


From Start To Save





will not

can be very hazardous if treated 
or stored incorrectly

 قد لن یكون خزان الھواء الحل المثالي لجمیع
. انواع االرشفة

 قام المركز األمریكي لألبحاث الشرقیة
ACOR

 باستخدام خزان الھواء ألنھ  الحل االفضل    
 والفعال من حیث التكلفة واألخذ بعین االعتبار

.الكمیة الكبیرة للمسح الذي نقوم بھ
 تأخذ خزانات الھواء مساحة كبیرة وتحتاج

 العادة التعبئة ویمكن ان تكون خطیرة اذا تم
.التعامل معھا او حفظھا بطریقة غیر صحیحة
 رجاءاً تأكد من تفحص حاجاتك وخیاراتك قبل

. استخدام خزانات الھواء
 ھنالك خیارات اخرى قد تكون حالً افضل
.تتضمن الھواء المضغوط و منافیخ الھواء

  

  المعدات – مالحظة عن الھواء المضغوط

 المعدات – مالحظة عن الھواء
  المضغوط

 قد لن یكون خزان الھواء الحل المثالي لجمیع انواع
. االرشفة

ACOR قام المركز األمریكي لألبحاث الشرقیة
 باستخدام خزان الھواء ألنھ  الحل االفضل    
 والفعال من حیث التكلفة واألخذ بعین االعتبار

.الكمیة الكبیرة للمسح الذي نقوم بھ
 تأخذ خزانات الھواء مساحة كبیرة وتحتاج العادة

 التعبئة ویمكن ان تكون خطیرة اذا تم التعامل معھا
.او حفظھا بطریقة غیر صحیحة

 رجاءاً تأكد من تفحص حاجاتك وخیاراتك قبل
. استخدام خزانات الھواء

 ھنالك خیارات اخرى قد تكون حالً افضل تتضمن
.الھواء المضغوط و منافیخ الھواء

  



المعدات – أغطیة الشاشات

 یعد غطاء الشاشة اداة مھمة ویمكن
.التغاضي عنھ أحیاناً

 یستخدم غطاء الشاشة للتقلیل من تسلیط
 الضوء الذي بدوره ینشئ توھج وتغییرات

.غیر مرغوبة فیھا فالتباین واللون

 



 في بعض األحیان من الصعب ایجاد
 المعدات التي نحتاجھا دائماً فیتطلب

.األمر أن تصنعھا بنفسك

 قم بعمل غطاء لشاشتك بنفسك

 في بعض األحیان من الصعب ایجاد
 المعدات التي نحتاجھا دائماً فیتطلب

.األمر أن تصنعھا بنفسك

 قم بعمل غطاء لشاشتك بنفسك

http://www.youtube.com/watch?v=XjmuIKrZlDE


●

●

●

•  قم بتعییر الشاشة بعد إحماء جھازك
   الحاسوب 30 دقیقة على األقل

باستخدام 
•  احرص دائماً على القیام بھذه العملیة

 .كل اسبوع
•  تتبع الخطوات ستستغرق العملیة من

   .5-10 دقائق

تعییر شاشتك بشكل دوري

•  قم بتعییر الشاشة بعد إحماء جھازك
   الحاسوب 30 دقیقة على األقل

باستخدام 
•  احرص دائماً على القیام بھذه العملیة

 .كل اسبوع
•  تتبع الخطوات ستستغرق العملیة من

   .5-10 دقائق
  

تعییر شاشتك بشكل دوري





but

“Scanning”قم بإنشاء ملف للمسح الضوئي
IT8 Targets باستخدام

ً  لضمان إعادة قراءة لون دقیق من األفضل دائما
 استخدام أدوات القیاس

 فھي تعد أفضل طریقة لذلك عن طریق إنشاء ملفات
 في خیارات نظام الماسح الضوئي

“Scanner”
.وسیضمن لك القلیل من العمل وبأكثر دقة 

 دائماً سیكون ھنالك اختالفات لنوع ولون الملفات التي
 ترغب بعمل مسح ضوئي لھا لكن استخدام االرقام

  .والقیاسات تكن اكثر دقة من استخدام عیناك













قم بتغییر المخرجات الى 250-5
 ھذا سوف یقلل من محتوى النقاط التي ال

 تحتوي على التفاصیل
 كالنقاط السوداء (الظالل) والبیضاء (الضوء

. (الساطع
 وھذا سیضمن لك دائماً احتفاظ ظاللك

 وإضاءتك الساطعة بأكبر قدرممكن من
 التفاصیل للمسح الضوئي األصلي ولن

.تخرج من النطاق

.قم بإغالق صندوق تعدیالت الرسم البیاني

Change your Output to 5 / 250.

You always want the maximum amount 
of detail in your original scan.





.ھذه العملیة مشابھة لمبدأ المواد العاكسة
 یقام بوضعھم على زجاج الماسح

 الضوئي إلستخدام ألوانھا األساسیة
 والرمادیة لعمل القیاسات وإنشاء الملفات

.للوحات



●

●

●

●

 قبل البدء بالمسح الضوئي – تنظیف أسطح
جھاز الماسح الضوئي

•  قم باستخدام منظف الغبار لمسح السطح
 الزجاجي للماسح الضوئي لضمان

.نظافتھا وخلوھا من الخطوط
•  یمكن استخدام مندیل ناعم لكن یجب

 الحرص بأن ال تتسبب لك بإحداث
 .الخدوش

•  قم بتنظیف الطبقة العلیا من الماسح
.الضوئي إذا كانت متسخة

•  قم باستخدام ضاغط الھواء (طارد الغبار)
 أو المنفاخ أو استخدام خزان الھواء إلبعاد

 .الغبار عن السطح



● Always

●

before The 
quality of every step past this is 
affected by it!

●

●

 قبل البدء بالمسح الضوئي – التفحص ،
التنظیف

•  احرص دائماً على ارتداء قفازات قطنیة
. عندما تتعامل مع القطع األصلیة

•  یجب أن تكون القطع األصلیة نظیفة ،
 خالیة من الغبار والبصمات قبل البدء

 بالمسح الضوئي. التأكد من عمل كل خطوة
 بشكل جید النھا قد تؤثرعلى الخطوات

.الالحقة

•  الحرص دائماً على إزالة الغبار ، البصمات
 والعوامل األخرى أو التقلیل منھا بأكبر قدر ممكن

.من دون إحداث أضرار أخرى

•  قم بمسح الجانبین من الشرائح بلطف وباستخدام
. مندیل ناعم وجاف



●

●
●
●

 قبل البدء بالمسح الضوئي – التفحص ،
التنظیف

 قم باستخدام الھواء المضغوط أو المنفاخ لطرد*
.الغبار بعیداً عن الشریحة

 
 اطرد الغبار والمواد العالقة عن سطح الماسح*

.الضوئي

.ضع الشرائح في مكانھا األصلي على الحامل*

 كرر خطوات العملیة السابقة لكافة الشرائح*
 حتى تكتمل الشرائح على حامل الماسح

.الضوئي



●

●

 قبل البدء بالمسح الضوئي – التفحص ،
التنظیف

 بعد التأكد من أن كافة الشرائح بمكانھا*
 الصحیح على الحامل قم باستخدام ضاغط
 الھواء مرة أخرى للجزء العلوي على كل

.شریحة
 بشكل لطیف قم بإغالق الجزء العلوي من*

“Scanner”
. وأكمل عملیة المسح الضوئي الرقمي



●
98% isopropyl 

alcohol

● Any alcohol grade lower than 
98% will leave moisture on the 
original and will cause damage. 

DO NOT DAMAGE THE ORIGINAL!

 قبل البدء بالمسح الضوئي - أزل
 البصمات

 إلزالة البصمات الملتصقة والتقلیل منھا
 استخدم 98% من الكحول المركز لمزید

.التنظیف

 أي تركیز كحولي أقل من 98% سوف یترك
 طبقة رطبة على سطح الطبقة األصلیة

.وسیتسبب لھا بالتلف

! ال تتلف القطعة األصلیة
 



●

Do not put alcohol 
directly onto the slide! 

but do 
not overdo it.

 قبل البدء بالمسح الضوئي - أزل
البصمات

 ضع كمیة قلیلة من 98% من الكحول*
.باستخدام مندیل ناعم من القماش

 
.ال تضع الكحول بشكل مباشر على الشریحة*

 
 بحركة واحدة وسریعة وباستخدام المندیل*

 المبلل بالكحول سترى أن البصمة تم ازالتھا أو
 تقلیلھا

كرر العملیة إذا لزم األمر
 

  لكن ال تبالغ في التنظیف



●

●

● scan 
larger than what should be necessary

○

○

المسح الضوئي - جودة الصور 
 ال یوجد درجة وضوح أو حل مناسب لمسح أي من الملفات المتعددة

.الوسائط

 في حال عدم التأكد من الدرجة المناسبة یمكن عمل مسح ضوئي
-:بدرجة وضوح اكبر مما تحتاجھ

 یمكنك تقلیل حجم الملف*
 ال یمكنك زیادة حجم الملف األصلي بدون خسارة جودة الصورة

 



Common Archive Resolutions
● 6,000 pixels on the long axis

● TIFF
●

○

●

●







●

●

●

●
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Tutorial


