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ونية ف  دور األرشفة اإللكتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 إعداد الباحثة: 

 [ نشين يوسف محمد القرعان] 

 [ رئيس ديوان] 

 [ بلدية عي   الباشا الجديدة] 

 

 الملخص: 

ي علم
ي ذاكرة داخل ما يسىم ب فز

بشكل عام تعرف  «ملف» وكلمة .«ملف» الحوسبة، يتم تخزين المعلومات فز
 » ي

وئز  ب »مستندات رقمية«. مصطلح أرشيف إلكي 
ً
ونية« وأحيانا ونية أو محفوظات إلكي   ب »أرشفة إلكي 

ً
أحيانا

مصط أما  الجداول.  ي 
فز الحال  هو  وأعمدة كما  أي صفوف  وحقول  إىل سجالت  ُيقسم  معلومات  ملف  ي 

لح   يعتز
ي ملف معلومات ال يحكمه معيار تصنيف محدد

 .مستندات رقمية تعتز

ي نطاق الدراسة لتقنيات المعلومات الحديثة، 
ي ستدخل فز

ونية هي »عملية استخدام الجهات الت  األرشفة اإللكي 
للقيام بجميع   ي  المادية والمنطقية من أجهزة الحاسبات وبرمجياتها، وتقنيات االتصاالت وملحقاتها، 

الت  المهام 
ز وسائل إدارتها من خالل أسس  ، ذلك لزيادة السيطرة عىلي الوثائق وتحسي 

كانت تقوم بها األرشفة التقليدية وأكير
 . ي
 التنظيم المعلومائ 

 

Abstract : 

In computing, information is stored in memory inside what is called a "file". The word “file” in general 

is sometimes known as “electronic archives or electronic archives” and sometimes as “digital 

documents”. The term “electronic archive” means an information file that is divided into records and 

fields i.e. rows and columns as in tables. The term digital documents mean an information file that is 

not governed by a specific classification standard . 

Electronic archiving is “the process of using the entities that will fall within the scope of the study of 

modern information technologies, both physical and logical, such as computers and their software, 

communication technologies and accessories, to carry out all the tasks that were carried out by traditional 

archiving and more, in order to increase control over documents and improve the means of managing 

them through the foundations of organization Informatics. 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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 المقدمة: 

  » ي والمستندات الرقمية. عىل سبيل المثال، »المستند الرقىمي
وئز ز مصطلخي األرشيف إلكي   يتم الخلط بي 

ً
أحيانا

جدول. كانت   داخل  به  البيانات  تنظيم  يتم  ال  ولكن  النصوص،  معالجة  برامج  باستخدام  إنشاؤه  تم  نص  هو 
أثر كبي  عىل تطبيقات   ي الثمانينات والتسعينات 

ي طرأت عىل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فز
للتطورات الت 

ظهور فبعد  والخاصة؛  العامة  المؤسسات  ي 
فز المعلومات  المحلية نظم  انت   الشبكات  واإلني  نت  اإلني  وشبكات 

ي المؤسسات العامه والخاصة مرحلة أعمق وأشمل من المراحل السابقه جميعها
 .دخلت تطبيقات األتمته فز

تأثي  كبي    الرسيعه  الشبكات  ي 
فز واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  لتكامل  السجالت وكان  إنشاء  طرق  عىل 

ي أي مكان من العالم؛ 
نت فز مجيات إىل أية نقطة متصلة بشبكة اإلني  ونية وسهولة نقل الرسائل والوثائق والير

اإللكي 
والخاصة  الرسمية  المؤسسات  أقسام  جميع  ي 

فز المطلوبه  المعلومات  جميع  ونقل  معالجة  تقنيا  أمكن  وبذلك 
ه من سهولة المتباعدة جغرافيا؛ تماما كما لو أن   ز ي مبتز واحد دون أن يخرسوا أية مي 

ي المؤسسة يعملون فز
موظفز

جاع هذه الوثائق الرسمية  ز بحفظ واسي  استخدام الوثائق الورقيه أو مصداقيتها: وهكذا ظهر اهتمام األرشيفيي 
ي جزء هام من هذه الحاالت دون استخدام الور 

ونية بحته، وفز ي تجرى ضمن بنية إلكي 
ونية الت   .قاإللكي 

ونية كان ال بد للمؤسسات األرشيفية من مواكبة هذا التطور   ومع توجه المؤسسات نحو اعتماد السجالت االلكي 
لألرشيف التقتز  المجلس  انشأ  فقد  الهام؛  توجيهات  ICA التقتز  أصدرت  لألتمته  لجنة  السبعينات  أواسط  ي 

فز
تطبيق دراسة  إدماج  يكفل  بما  التعليمية  المناهج  لتطوير  عام  إرشادية  األرشيفية.وفز  المؤسسات  ي 

فز األتمتة  ات 
الدوىل لألرشيف  1993 المجلس  ي 

فز ونية  اإللكي  السجالت  لجنة  اللجنة ثالث ICA تأسست  أعدت هذه  ، وقد 
ي ندوة استشارية عام  

المعتمدة لدى   1996دراسات طرحتها فز الوثائق  تها بعد إقرارها رسميا لتصبح من  ثم نرسر
 المجلس. 

المعلوماتية   األساليب أحدثت  عىل  جذريا  وانقالبا  حقيقة  ثورة  المعاض  وقتنا  ي 
فز ونية  اإللكي  االتصاالت  ونظم 

والتقنيات  الجديدة  المفاهيم  عىل  بناء  وتداولها،  وحفظها  والملفات  والوثائق  المعلومات  معالجة  ي 
فز التقليدية 

ي عملية األرشفة وحفظ المستندات والوثائق والملفات، بما سيلزم  
كات ا المتقدمة فز لمؤسسات والوزارات والرسر
ي حفظ  والمكاتب  

المتخصصة فز مجيات  التحول إىل استخدام الحاسب والير الحكومية واألهلية عىل اختالفها، 
ز له.   نامج توضيحه وتهيئة المشاركي  حيث يهدف هذا  المستندات والوثائق والمراسالت، وهذا ما سيحاول الير

ز بمفاهيم   نامج إىل تزويد المشاركي  ي مجال برامج األرشفة وإدارة الوثائق المتكاملة وأهميتها  الير
وقضايا أساسية فز

ي استخدام الحاسب  
ي مجال التصنيف والحفظ والمداولة والرسية. وكذلك تأهيلهم بمهارات متقدمة فز

وتقنياتها فز
ونية الستحداث نظم الفهرسة واألرشفة وكذلك مهارات حمايتها وكذلك إتالفها.    والتقنيات اإللكي 

ي مواجهة 
ي تساعد المؤسسات فز

 "من اهم التقنيات الت 
ً
ونيا وتعتير حلول حلول "األرشفة و إدارة السجالت إلكي 

هذه المتطلبات و التقليل من تخزين الورق و مخاطر تلف األوراق، و الحد من التكلفة. وتستخدم نظم إدارة الوثائق 
ي متابعة و تخزين الوثائق اإل

ونية فز ونية أو صور عن الوثائق الورقية و االحتفاظ بإصدارات واالرشفة االلكي  لكي 
 من أنظمة إدارة المحتوى المؤسسي المتعلقه بإدارة األصول الرقمية 

ً
متعددة منها. و يعتير نظام إدارة الوثائق جزءا

 و الوثائق المصورة و نظم سي  العمل و نظام إدارة السجالت. 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الكائن: ما هـــــو تخزيــــن  •
ي من الكتلة 

 تخزين الكائنات هو مفهوم تكنولوجيا التخزين الحديثة والتقدم المنطف 
ا منذ أواخر التسعينيات ، ولكنه اكتسب السوق 

ً
 وتخزين الملفات. كان تخزين الكائنات موجود

 القبول والنجاح عىل مدى السنوات العرسر الماضية. 

اع تخزين الكائنات للتغلب عىل عدد من   المشكالت: تم اختر

كانت إدارة البيانات عىل نطاق واسع باستخدام أنظمة الكتل والملفات التقليدية صعبة بسببها تؤدي هذه    -
 التقنيات إىل جزر بيانات بسبب القيود المفروضة عىل مستويات مختلفة من البيانات. 

ة والمعقدة، المطلوبة  أدت إدارة مساحة االسم عىل نطاق واسع إىل الحفاظ عىل التسلسالت الهرمية الكب - ي 
ي الهياكل المتداخلة عىل الكتلة التقليدية كما ساهمت صفيفات تخزين الملفات 

للوصول إىل البيانات. القيود فز
ي تكوين جزر البيانات. 

 فز
ي     -

ة فز ية كبي  يتطلب توفي  أمان الوصول مجموعة من التقنيات واألمان المعقد المخططات ، ومشاركة برسر
 الت. إدارة هذه المجا

ا ل تخزين البيانات  -
ً
ا باسم التخزين المستند إىل الكائن ، أسلوًبا مختلف

ً
يستخدم تخزين الكائنات، المعروف أيض

 والمراجع. تتضمن مفاهيم تخزين بيانات الكائن العناض الثالثة التالية: 
ا مستمًرا. يمكن أن يكون  

ً
ي تتطلب تخزين

نًصا، التنسيقات الثنائية البيانات: هي بيانات المستخدم والتطبيق الت 
 أو الوسائط المتعددة أو أي محتوى آخر من إنشاء اإلنسان أو الجهاز. 

ا مثل وقت 
ً
بالبيانات. يتضمن بعض السمات المحددة مسبق البيانات الوصفية: هذه هي البيانات المتعلقة 

ز بيانات وصفية مخصصة   ز بتضمي  تحتوي عىل ملفات التحميل والحجم. يسمح تخزين الكائنات للمستخدمي 
 عىل معلومات ذات صلة بالمستخدم أو 

ً
ي أزواج المفتاح والقيمة. تحتوي هذه المعلومات عادة

أي معلومات فز
ي أي وقت وزمن. يتمثل أحد الجوانب الفريدة لمعالجة 

التطبيق الذي يقوم بتخزين البيانات ويمكن تعديلها فز
ي أن

ي أنظمة تخزين الكائنات فز
 البيانات الوصفية هي مخزنة مع الكائن.  البيانات الوصفية فز

ي يتم تناولها  
ي يمكن أن يؤديها تخزين الكائنات، فيما يىلي بعض مشاكل العمل الت 

ما هي مشاكل أعمال التخزين الت 
 بواسطة تخزين الكائنات لوصف متعمق لحاالت االستخدام هذه وأمثلة استخدام نموذجية من عدة صناعات : 

 مستودع النسخ االحتياطي  -
 تخزين المؤسسة كخدمة  -
 أرشيف نشط  -
 التحليالت والمعرفية  -
 مستودع المحتوى -
 تعاون المؤسسة  -
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ة جدا وتنتهي الن ة قصي 
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 ما يؤهل مشاكل األعمال لتخزين الكائنات  

تتعامل المؤسسات الحديثة مع توقعات العمالء ، وزيادة الكميات والحجم محتوى الوسائط المتعددة والمتطلبات 
ة تنافسية ، وُينظر إليها عىل  ز ي تحليالت حديثة لتوفي  مي 

القانونية لالحتفاظ بالبيانات. غالًبا ما تستخدم البيانات فز
كات الحديثة أنها مورد يتم استخدامه و محفوظة. نتيجة لهذه   العوامل والعديد من العوامل األخرى ، تواجه الرسر

 عدة التحديات المتعلقة بتخزين كميات هائلة من البيانات األمثلة التالية: 

ي يمكنها التعامل مع  -
ي تتطلب االنتقال إىل األنظمة الت 

إعادة النظام األساسي المستمر وترحيالت البيانات الت 
ايدة ب  ز  سبب القيود الشديدة عىل التخزين الحاىلي البنية االساسية. متطلبات السعة المي 

انيات تشغيلية ثابتة أو منخفضة.  - ز  إدارة النمو الرسي    ع للقدرات باستخدام مي 
تخزين البيانات المهمة ، ولكن نادًرا ما يتم الوصول إليها ، بطريقة فعالة من حيث التكلفة ويمكن الوصول  -

 إليها بسهولة. 
البيان - تكون  أن  ي غضون  يجب 

فز للقراءة  قابلة  اليوم  المكتوبة  قديمة   10ات  تقنيات  استخدام  سنوات دون 
 ومسجلة الملكية. 

كاء األعمال أن البيانات المكتوبة لن تصبح فاسدة بمرور الوقت. يمكن أن   - يتوقع المستهلكون والمنظمون ورسر
 أو الغرامات.   يؤدي عدم الوصول إىل البيانات إىل فقدان قاعدة العمالء أو فقدان السمعة

كات األخرى من جميع أنحاء العالم قد يحتاجون إىل الوصول إىل  - ز والرسر ي العالم المتصل أن المستهلكي 
يعتز

 البيانات من خارج المؤسسة. 

ي مجال العمل  •
ونية فز  فوائد األرشفة اإللكي 

ن من تنظيم الملفات المهمة أل 
ّ
ونية مهمة ألسباب عديدة، حيث يمك ويوفر طريقة سهلة للعثور  رشفة اإللكي 

البيانات   من  الكثي   العمل  سينتج  وقت،  أي  ي 
فز إليها  حاجة  هناك  إذا كانت  أخرى  مرة  الملفات  هذه  عىل 

ي يتم العمل فيها، يمكن أن تفيد أرشفة المستندات العمل  
والمستندات الفردية، بغض النظر عن الصناعة الت 

 :بعدة طرق 

المادية، فمن المحتمل أن  إذا ك : والتخزين   المكتب   مساحة   يحرر  • ان العمل يستخدم إدارة المستندات 
المليئة   الملفات  أو خزائن  التخزين  بواسطة صفوف من صناديق  المكتبة  الكثي  من مساحة  يتم شغل 
ي تستغرق ساعات لفحصها، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام نظام األرشفة إىل  

بالوثائق واألوراق الت 
ذا كنت تستخدم بالفعل نظاًما رقمًيا، كما يمكن لألرشفة تحرير مساحة تخزين  تحرير هذه المساحة أو إ 

 .للمستندات النشطة 
ي يجب أن تظل آمنة، ال سيما الصناعات مثل  : األمن   يوفر  •

كات مع المستندات الت  تتعامل العديد من الرسر
المستندات ونظام إدارة    المالية، غالًبا ما تحتوي حلول أرشفة   أو  الرعاية الصحية أو الشؤون القانونية 

ي كلمات  
الوثائق عىل إجراءات أمان مضمنة إلدارة وصول المستخدم وتعقب عمليات التحرير والتحكم فز

 .المرور 
صناديق الوثائق المادية معرضة بشكل خاص للكوارث المادية أو  : المادية   المخاطر   من   محمية   الوثائق  •

ي السحابة     يث األخطار مثل الحريق أو الفيضانات أو الرسقة، ح 
توفر أرشفة المستندات الخاصة رقمًيا أو فز

ء  الملفات  الطمأنينة بأن  ي
 .والمستندات آمنة بغض النظر عن أي سر

https://e3arabi.com/uncategorized/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%b0%d9%88%d9%81%d8%a9-%d8%a3%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85/
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ونية ف  دور األرشفة اإللكتر

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

كات  : العمل   كفاءة   من   يزيد  • ايد ويزداد األمر صعوبة بالنسبة للرسر ز يتحول العالم إىل عالم رقىمي بشكل مي 
ي ال تزال  

تستخدم األنظمة التناظرية لمواكبة الطلب، حيث يمكن أن يؤدي استخدام نظام األرشفة  الت 
ز باستدعاء أي مستند ببضع نقرات فقط، مما   ز سي  العمل من خالل السماح للموظفي  الرقمية إىل تحسي 

ي الحاجة إىل الفرز 
 .يلغز

ي المجاالت القانونية أو الط   :  االمتثال   عىل   يساعد  •
كات فز بية أو المالية، غالًبا ما توجد لوائح  بالنسبة للرسر

ي قد يكون من الصعب االمتثال لها عندما  
صارمة بشأن كيفية تخزين بيانات العمالء ومعلوماتهم، والت 

ي أنظمة األرشفة الرقمية مع إجراءات امتثال  
تتعامل بشكل أساسي مع النسخ الورقية وتخزنها، غالًبا ما تأئ 

 .ىل تلبية اللوائح آلية لمساعدة مستندات العمل ع 
 طرق أرشفة الوثائق 

هناك طرق متعددة ألرشفة المستندات، ولكل منها مزاياها وعيوب  ها، يمكن مقارنة الطرق الثالثة األكير شيوًعا  
 .لتحديد ما يمكن اكتسابه أو فقده من اختيار أي منها 

 تخزين الورق 

الملفات مليئة بالوثائق أو النسخ، هذه إحدى أكير  أقدم طريقة هي تخزين الورق التقليدي، خزانات لحفظ  
للغاية   الصعب  ومن  الورق،  تخزين  اق  اخي  يمكن  ال   ، الرقىمي العالم  ي 

فز ا 
ً
أمان األرشفة  طرق 

ء   المعلومات  تحرير  أنه مرهق وبطي الورق هو  ي تخزين 
الرئيسي فز العيب  أثر،  المؤرشفة فعلًيا دون ترك أي 

ي محتوياتها وفرز المعلومات   الكمبيوتر  ستخدام، حيث يمكن لجهاز اال 
سحب المستندات الرقمية والبحث فز

ي  
فز أيام  ساعات حت   الورقية  المستندات  ي 

فز المعلومات  نفس  العثور عىل  يستغرق  قد   ، ي
ثوائز ي 

فز وفهرستها 
 .رق يضيف األمان ولكنه يضخي بالكفاءة بعض الحاالت، الو 

 المحفوظات الرقمية 

لجميع   رقمية  نسخ  هناك  اليوم،  لألرشيف  شيوًعا  األكير  الطريقة  هو  ي 
وئز اإللكي  التخزين  يكون  ربما 

أو الخوادم المحلية أو الموارد   الثابتة   األقراص  المستندات، ويمكن تخزين هذه الملفات الرقمية عىل محركات 
ي  
السحابية أو أي نظام كمبيوتر آخر، المحفوظات الرقمية سهلة الوصول وفعالة للغاية، هذه هي األسباب الت 

اقها، إذا لم يتم تكرارها بشكل كاٍف   ي لألرشيفات الرقمية هو أنه يمكن اخي  اعها، كما أن الجانب السلتر تم اخي 
ي حادثة واحدة عىل أجهزة م 

 .تعددة، فيمكن فقدها فز

 مسح عند الطلب 

ونية والورقية،   ز األرشفة اإللكي  طريقة التخزين الشائعة األخرى هي المسح عند الطلب، إنه بمثابة مزي    ج بي 
ا بمسحها ضوئًيا  

ً
ي عند الطلب هو خدمة تخزن المعلومات كمستندات ورقية ولكنها ستقوم أيض

المسح الضوئ 
قيم،  وإرسالها كمستن  دات رقمية، كما يمكن الحصول عىل موثوقية وأمان المستندات الورقية مع سهولة الي 

ي التعامل مع الجوانب السلبية لكليهما، 
ي   المسح  إن امتالك كل من السجالت الورقية والرقمية يعتز

عند   الضوئ 
 .الورقية الطلب ليس قريًبا من رسعة المحفوظات الرقمية، وهو يقدم مخاطر أمنية رقمية لألرشيفات  

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-cybercrime/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%87%d8%b0%d8%a7/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d8%a7%d8%af-%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d8%a7/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9/%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%88%d8%a6%d9%8a/
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ونية ف  دور األرشفة اإللكتر

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ات برامج األرشفة  ز  أهم مي 

 التخزين   إدارة 

ي أن العديد من حلول  
ي يتم بها تخزين البيانات ذات أهمية بالغة، هذا هو السبب فز

تعتير الطرق والوسائل الت 
مفيدة   ة  ز مي  التلقائية  البيانات  أرشفة  تعد  حيث  البيانات،  إدارة  أدوات  مجموعات  مع  ي 

تأئ  األرشفة  برامج 
ي وقت مبكر، كما يضمن ذلك كفاءة أرشفة  للعديد من الرسر 

كات حيث يمكن جدولة عمليات نقل البيانات فز
لتكوين   الفرصة  تتح  لم  إذا  حت   باستمرار  احتياطًيا  نسخها  يتم  البيانات  ألن  التحميل  وإلغاء  البيانات 

 .للبيانات يدوًيا  االحتياطي   النسخ  أحداث 
 المكررة   البيانات   إلغاء 

النظام، مما يؤثر سلًبا عىل كفاءة   أداء  ي تعطيل 
المطاف فز نهاية  ي 

ة فز الكبي  البيانات  تبدأ أرشيفات  أن  يمكن 
ي  
الت  المكررة  البيانات  إزالة  أدوات  باستخدام  المشكلة  األرشفة هذه  برامج  من  الكثي   تحارب  العمل، حيث 

ي بدورها توفر سعة تخزين أكير تحذف نسخ الملفات ال 
 .مكررة من النظام، والت 

 المتدرج   التخزين 

انيات أصغر،   التخزين   نظام  يعد  ز ي تعمل بمي 
كات، ال سيما تلك الت   للتطبيق للعديد من الرسر

ً
المتدرج خياًرا قابال

دع المستندات الخاص بناًء عىل األهمية، بحيث يتم تخزين البيانات األكير  إنها تسمح بتحديد أولويات مستو 
ي مواقع تخزين أبطأ وبأسعار معقولة 

 .أهمية عىل أرسع خادم متاح، بينما يتم وضع المعلومات األقل أهمية فز

يد   أرشفة  ي   التر
وئ   اإللكتر

بها   واالحتفاظ  ي 
وئز اإللكي  يد  الير اتصاالت  تخزين  القدرة عىل  برامج  تعد  منتجات  من  العديد  ي 

فز شائًعا  أمًرا 
رسائل  نقل  طريق  عن  الخاص  الوارد  صندوق  تخزين  سعة  تحرير  إىل  ذلك  يؤدي  حيث  يد  األرشفة،    التر

ي 
وئ  ا من   اإللكتر

ً
أيض ي 

وئز اإللكي  يد  بالير ي 
التلقائ  الحذف  السابقة إىل موقع تخزين آمن، كما يحىمي االحتفاظ 

األرشيف   من  المفقودة  ي 
وئز اإللكي  يد  الير رسائل  تحميل  إعادة  ببساطة  ويمكن  ي 

وئز اإللكي  يد  للير ي 
العرضز

ي 
وئز يد اإللكي  داد الير

 .للحصول عىل إمكانات محّسنة السي 

نت   اتصال   دون   الوصول   باإلنتر

نت هي أولوية، سواء كان تخزين   أرشيفات البيانات بالكامل  إن القدرة عىل أرشفة البيانات دون اتصال باإلني 
ي وضع عدم  

كات أن األرشفة فز ي الموقع فقط، تجد العديد من الرسر
محلًيا أو أرشفة المعلومات األكير أهمية فز

 .االتصال يمكن أن تكون أداة قيمة 

كات استضافة أرشيفاتها حرصًيا عىل السحابة، تعد أرشفة الويب مفيدة    : الويب   أرشفة  قد تختار بعض الرسر
بالوظائف  من خال  نت ومتصفح، مما يسمح  باإلني  أي جهاز متصل  بالوصول إىل األرشيفات من  السماح  ل 

 .حت  عند إجراء األعمال أثناء التنقل 

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%81%d8%b4%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%88%d9%8a%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%b9/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%b2%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b0%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a/
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ونية ف  دور األرشفة اإللكتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 البيانات   تشفت  

يعد الحفاظ عىل أرشيفات البيانات الخاصة آمنة من سلسلة من أحداث فقدان البيانات ذات أهمية قصوى  
ي مجموعة  ولهذا السبب تتضمن بعض حلول األ 

البيانات فز يتم تجميع  البيانات،  رشفة أدوات قوية لتشفي  
، كما يؤدي هذا إىل جعل البيانات   ي ال يمكن الكشف عنها بدون مفتاح تشفي 

مشفرة من األرقام والحروف الت 
ها أو حت  احتجازها   عديمة الفائدة ألي شخص يحاول الوصول إىل األرشيفات بقصد تدمي  البيانات أو تغيي 

 .رهينة ك 

  (API)  التطبيقات   برمجة   واجهة   تكامل 

ي مجموعة متنوعة من حلول 
امج  يمكن دمج بعض حلول برامج األرشفة فز أنظمة   التر ي تشمل 

الت  الخارجية 
ي الكثي  من برامج األرشفة مع   التخزين السحابية 

ي المختلفة، تأئ 
وئز يد اإللكي  وبرامج المحاسبة وتطبيقات الير

المخصصة من خالل وظيفة   التكامل  امج عمليات  الير تدعم  أن  ا 
ً
أيض الشائع  تكامل مضمنة، ومن  عمليات 

 . (API) واجهة برمجة التطبيقات  
 : المراجع المصادر و 
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