
 )WMF( والصندوق العاملي لآلثار والرتاث )GCI( قام معهد جيتي للحفاظ
بتطوير بنظام آرشز Arches ليك يتم تطويعه بشكل مستقل بواسطة 

املؤسسات املعنية بالرتاث الثقايف، وهو منصة متاحة عىل االنرتنت تجمع بني 
أحدث ما وصلت إليه نظم برامج الكومبيوتر مع رؤى وتصورات املتخصصني يف 

 Arches الرتاث يف جميع أنحاء العامل. وميكن للمؤسسات التي تستخدم آرشز
أن تكّون جرد رقمي يصف النوع، واملكان، واملدى، والفرتة الثقافية، واملواد، 

وحالة الحفاظ للموارد الرتاثية، كام ميكنها التشبيك بني املوارد الرتاثية املختلفة 
بشبكة معقدة من العالقات. 

تم تصميم آرشز Arches وفقاً للمبادئ الحاكمة التالية:
.

مصمم خصيصاً: تم تصميم آرشز Arches خصيصاً ملجال الرتاث الثقايف عىل 
مستوى العامل، وميكن استخدامه لجرد وإدارة جميع أنواع األماكن الرتاثية.

اقتصادي: كمصدر مفتوح، فإن آرشز Arches متاح بدون أية تكلفة، وميكن 
ملستخدميه أن يتشاركوا يف صيانة وتطويع برامج الكومبيوتر.

قابل للتطويع: الكود الخاص بربنامج الكومبيوتر مفتوح، والنظام مبني عىل 
وحدات بحيث ميكن متديدها بسهولة. كام أن به إمكانية تقديم واجهة 
التفاعل بأية لغة، أو بعدة لغات، كام أنه قابل للتعريف يف أي موقع أو 

منطقة.

مبنى عىل معايري: يتضمن آرشز Arches املعايري املعتمدة دولياً يف مجال 
جرد الرتاث، ومناذج دالالت األلفاظ ، وتكنولوجيا املعلومات، مام يؤدي 

إىل مامرسات أفضل فيام يخص بناء وإدارة بيانات الرتاث، وتسهيل تبادل 
املعلومات واالستمرارية بالرغم من التطور الرسيع للتكنولوجيا.

متاح لقاعدة عريضة من املستخدمني: يتيح آرشز Arches الفرصة ألكرب نطاق 
من املستخدمني لإلستفادة منه بسبب بنائه عىل شبكة االنرتنت، كام أنه سهل 

االستخدام، وال يحتاج سوى الحد األدىن من التدريب للغالبية العظمى من 
مستخدميه، كام أنه متاح مجاناً للتحميل مبارشة من شبكة االنرتنت.

تم تصميم آرشز Arches ليك يخدم عدداً من األهداف األساسية يف مجال 
الحامية، والفهم، والتثمني، واإلدارة لألماكن الرتاثية، وتشمل:

التعريف والجرد  •
البحث والتحليل  •

املراقبة، ورسم خرائط للمخاطر  •
التخطيط لالختبار والبحث والحفاظ واإلدارة  •

زيادة الوعي بني الجمهور، واملؤسسات الحكومية، وصانعي القرار  •

  Arches من املتوقع أن يبادر مجتمع مستخدمي املصدر املفتوح آلرشز
بإضافة وظائف واملشاركة بها لتلبية احتياجات أخرى يف مجال الرتاث. باإلضافة 

 .Arches لذلك يقدم مجتمع املستخدمني دعم فني لتحميل واستخدام
وملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع مرشوع آرشز Arches عىل االنرتنت 

)archesproject.org( حيث ميكن التفاعل مع منتدى املجتمع، كام ميكن 
للزائرين التفاعل مع عرض متاح عىل االنرتنت، وميكن تحميل الكود، والدخول 
عىل التوثيق، واستعراض خطة الطريق الخاصة باملرشوع، واستالم التحديثات 

وكل جديد يخص املرشوع، وغري ذلك الكثري.

شكل يوضح املصارد ذات الصلة، حيث يبني العالقات بني مصادر آرشز Arche، والتي هي يف هذا املثال بني 
مهندس معامري ومصادر تراثية، وكذلك األشخاص املعنيني بهذه املصادر الرتاثية )مثل املالكني، والسكان(.

آرشز Arches هو برنامج كومبيوتر جغرايف-فراغي مفتوح املصدر ملنصة متاحة مجاناً عىل شبكة االنرتنت 
ملؤسسات الرتاث الثقايف لجرد وإدارة األماكن الرتاثية. 

archesproject.org :زوروا موقع

العربية

لقطة لخريطة ل HistoricPlacesLA.org، واملبنية عىل آرشز Arches v3.0، تظهر مجموعات متثل أكرث 
من 25000 مصدر ترايث تم تعريفهم بواسطة مدينة لوس أنجلس.

استخدام مرشح املوقع يف البحث لتحديد معلومات فراغية برسم منطقة عىل الخريطة وتحديد منطقة 
حامية حولها. وميكن استخدام هذه الخاصية، عىل سبيل املثال، لتحديد املصادر الرتاثية التي ميكن أن تتأثر 

مبشاريع تنمية مقرتحة.

نظام مفتوح املصدر لجرد وإدارة الرتاث
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....Arches مميزات آرشز
...نظام حديث، مفّعل لغوياً، ومبني عىل شبكة االنرتنت، وله واجهة تفاعل 

سهلة االستخدام.
مبجرد ضبط آرشز Arches ملؤسسة معينة، فهو مصمم ليكون حدسياً قدر 
اإلمكان بحيث ميكن املخولني باستخدامه الدخول عليه، والقيام بالتحرير، 
والبحث عن املعلومات بقليل من التدريب التقني. ويقوم النظام مبعالجة 

املعلومات لالستجابة ألحدث التطورات يف تكنولوجيا دالالت األلفاظ.

...قوة يف رسم خرائط ومعالجة معلومات جغرافية-فراغية
يشمل آرشز Arches عىل خاصية رسم، واستدعاء وتعديل مصادر هندسية 

بشكل مبارش ضمن النظام. كام ميكن استخدامه للتحقق من معلومات 
فراغية باستخدام مرشح املوقع. وميكن لنظام Arches احتواء أية خريطة 

 ،OpenStreetMap ”أساسية ، كتلك التي توفرها “أوبن سرتيت ماب
و”جوجل” Google، و”مايكروسوفت” Microsoft، وكذلك خرائظ األقامر 
الصناعية املتاحة عىل شبكة االنرتنت، والصور األخرى )مثال ذلك الخرائط 
التاريخية( والتي توفرها خدمات أخرى. كام يدخل آرشز Arches ويعالج 

املعلومات الجغرافية-الفراغية بناء عىل املعايري واملواصفات الخاصة ب”أوبن 
جيوسباشيال كونسورتيوم” )OGC(. ويضمن التوافق مع معايري OGC أن 
النظام متوافق مع تطبيقات نظم املعلومات الجغرافية GIS املكتبية )مثل 
 ،Google Earth وجوجل إرث ،ESRI’s ArcGIS إيرسي آرك جي آي إس

وكوانتوم جي آي إس Quantum GIS(، ومتصفحات االنرتنت الحديثة، 
وخدمات رسم الخرائط املتاحة عىل االنرتنت.  

...اختيارات قابلة للتطويع بشكل كبري فيام يخص إتاحة الدخول أو تحديد 
الدخول للمعلومات بالتوافق مع متطلبات التطبيق

يتيح آرشز Arches للمؤسسات قابلية التحديد الدقيق للدخول للنظام عن 
طريق التحكم يف ضوابط األمن عىل مستوى حقول املعلومات، بناء عىل 

تصاريح فردية أو جامعية. فعىل سبيل املثال ميكن أن يحدد تطبيق آرشز 
Arches أي من املستخدمني ميكنه تعديل حقول معلومات معينة، وأي 

زائرين )إذا كان الدخول للجمهور متاحاً( ميكنه رؤية أي نوع من املعلومات.

... بناء النظام معياري ومبنى عىل معلومات علم الدالالت اللغوية ليعزز 
تبادل املعلومات ويضمن طول عمر املعلومات

 Conceptual النموذج املرجعي املفاهيمي Arches يستخدم آرشز
Reference Model )CRM(: CIDOC لتشكيل العالقات بني حقول 

املعلومات. ويبقى استخدام CRM املعلومات مستقلة عن تصميم نظام 
آرشز Arches. كام أنها تساهم بشكل قوي وفعال يف البحث الداخيل، وبني 
املجموعات املختلفة من املعلومات. وتسهل نقل املعلومات لنظم جديدة 

وتساعد يف حفظ املعلومات عىل مر الوقت.

حقول املعلومات األولية يف آرشز Arches تم تصميمها بناء عىل مسودات 
الكود املعياري العاملي CIDOC الخاص بالرتاث املعامري واألثري، والتي تم 

 .CIPA تحديثها بواسطة لجنة إيكوموس الدولية العلمية الخاصة بالتوثيق
وميكن للمؤسسات التي تستخدم آرشز Arches أن تعيد تصميم حقول 

املعلومات ليك تناسب احتياجاتها الخاصة. وملزيد من املعلومات عن معايري 
www.archesproject.org/standards :املعلومات، الرجا زيارة املوقع

...نظام قوي عىل مستوى املؤسسات
صمم آرشز Arches أساساً ليك يستخدم عىل مستوى املؤسسات واملشاريع، 
وليس كتطبيق لسطح املكتب الشخيص. ولذلك سيحتاج الذين سيتبنونه أن 

يعرّفوا خادم ليك يستضيف نظام آرشز Arches، ومثل األنظمة املؤسسية 
األخرى، يجب أن يتوافر إداري أنظمة معلومات مؤهل إلدارته وصيانته.

قد تحتاج املؤسسات التي تتبنيى آرشز Arches أن تقوم بتطويع الربنامج ليك 
يلبي احتياجتهم الخاصة، وليك يتوافق مع سياقات جغرافية وثقافية وإدارية 
محددة. ويتطلب تطويع النظام إىل خربة يف مجال أدوات املصادر املفتوحة، 

 GIS والتي تم استخدامها لبناء النظام، وفهم عميق لنظم املعلومات الجغرافية
وإدارة املعلومات. وقد تتوفر الخربة املطلوبة داخل املؤسسة أو قد يكون من 

الرضوري االستعانة بخربة خارجية.

وقد تتطلب املحافظة عىل املعايري وضامن االتساق، أن يتم معالجة املعلومات 
القدمية واملعلومات الحديثة قبل تكاملهام يف التطبيق الجديد. 

ومن التوصيات أيضاً، أن تجهز املؤسسات مصطلحات موحدة لتوثيق مصادر 
الرتاث الثقايف يف مجال اهتاممها.

اإلصدارات والتطبيقات

تم إصدار النسخة 1.0 من آرشز Arches كمصدر مفتوح يف اكتوبر/ترشين 
األول 2013، والنسخة 2.0 يف مارس/آذار 2014. أما أحدث نسخة من آرشز 

Arches وهي 3.1 فقد تم إصدارها يف نوفمرب/ترشين الثاين 2015.

 Arches ولإلطالع عىل نسخة مبكرة تم تطويع تطبقيها من آرشز
3.0، الرجا زيارة موقع “جرد املصادر التاريخية يف لوس أنجلس” 

HistoricPlacesLA.org، حيث تستخدم مدينة لوس أنجلس 
HistoricPlacesLA.org ليك تدير وتنرش معلومات عن مصادرها 

التاريخية املختلفة.

ويف الوقت الحايل، يتم تطبيق أو تقييم آرشز Arches بواسطة عدة 
مؤسسات متخصصة يف الرتاث من أنحاء العامل املختلفة لتوثيق أماكن 

الرتاث مبقاييس مختلفة، بدءاً باملواقع الفردية إىل االستخدام عىل مستوى 
الدولة. فعىل سبيل املثال، فهو يستخدم لتسجيل املواقع الثقافية املهددة 

يف مناطق النزاعات املسلحة مثل سوريا، ومثال آخر توثيق املناظر 
الطبيعية الثقافية داخل الواليات املتحدة األمريكية، ومثال ثالث تسجيل 

مواقع وجود اآلثار عىل مدى الشامل الغريب ألوروبا.


