم هھھھو

االملكيیة االفكرية

  االتجارريیة وواالعالماتت االنشر حق : االفكريیة االملكيیة لحقوقق االشائعة ااألنوااعع من. حصريیة حقوقق ذذااتت ااإلبدااعيیة ااألعمالل االى يیشيیر قانوني مفهھومم هھھھو

االبرمجيیاتت االخبيیثة

االتج براامج وو) ططرووااددااتت" (ترووجن "ووفيیرووساتت وواالديیداانن االكومبيیوتر فيیرووساتت كافة االى وويیشيیر ٬،"االخبيیثة االبرمجيیاتت "من مشتّق مصطلح هھھھو 
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0

 قاموسس االمصطلحاتتمواارردد:

ماستر

.االمطابقة االنسخ منهھ تؤخذ االذيي جوددةة ااألعلى ااالنتاجج ذذااتت أأوو ااألوولل االجيیل فيیديیو هھھھو

معيیارر االبيیاناتت االوصفيیة

     مشتركك فهھم إإنشاء ووهھھھو أأال معيین لهھدفف أأوو معيین مجالل في) االميیتاددااتا (االوصفيیة االبيیاناتت ووتفسيیر ووإإستخداامم إإنتاجج كيیفيیة تصف منشوررةة ووثيیقة هھھھي
    وو ااالجتماعع ووعلماء االمذيیعيین مجتمع فيیهھا بما ااألووساطط من االكثيیر في. ووقيیمهھا قوااعدهھھھا وواالمقبولة٬، عليیهھا االمتواافق االبيیاناتت عناصر وومعاني هھھھيیكليیة
.االوصفيیة ااحتيیاجاتهھم لتلبيیة) االميیتاددااتا (االوصفيیة

NAS(شبكة االتخزين االمرفقة) 

.شبكة خاللل من االيیهھا نصل االتي االكمبيیوتر تخزيین بيیاناتت هھھھي 

ً مصم كومبيیوتر هھھھو  NASاالـ جهھازز إإنن .االشبكة على االمتوااجدةة االملفاتت ووخدمة لتخزيین خصيیصا

 

NTFS

     ماكنتو كمبيیوتر أأجهھزةة ووبإمكانن هھھھذاا٬،. ماكنتوشش نظامم على فقط قرااءتهھ يیمكن وواالذيي مايیكرووسوفت شركة ططوررتهھ االذيي االكومبيیوتر ملفاتت نظامم هھھھو
.فقط خاصة برمجيیاتت

ااإلفرااغغ

.بكمبيیوتر متصل تخزيین جهھازز االى االذااكرةة بطاقة أأوو كاميیراا من االوسائط لنسخ هھھھو

إإخرااجج االمعلوماتت

ً االمهھم وومن. ااإلنتاجج بعد ما عمليیة نهھايیة في مكتمل فيیديیو تصديیر هھھھو .االماستر) اانتاجج (صدوورر دداائما
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بيیتابايت

). GB (غيیغابايیت 1,000,000 أأوو)  TB (تيیراابايیت 1,000 تساوويي) PB (ووااحدةة بيیتابايیت. االبيیاناتت قيیاسس ووحدةة هھھھي

RAIDررصف مكررر من ااألقرااصص االمستقلة 

.ااألفضل ووااألددااء االخطأ مع االتسامح لتوفيیر معا االمتعدددةة االصلبة ااألقرااصص محركاتت بيین تجمع تخزيین تكنولوجيیا عن عباررةة هھھھي

االمرص االمجموعة من جزء فشل إإذذاا تتجددد أأنن للبيیاناتت يیمكن بحيیث إإضافيیة٬، مدررووسة بيیاناتت جانب االى ااألقرااصص٬، محركاتت عبر االبيیاناتت تنتشر

.  ااألجهھزةة تعطّل حالل في االبيیاناتت فقداانن من RAID االـ يیحميیك

  أأوو االسرقة أأوو ٬،االخبيیثة االبرمجيیاتت بسبب االبيیاناتت فقداانن أأوو حذفهھ٬، أأوو االملف فسادد من االحمايیة يیوفّر ال فهھو ٬،ااالحتيیاططيیة النسخةكـ ليیس RAID وواالـ

االمستوددعع

 أأ االمثبتهھ االمحتوىى االى االوصولل إإمكانيیة بتوفيیر ملتزمة منظمة تديیرهه موااررددهه؛ إإلى االوصولل وويیوفّر يیحفظ يیرصد٬، يیخّزنن٬، يیكتسب٬، االذيي االنظامم هھھھو
.عليیهھا وواالحفاظظ) لإلنشاء (للبناء

SAN(شبكة منطقة االتخزين) 

.االكبيیرةة االبيیاناتت وونقل االسريیع للوصولل وواالمصممة متعدددةة٬،) سرفيیر (ملقماتت بيین االمشتركة االتخزيین أأجهھزةة من مؤلفة مكّرسة شبكة هھھھي

االتزاامن

ً االتزاامن االى يیشارر. منتظم بشكل أأخرىى٬، موااقع ااوو ووااحد موقع في االكمبيیوتر ملفاتت نُسخ توااجد ضمانن عمليیة هھھھو     االمتماث االنسخ أأوو بالتطابق أأيیضا
.سابق ووقت في للتغيیيیر خضعت االتي أأوو االمفقوددةة االملفاتت الستردداادد االخلف االى" االزمن في

تحويل االشيیفرةة

Res آآبل االى H.264/MPEG-4 AVC فيیديیو تحويیل مثل مختلف٬، ترميیز نظامم في ليیعمل ررقمي ملف ترميیز إلعاددةة يیتّم االشيیفرةة تحويیل إإنن 
.إإستخداامهھ االى يیحتاجج االذيي االنظامم من مدّعمة غيیر

  اا من ااألصليیة االبيیاناتت باستعاددةة تسمح أأنن االممكن من ٬،)خسائر بال أأيي" (اااالوسلس "ووسائل لكن جذرريي٬، بشكل االملف االشيیفرةة تحويیل عمليیة تغيیّر
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