
 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

وط التقن�ة الخاصة بملفات الصور  ال�ش

وط التقن�ة المحّددة بناء ع�  ي تقدمها لل�ث
�ساعد هذە التعل�مات ع� ضمان امتثال ملفات الصور الىت

سخكنظام الهاي
ُ
 . كما �ساعد ع� صون جودة ��ث �

وط ملخص  التقن�ة ال�ش
 

 TIFFأو  JPEG �سق الصورة

 نقطة ل�ل بوصة 300 االستبانة

�جب أن �كون لنسخة واحدة ع� األقل من كل تصم�م حجم ال  الحجم األدىن 
ي كل بوصة) 300(بدقة سم  3�قّل عن 

 نقطة �ف

ي  16× سم  16 الحجم األق�
 نقطة ل�ل بوصة) 300سم (�ف

 م�غابا�ت 2 الحجم األق� للملفات (ل�ل ملف)

 نموذج أحمر أخ�ف أزرق أو التدّرج الرمادي اللون

ف  الجوانب  بكسال 20و 1بني

 
 

 ج�دة صور  ملفات توف�ي 
 

سم  3نقطة ل�ل بوصة) إ� الحجم األدىف وهو  150أو  72سيتم االرتقاء بالصور ذات االستبانة المتدن�ة ( 
نقطة ل�ل بوصة. وتكون النت�جة صورة ضباب�ة ال تظهر فيها تفاص�ل التصم�م.  300سم باستبانة  3× 

ي وثائق أخرى أو المأخوذة بواسطة 
ومن المرّجح أن تكون الصور الُمعدة ألغراض ال��ب أو المدرجة �ف

 300االستبانة. و�ناء عل�ه يو� بتوف�ي صور ذات استبانة أصل�ة �ساوي  الهواتف الذك�ة صورا متدن�ة
 نقطة ل�ل بوصة. 

 

 
 

 نقطة ل�ل بوصة) 300إ�  250االستبانة العال�ة (من  نقطة ل�ل بوصة) 250إ�  72االستبانة المتدن�ة (من 
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ي  استبانة �ي  ما 
 فيها)؟ بوصة ل�ل النقاط عدد (أو  صورىت

 
ي �ساوي 

ي ملف الصور الذي تقدمه. واالستبانة الىت
ل االستبانة كثافة المعلومات الموجودة �ف

ّ
×  300تمث

ي أّن هناك  نقطة ل�ل 300
ي مساحة قدرها بوصة واحدة ( 300بوصة تعىف

سم).  2,54بكسل (أو نقطة) �ف
ف  ، لبل�غ المستوى األمثل من الجودة، أن تكون ملفاتك بني ي

نقطة ل�ل  300×  300و 250×  250و�نب�ف
ا بوصة. فإذا كانت االستبانة أدىف من ذلك النطاق أو أع� منه فإّن النظام س�ع�د تحج�م ملفاتك آل�

 نقطة ل�ل بوصة.  266×  266إلعطائها استبانة تعادل 
 

 تصم�مك مقاي�س ع� اإلبقاء �مكنك ك�ف
 

 تحم�ل الصور

 

 
 
 

 

 سم 10× سم  10
 نقطة ل�ل بوصة 300×  300االستبانة: 

 سم 5× سم  10
 نقطة ل�ل بوصة 900×  900االستبانة: 

 الحص�لة

 

 

 

 
د من أّن كل 

�
ي ض�اع مقاي�سها، عل�ك بالتأ�

ي إعادة تحج�م صورك المختلفة بط��ق ال ترغب فيها وتال�ف
لتال�ف

سخك لها االستبانة ذاتها، والُمفّضل أن تكون تلك االستبانة 
ُ
 نقطة ل�ل بوصة.  300×  300�

ف نوع�ة منشورك، ألّن  300توف�ي ملفات صور باستبانة أع� من ولن �سهم  ي تحسني
نقطة ل�ل بوصة �ف

ض آل�ا إ� 
ّ
 نقطة ل�ل بوصة.  266×  266استبانة النسخة سُتخف
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ن  الجوانب  كسالب 20و 1 بني

 
ي جوانب الصورة بمقدار واحد بكسل. وذلك س�حول دون ض�اع 

من المهّم اإلبقاء ع� استبانة �ف
 . قّص صورتك ألغراض الن�ث

ُ
 المعلومات عندما ت

  
ُيرسل ملف الصورة بدون أ�ة جوانب. وتطال البكسالت حافة 

 النسخة. 
ي 

�مكن، عند إعادة تحج�م الصورة آل�ا، أن تضيع المعلومات �ف
 . ف السف� وال�مىف  الحافتني

 

ف  اوح بني ح أن �كون التهذ�ب باستبانة ت�ت ي الجوانب الع��ضة. وُ�ق�ت
 20و 1كما �جب تهذ�ب الصورة لتال�ف

 بكسال. 

 
 مثال ع� الجوانب الع��ضة للغا�ة. 

 
 

 

https://www.wipo.int/hague/ar/how_to/file/prepare.html#accordion__collapse__05

	الشروط التقنية الخاصة بملفات الصور
	تحميل الصور
	الحصيلة


