امل َكتَ َبة ال َّرقَ ِم َّية

 MediaINFOتقدم حلول برمجية متكاملة لعرض ،تصفح ،بحث ،فهرسة وتبادل املحتويات الرقمية.
تقوم بدعم بعض أرقى مكتبات العامل ،أراشيف ،متاحف والعديد من املؤسسات الحكومية والخاصة.
ميكن للمؤسسات تنظيم وإعادة استخدام املحتويات بطريقة أكرث فاعلية من خالل االستفادة من
االستثامرات السابقة وإعادة توجيهها نحو جمهور وأسواق جديدين.
يف كل عام ،تقوم  MediaINFOبتحويل ماليني األجسام املمسوحة ضوئياً اىل متثيالت رقمية من
السهل عرضها عىل أجهزة الحاسوب ،اللوائح الرقمية أو الهواتف الذكية.

عن MediaINFO

 MediaINFOتحافظ عىل إرث وكنوز الرتاث الثقايف الغري ممكن استبداله .وبذلك ،يكون تراث
األجيال السابقة محفوظ يف الوقت الحايل ومتوفر لصالح أجيال املستقبل.
ميكن للباحثني والطالب وعامة الناس التعامل مع هذه التمثيالت الرقمية من األشياء الثمينة
كالخرائط ،املخطوطات ،الكتب ،الصحف واللوحات دون ملس وبالتايل التسبب برضر لألصول
الثمينة .كام من املمكن «إختياريا» توفري البيانات الوصفية والفهارس ملؤسسات أخرى من خالل
بروتوكوالت موحدة.

الحفاظ عىل الثقافة والرتاث

تم تصميم  MediaINFOللسامح بتوفري منفذ مت َحكّم به للكائنات الرقمية من خالل واجهة
تفاعلية قادرة عىل توفري تجربة عرض عالية الدقة ومثرية لإلعجاب .جميع األجسام تكون مصنفة
ومدعمة ببيانات وصفية مبعيار  Dublin Coreأو معايري أخرى .الصور التي تحتوي عىل نصوص
تكون قابلة للبحث من خالل بيانات وصفية أو من خالل محتوى هذه النصوص ،يف حني يتم
تحديد الكلمة/النص املراد من خالل خاصية تسليط الضوء عىل موقعها يف الصور األصلية العالية
الدقة .املواد ذات حقوق الطبع والنرش واملواد ذات الحساسية العالية من املمكن قفلها للسامح
فقط ملن لهم صالحية للوصول اليها ،سواء من مكان معني أو حساب معني .يف جميع األوقات
ستكون مسيطرا ً عىل املحتوى الخاص بك.

نرش املواد املصورة ضوئياً عىل
الشبكات واإلنرتنت

من خالل  ،MediaINFOتفاعلك مع األصول ،يحايك املعاملة القريبة والتي عاد ًة ما تكون متوفرة
للباحث املخول .التفاصيل املعقدة والتي تكون مرئية فقط تحت العدسة تظهر فجأة عىل شاشتك
من خالل ملسة أصبع واحدة .ميكن للباحثني والطالب وضع الرشوح واملالحظات مبارشة عىل هذه
الصور عالية الدقة ومشاركتها مع زمالء مختارين أو من خالل وسائل اإلعالم اإلجتامعي إليصالها إىل
جمهور جديد.
ال يوجد أي محددات لحجم امللفات التي من املمكن تخزينها وعرضها عىل نظام ،MediaINFO
يتم اسرتجاع امللفات الضخمة بدون الحاجة لتحميلها وبرسعة آنية عيل أي جهاز.

التفاعل مع التفاصيل

تم تطويرها لخدمة احتياجات زبائننا ،األدوات اإلحرتافية تسمح باستخراج وتحرير النصوص من
الصفحات باإلضافة لرتجمتها آلياً ،حتى املخطوطات التي يستحيل قراءة نصوصها آلياً من املمكن
تعديلها لتصبح مقروئة وقابلة للبحث عىل مستويات املحتوى لتدعم أيضاً خاصية تسليط الضوء
عند البحث ،ملفات الصوت والفيديو تصبح قابلة للبحث مع خاصية إختيارية لدعم التعرف عىل
الكالم بشكل آيل .للباحثني القدرة عىل مقارنة اإلصدارات من نفس الكائن تحت األشعة فوق
البنفسجية واألشعة تحت الحمراء أو أضواء مرئية مختلطة .الصور الكبرية ميكن خياطتها معاً يف
أحجام غري محدودة .كام من املمكن تنظيم جوالت موجهة ترشح وت ُزيل الغموض عن خرائط،
مخطوطات ولوحات ميكن عرضها بشكل آيل أو يدوي حسب الطلب .عىل منصات مختارة ،ميكن
للباحثني من خالل بعض التطبيقات الوصول ألي كائن يف أي وقت ومن أي مكان ،من دون
الحاجة للولوج لإلنرتنت.

األدوات اإلحرتافية

يطلب العمالء طريقة للوصول ألرشيفنا
املطبوع

حسناً ،سوف نقوم برقمنة مقتنياتنا

علينا أن نعيد استخدام مقتنياتنا
الثمينة
من املمكن ملقتنياتنا أن تعود علينا
بالربح
يجب نرش موادنا عىل شبكة اإلنرتنت

ولكن...

ال لتحميل ملفات ضخمة!
حامية مقتنياتنا!
نريد رسعة فائقة!
ال نرغب بتخفيض الجودة باستخدام
ملفات  !PDFنتطلع ألعىل جودة!

إنهم يطلبون املستحيل!
كيف يل مشاركة وعرض هذه البيانات املهولة؟
يستحيل عىل نظامنا إلدارة الوثائق التعامل
مع هذا...

أنا بحاجة لتوسعته...

عليك بنظام  MediaINFOللمكتبات الرقمية،
مشاكلك!
لحل جميع

أو استبداله؟

إنه رائع بالفعل! فأنا قادر عىل الوصول لجميع
الوثائق ،لحظيا ومن أي مكان!

عدد مستخدمينا يف زيادة صاروخية!
إننا نحافظ عىل ثقافتنا وتراثنا

لحسن
الحظ...

إنه حل راقي يعود عىل استثامراتنا
بالربح الوفري
الوسائل اإلعالمية تقوم مبحاباتنا
النهاية

خصائص

MediaINFO

 .1التنظيم

 .2اإلغناء

 .3العرض

 .4التفاعل

 .5إعادة اإلستخدام

 .6املشاركة

 .7األدوات اإلحرتافية

إبتدع تنظيم شجري قابل للبحث

أضف وعدل عىل البيانات الوصفية

حقول فهرسية ديناميكية
تتناسب مع احتياجات موادك.

أضف املوقع الجغرايف

يُقدَم بشكل حديس مع تفاعل
طبيعي

البحث من خالل محتوى النصوص

أضف للمفضلة

نتائج البحث

املقارنة

اضافة النصوص عىل املخطوطات

قم ببناء محتوى جديد حسب رغبتك

املحتويات

فالتر الصور

إبحث يف ملفات الصوت والفيديو
عن الكلامت والجمل املنطوقة

قم بالتحميل بكامل الجودة (مع
صالحيات كاملة)

قصص

اإلستخدام بدون حاجة لإلتصال

البحث من خالل املوقع الجغرايف

قم بإنشاء صفحات «قصصية»

مالحظات

مساطر وأدوات القياس

وسائل التواصل اإلجتامعي (فيسبوك،
تويرت)..

العالمات املائية

فلرتة من خالل البيانات الوصفية
والتواريخ
خيارات مرنة للتصنيف
يدعم أنواع مختلفة من املحتويات
كالصور ،الصحف ،الوثائق ،الكتب،
الخرائط وملفات الصوت والفيديو.

وصالت جاهزة لألنظمة البيبلوغرافية

قم بالتكبري ألعىل التفاصيل وأدقها ،
مع تحميل أقل البيانات

استخرج معلومات من IPTC,
EXIF, SQL, databases, z39.50,
…MARC

استخدم «الوقائع املنظورة»
لجوالت موجهة ورشوحات ألي
محتوى

التحكم بصالحيات الوصول

قم بالتضمني لخارج النظام
إستخرج النص

التسعري والرشاء

اَمل ُستَق َبل ِف ا َلتَف ِ
َاصيل ،قُم

ِب ِزيَا َرة www.mediainfo.com

