
 الثقة جيدة. Validator أفضل

م Validator كأداة متعددة االستخدامات لضامن الجودة تعمل عىل ترسيع عملية  يُقدَّ
 Validator التحقق من امللفات الرقمية وتقليل التكلفة اإلجاملية للتحقق اليدوي. يوفر
نوعني من التحقق : 1( التحقق التلقايئ من صحة البيانات استناًدا إىل الخصائص القابلة 
للقياس مثل دقة الصورة واسم امللف ومخطط METS / ALTO، و 2( التحقق اليدوي 

من التعرف الضويئ عىل الحروف OCR وجودة الصورة وتحليل التصميم استناداً إىل 
مناذج ملفات محددة تلقائياً. تُعد أداة التحقق مفيدة بشكل خاص عند العمل مع 

بائعني خارجيني وكميات كبرية من البيانات، حيث إنها تتيح التحقق الرسيع من عمليات 
التسليم وتوفر تقرير مالحظات مفصالً.



بسيط. رسيع. دقيق.
يتِّبع Validator عملية بسيطة من أربع خطوات تبدأ بتكوين إعدادات التحقق من الصحة وتنتهي بتقرير 

تحقق مفصل. من املمكن العمل عىل عدة مشاريع يف وقت واحد وتقسيم املشاريع الكبرية عىل أجهزة 
متعددة أو مستخدمني متعددين. والنتيجة، ما نأمن نحن به، هي أبسط وأرسع وأدق لِضامن الجودة.

عملية الضبط
وتقومون فيها بتحديد أّي املعامالت التي يجب 

فحصها تلقائياً، وتعيني نسبة العينات للفحوصات 

اليدوية.

عملية االسترياد
وتقومون فيها بتحميل البيانات بشكل يدوي أو عن طريق 

إعداد استرياد تلقايئ لكل امللفات املستوردة حديثاً. ميكن 

أن تكون هذه وثائق رقمية من إعدادكم، أو بيانات قمتم 

بتلقيها عرب مزودي خدمة خارجيني.

عملية االسترياد
ويتم فيها فحص الخصائص القابلة للقياس بشكل 

واضح تلقائياً مثل دقة الصورة، ملف تعريف األلوان، 

.METS/ALTO اسم امللف ونظام

الفحص اليدوي
بعد اختياركم لعدد من املستندات املُمثلة، تخضع هذه 

املستندات لفحوصات املتابعة اليدوية يف مجال التعرف 

الضويئ عىل الحروف، تحليل التصميم وجودة املسح 

الضويئ.

ما يقوله عمالؤنا.
“يُساعدنا Validator يف تحديد ما إذا كانت البيانات املستوردة من املواد الرقمية مطابقة ملعايرينا بسهولة. عن طريق 

استخدام ألوان مختلفة عند العمل مع تجزئة املقالة يُصبح التحقق من تصميم الصفحة سهل وفعال. يُعد التحقق التلقايئ 

أمراً رائعاً ألنه يلغي جزء كبري من حاجتنا إىل إنشاء برامج نصية مخصصة للتحقق من صحة ملفات XML باستخدام 

مخططات متعددة، كام يتحقق من مجاالت معينة مهمة بالنسبة لنا، أو يقوم بالتحقق من البيانات بني امللفات.”

—Thomas Haighton, National Library of the Netherlands

اتصل بنا للحصول عىل مزيد من املعلومات.

Lutz Nahold
مدير املبيعات والتسويق

M +49 1579 2366591
lutz.nahold@content-conversion.com | www.content-conversion.com 

Content Conversion Specialists GmbH | Weidestr. 134 | 22083 Hamburg | Germany


