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Abstract:
Purpose: This paper explains what factors impact preservation and access to materials in audiovisual archives, including those of radio and television; where and when
access contributes to preservation and where it endangers them due to such acts as
manipulation, distortion, censorship or destruction. The paper proposes strategies for
maintaining a balance between the two.
Method and research design: Library resources were consulted to prepare this paper.
Findings and conclusion: Migration of contents to alternative formats is suggested as
an effective strategy to achieve the balance between preservation and access.
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فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چڪیده:

هدف :هدف آرشیوهای دیداری-شنیداری فراهمکردن گسرتدهترین دسرتسی ممکن به مجموعههاست.
این هدف با حفاظت و نگهداری منابع در تعارض نیست؛ ولی بهسادگی هم محقق منیشود ،چون
آرشیوها موظفاند همۀ منابع تحت مراقبت خود و همچنین منابع موقت را دربرابر دستکاری،
تحریف ،سانسور یا تخریب محافظت کنند.
روش /رویکرد پژوهش :در آرشیوهای دیداری-شنیداری ازجمله آرشیوهای رادیوتلویزیونی دو کارکرد
اصلی وجود دارد که عبارتاند از :حفظ و نگهداری منابع ،دسرتسپذیرکردن منابع .مسئله این است که
آرشیوداران چگونه باید این کارکردها را در کنار هم انجام دهند.
یافتهها و نتیجهگیری :در پژوهش حارض سعی بر آن است که عوامل مؤثر بر نگهداری و دسرتسی به
منابع مشخص شود و با بررسی و تحلیل آنها بیان شود که دسرتسی به منابع ،کجا به حفاظت بیشرت
کمک میکند و کجا حفاظت را بهخطر میاندازد و درنهایت چه راهکار(هایی) وجود دارد که سهم
هرکدام از کارکردها تاحدِّممکن در آرشیوها حفظ شود و یکی تحت تأثیر دیگری قرار نگیرد.
.1كارشــناس ارشــد كتابــداری و اطالع رســانی،
دانشــگاه تهـران ،تهـران ،ایران
mehr9mehrizi@gmail.com
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مقدمه

 .1محمل :بسرتی که محتوای دیداری-
شنیداری در آن قرار میگیرد مانند نوار ،فیلم،
دیویدی و نظایر آن.
2. Preservation copy
3. Master
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آرشیوها ،کتابخانهها و موزهها دو وظیفه و کارکرد دارند که باهم همخوانی کامل ندارند؛
یکی حفظ و نگهداری منابع بهعنوان میراث فرهنگی ملی و بشری و دیگری ارائۀ خدمات
به مراجعهکنندگان .دراینبین وضعیت موزهها از بقیه بهتر است ،چون هم وظیفۀ حفظ
و نگهداری را انجام میدهند؛ و هم ارائۀ خدمات باواسطه -با ویترین یا کشیدن طناب-
انجام میشود؛ بنابراین منابع موزه درعین استفاده ،محفوظ میماند .خوشبختانه فناوری
نوین اطالعات و ارتباطات کمک بزرگی در ارائۀ خدمات کردهاست و امکان استفاده از
منابع مجازی را پیش آوردهاست تا اصل منابع در امان بماند .ولی آرشیوداران هنوز هم
با مشکل حفظ منابع و همزمان دسترسی به آنها روبهرو هستند ،چون برای تهیۀ نسخۀ
دیجیتال باید به منابع اصلی آنالوگ رجوع کرد و این رجوع منابع را درمعرض خطر قرار
میدهد .بهمحض ورود منبع به آرشیو ،مشکل نحوۀ دسترسی به آن منبع هم پیش میآید؛
بنابراین حفظ و نگهداری منابع دیداری-شنیداری و همزمان امکان دسترسی به آنها از
وظایف اصلی آرشیوداران این حوزه بهویژه آرشیوداران سازمانهای رادیوتلویزیونی است.
دسترسپذیری منابع جنبههای فنی و قانونی دارد .جنبۀ قانونی شامل قوانین دسترسی به
منابع ،حق پدیدآور و استفادههای قانونی از پیشینه است .موضوع اصلی فنی این پژوهش
آن است که دسترسی به سند نباید هیچ آسیبی به تمامیت فیزیکی آن بزند؛ بنابراین بدون
مالحظه باید امکان دسترسی به همۀ محتوای سند دیداری-شنیداری به کاربر داده شود.
دسترسی به تمام محتوای اسناد براساس قوانین هر آرشیو تعیین میشود و همیشه و
همهجا یکسان عمل نمیشود .آرشیوداران برای اینکه بتوانند به دو وظیفۀ اصلی خود
ِّ
تاحدامکان بهدرستی عمل کنند ،تدابیر مختلفی اندیشیدهاند .برای
(حفاظت و دسترسی)
نمونه محملها 1را ازنظر نگهداری و دسترسی طبقهبندی کردهاند تا هم آنها را از آسیب
جدی حفظ کنند و هم امکان دسترسی را راحتتر فراهم کنند؛ از این نظر در مجموعۀ
آرشیو محملهای متفاوت نگهداری میشود:
نسخۀ حفظشو (نسخۀ آرشیوی) 2:این نسخه برای نگهداری انتخاب میشود .این نسخه
ممکن است قدیمیترین نسخۀ موجود در مجموعه باشد .اگر اثری با این هدف انتخاب
شده باشد ،استفاده از آن تحت شرایطی خاص میسر خواهد بود.
نسخۀ نگهداری یا مادر 3:در این نسخه محتوا و ویژگیهای محمل اصلی همانطورکه
هست نگهداری میشود تا از صحت و اصالت محتوای محمل اصلی اطمینان حاصل شود.
فرمت محمل مورداستفاده برای نسخۀ مادر باید بهگونهای باشد که با کمترین میزان افت
اطالعات بتوان نسخههای جدید از منبع تهیه کرد.
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نسخۀ تکثیر یا کار :این نسخه درصورت بروز حوادث ،نسخۀ پشتیبان محمل اصلی و
نسخۀ مادر محسوب میشود .این نسخه مانع از آسیبدیدن ،سایش و پارگی نسخۀ اصلی
و نسخۀ مادر میشود .از نسخۀ تکثیر بهدفعات میتوان نسخهبرداری کرد.
نسخۀ دسرتسی 1:نسخۀ کپی از مدرک است که برای بازبینی یا بازشنوی در دسترس
قرار دارد .این نسخه برای استفاده یا امانت استفاده میشود.
واسپاری آثار دیداری-شنیداری از گامهای دیگر برای حفظ منابع است و بهمعنای
آن است که یک یا چند نسخه از آثار دیداری-شنیداری باید به آرشیو ملی یا سازمانهای
ویژۀ این کار تحویل داده شود .تحویل این آثار میتواند حالت اجبار ،داوطلبانه ،تشویقی
یا احتیاطی داشته باشد .هدف از این کار حفظ و نگهداری میراث دیداری-شنیداری
بهنحوی مؤثر و ارتقای تنوع فرهنگی است .برای نمونه معاهدۀ اروپایی حمایت از میراث
دیداری-شنیداری در شورای اروپا با این هدف ایجاد شدهاست .این معاهده اعضا را ملزم
میسازد تا فیلمهای سینمایی تولیدی و مشترک خود را -که شکلدهندۀ میراث دیداری-
شنیداری منطقۀ تحت پوشش است -بهصورت واسپاری قانونی تحویل این شورا دهند.
در پایان سال  ،2005مجلس و شورای اروپا توصیهنامهای برای کشورهای عضو در میراث
فیلم تهیه کردند .کشورهای عضو ،این توصیهنامه را در تاریخ 16نوامبر 2007پذیرفتند.
این توصیهنامه معیارهای قانونی ،معیارهای اجرایی و معیارهای مناسب دیگری را پیشنهاد
میدهد تا اعضا اطمینان حاصل کنند که آثار سینماییشان -که بخشی از میراث دیداری-
شنیداری آنها را شکل میدهد -بهطور منظم گردآوری ،فهرستنویسی ،حفظ و مرمت
میشود و برای اهداف آموزشی ،تحقیقاتی ،فرهنگی یا هر استفادۀ غیرتجاری دیگری با
ماهیت مشابه ،در دسترس قرار میگیرد .در همۀ موارد حق پدیدآور و حقوق مرتبط باید
لحاظ شود (قدیمی و مهریزی.)1394 ،
آرشیوداران به این نتیجه رسیدهاند که تنها راهحل کنونی برای حفظ منابع دیداری-
شنیداری ،دیجیتالیکردن آنهاست؛ چون دیجیتالیکردن امکانات جدیدی را برای دسترسی
و اطمینان از حفظ محتوای آنها بهارمغان میآورد .همینطور در آئیننامههای خود برای
آسیبدیدن منابع جرائمی را برای کاربران لحاظ کردهاند.
پژوهش حاضر بر آن است تا از منظری دیگر به دو مقولۀ حفاظت و دسترسی نگاه
کند؛ با توضیح اینکه دسترسی به منابع اگرچه آسیبها و خطراتی را برای منابع درپیدارد،
ولی از جهاتی هم به اهداف نگهداری از منابع کمک میکند.
مقاله ابتدا اهداف نگهداری از منابع را بیان میکند سپس آسیبها و خطرات احتمالی
وارده بر منابع براثر دسترسی را میشناساند.

1. Access copy

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 110

135

محبوبهمهريزی

تعریفمسئله

در پژوهش حاضر ،موضوع «حفاظت و دسترسی» در آن دسته از آرشیوهای دیداری-
شنیداری بررسی میشود که این دو کارکرد ،همزمان اهمیت دارند؛ مانند ،آرشیوهای
رادیوتلویزیونی که عالوهبر حفظ و نگهداری منابع ،دسترسی به منابع نیز از مأموریتهای
اصلی آنهاست؛ بنابراین در این نوشته برخی از انواع آرشیوها مدنظر نیستند ،ازجمله
موزههای دیداری-شنیداری که بیشتر به نگهداری و نمایش منابع مشغولاند.

شهایپژوهش
پرس 

نویسنده در پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به پرسشهای زیر است:
 .1هدف از نگهداری منابع دیداری-شنیداری چیست؟
 .2آسیبهای وارده براثر دسترسی به منابع دیداری-شنیداری کدماند؟
 .3اصول پایۀ نگهداری و دسترسپذیرکردن منابع دیداری-شنیداری چیست؟
 .4دسترسی به منابع دیداری-شنیداری چه کمکی به نگهداری آنها میکند؟
 .5نقش فرایند دیجیتالسازی در نگهداری و دسترسپذیری چیست؟

روش پژوهش

نویسندۀ این مقاله با رویکرد تحلیلی و اسنادی به بررسی کموکیف موضوع پژوهش
پرداختهاست؛ بنابراین با بررسی محتوای منابع مستند کلیدی در این حوزه ،عوامل مؤثر بر
نگهداری و دسترسی به منابع دیداری-شنیداری شناسایی شدند؛ مانند :کنترل و نظارت
محیطی ،1بررسی و استفاده از منابع ،2آسیبها 3و نظایر آن .سپس نقاط تشابه و تفاوت این
منابع در دو کارکرد آرشیوها (نگهداری و دسترسی) مشخص شدند و پسازآن راهکارهایی
ارائه شد که هر دو کارکرد سهم تقریب ًا یکسانی در آرشیو داشته باشند.

پیشینۀپژوهش

1. Environmental control and
monitoring
2. Handling and use of materials
3. Damages
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نگارنده ،پژوهشی در ایران پیدا نکرد که در آن به دو موضوع نگهداری منابع آرشیوی و دسترسی
به آنها همزمان پرداخته شده باشد؛ آنچه یافت شد بیشتر پژوهشهایی درزمینۀ نگهداری منابع
بود؛ ولی از خارج از ایران پژوهشهایی بهدست آمد که عالوهبر موضوع حفاظت ،به موضوع
دسترسی نیز توجه زیادی شده بود و از این حیث بیشتر به پژوهش حاضر مرتبط بودند؛ ازجمله:
Ngulube, Patrick. (2003). “Preservation and Access to Public Records and Achive
in South Africa”, University of Natal.
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ِ
آرشیوی آفریقای
نویسندۀ این پایاننامه وضعیت نگهداری و دسترسپذیری منابع
جنوبی را براساس مشاهده و بررسی مخازن  14آرشیو انجام دادهاست .یافتههای پژوهش
نشان دادهاست که اگر در وضعیت موجود بازنگری نشود و به نگهداری منابع توجه نشود،
دسترسی به آنها کاهش خواهد یافت .از پیشنهادهای این پژوهش تأسیس کمیتۀ ملی
نگهداری و دسترسی ،زیرنظر خدمات ملی آرشیوهای آفریقای جنوبی است.

یافت هها

اهدافنگهداریمنابعدیداری-شنیداری

نگهداری 1را تمام مراحل ضروری برای اطمینان از دسترسپذیری دائمی اسناد دیداری-
شنیداری با حداکثر درستی ،تعریف کردهاند؛ بنابراین هدف از نگهداری ،فراهمکردن امکان
دسترسی همیشگی است .نگهداری منبع بدون امکان دسترسی به آن ،بهجز نابودی منبع
هیچ نتیجۀ دیگری ندارد (ادموندسون .)1387 ،در برنامههای حفظ و نگهداری مانند «برنامۀ
حفظ و نگهداری پک» صرفنظر از نوع منابع ،به اهدافی اشاره شدهاست که «حفظ و
نگهداری» و «دسترسپذیری» را در کنار هم قرار دادهاند؛ مانند:
حصول اطمینان از اینکه مواد کتابخانهای چاپشده یا نشده در تمام اَشکال ،ضمن
دسترسپذیری برای مدت نامحدودی نیز حفظ و نگهداری خواهند شود (سلطانی و
راستین.)1379 ،
صحت این قضیه با مطالعۀ اساسنامۀ انجمنها و سازمانهای فعال در حوزۀ منابع
دیداری-شنیداری مشخص میشود .مث ً
ال در اساسنامۀ فدراسیون بینالمللی آرشیوهای
فیلم (فیاف) 2آمدهاست :تشویق اعضا به حفظ و نگهداری فیلم بهعنوان اسناد و مدارک
تاریخی و زیر چتر گرفتن سازمانهای فعال در این کار؛ ایجاد تسهیالت برای گردآوری
و مبادلۀ بینالمللی فیلمها و اسناد و مدارک مرتبط با تاریخ و هنر صنعت سینما با هدف
دسترسی همگان به این منابع (قدیمی و مهریزی.)1394 ،
نمونۀ دیگر از برنامههای حفظ و نگهداری منابع دیداری-شنیداری همراه با
دسترسپذیری «برنامۀ حافظۀ جهانی» 3است .این برنامه را سازمان علمی ،آموزشی و
فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برای عمل به مسئولیت خود در حفظ و معرفی میراث
مستند جهانی در سال  1992آغاز کرد .این برنامه سه هدف اصلی دارد :تسهیل محافظت
از میراث مستند دنیا با استفاده از مناسبترین روش؛ کمک به دسترسی به میراث مستند
جهانی؛ افزایش آگاهی جهانی به وجود میراث مستند و اهمیت آن ازطریق گسترش دفاتر
ثبت حافظۀ جهانی ،رسانهها و نشریات ترویجی و اطالعاتی (قدیمی و مهریزی.)1394 ،

1. Preservation
2. International Federation Film
)Archives (FIAF
3. Memory of the World Programme
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بااینحال با مطالعه در فرهنگها و اصطالحنامههای دیداری-شنیداری ازجمله
«واژهنامۀ موضوعی آرشیو ملی فیلم و صدای استرالیا» 1به واژههایی در حوزۀ نگهداری
و دسترسی برمیخوریم که تعداد و نوع آنها از آن حکایت دارد که باوجودِ اهمیت
دسترسپذیری ،ظاهرا ً دغدغۀ آرشیوداران در حوزۀ نگهداری بیشتر است.
در جدول زیر برشی از مقایسۀ تعداد واژههای دو حوزۀ نگهداری و دسترسی
آمدهاست.
حوزۀنگهداری
Acclimatization
سازگاری با محیط
Ambient conditions
رشایطمحیطی
Cleaning equipment
تجهیزاتمتیزکاری
Cold storage
انباشت در محیط خنک
Conservation
مراقبت
Digital preservation
نگهداریدیجیتالی
Film storage
انباشتفیلم
Preservation
نگهداری
Preservative
مادۀمحافظفیلم
Restoration
مرمت

جدول 1
مقایسۀ تعداد واژههای حوزۀ نگهداری
با حوزۀ دسرتسی

1. National Film and Sound
Archive of Australia. Glossary
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حوزۀ دسرتسی
Access copy
نسخۀدستیاب
Dark archive
آرشیومحرمانه
Local access
دسرتسیمحلی
Reconstruction copy
نسخۀبازسازیشده
Remote access
دسرتسی از راه دور

درعمل ،هم محدودیتهایی درزمینۀ نگهداری منابع و هم درزمینۀ دسترسی به آنها
وجود دارد.
آسیبهای وارده به منابع دیداری-شنیداری براثر دسترسپذیرکردن به دو دستۀ
محتوایی و فیزیکی تقسیم میشوند (مهریزی:)1393 ،
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• آسیبهایمحتوایی

 ازدسترفتن اطالعات براثر کوچ محتوا یا تغییر فرمتکوچ محتوا یا تغییر فرمت برای نیل به اهداف دسترسی ،مفید و چهبسا ضروری است.
این کار هنگامی ضروری است که محمل اصلی بیثبات شده باشد .این کار در بعضی
مواقع ،ازدسترفتن مقداری از اطالعات را دربردارد.

• آسیبهای فیزیکی

 استفادۀ نادرست از منابعمانند جابهجایی نامناسب ،سفت بستهشدن یا گذاشتن و برداشتن نادرست نوار ،و
تغییرات زیاد دما.
1
 پارگیپارگی در لبهها یا کنارههای نوار ،بهویژه در نوار مغناطیسی در هنگام پخش نوار
مشخص میشود .این آسیب هنگام استفاده از نوار بهعلت تنظیمنبودن دستگاه پخش،
و تابداشتن هاب و بوبین ایجاد میشود و پساز استفاده از نوار ،بهعلت صاف و
یکدست نپیچاندن نوار و قرارندادن آن در محفظۀ مخصوص خودش بهوجود میآید.
2
 خراشیدگیخراشهایی که بهعلت گردوغبار ،جابهجایی نادرست ،جمعشدن امولسیون و انواع
خاص آسیب روی فیلمها ایجاد میشود (قدیمی و مهریزی.)1394 ،

• اصول و راههای دسرتسی به منابع

نگهداری و دسترسی ،همیشه باید در پیوند باهم باشند .مجموعههایی که به هر
دلیلی دسترسپذیر نیستند ،نباید در مؤسسات عمومی نگهداری شوند .بههرحال قبلاز
مرتبکردن هر منبع در مجموعه ،آرشیوها باید از شرایط منع دسترسی -که ظاهرا ً قابلرفع
است -مطلع باشند .اصول دسترسی به منابع دیداری-شنیداری جنبههای فنی و قانونی
دارد .جنبههای اصلی فنی که موضوع این پژوهش هم هست آن است که دسترسی نباید
ِّ
تاحدامکان باید
هیچ آسیبی به تمامیت فیزیکی سند بزند (یاسا ،)2011 ،بهعبارتدیگر
امکان دسترسی به همۀ محتوای سند دیداری-شنیداری به کاربر داده شود .دسترسی به
منابع دیداری-شنیداری بهدالیل مختلف و به روشهای متفاوت انجام میشود که در زیر
به نمونههایی از آنها اشاره شدهاست:
• برای تهیۀ نسخۀ بازسازیشده از اثر :منظور تهیۀ نسخهای از اثر با اجزای دیگر است

1. Tear
2. Abrasion marks
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(مانند تصاویری که از قطع نگاتیو یک فیلم و یا برداشتهای مختلف آن حاصل میشود).
نسخۀ بازسازیشده معموالً برای نمایش عمومی بهوجود میآید و احتماالً تفاوت
چشمگیری با نسخۀ اصلی اثر خواهد داشت .هدف از تهیۀ نسخۀ بازسازیشده ،مخاطب
معاصر است؛ ولی با گذشت زمان و تغییر ذائقۀ مخاطب ،تکامل فناوری ،و یا کشف منبع
جدید ،استفادهپذیری آن بهشدت کاهش پیدا میکند.
• پخش رادیوتلویزیونی :1در متن قواعد فهرستنویسی انجمن بینالمللی صدا
و آرشیوداری دیداری-شنیداری (یاسا) ،پخش رادیویی و تلویزیونی نیز نوعی انتشار
محسوب میشود؛ بنابراین پخش و بازپخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی ،نوعی
دسترسی به منابع دیداری-شنیداری برای مخاطبانی گستردهتر خواهد بود.
• استفادۀ برنامهسازان و پژوهشگران :استفادۀ برنامهسازان و پژوهشگران از پیشینههای
دیداری-شنیداری برای تولیدات جدید.

اصول پایۀ نگهداری منابع دیداری-شنیداری

1. Broadcast
2. Image Permanence Institute
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با مرور تاریخ نگهداری منابع فیلم و ویدئو مشخص میشود که دغدغۀ اصلی این آرشیوها
نحوۀ نگهداری این منابع است .همین دغدغهها اصول پایۀ نگهداری منابع را ایجاد کردهاند:
برای نمونه اولین فیلمها از دهۀ  1890تا  1950بر روی نیترات سلولز تولید میشدند که
بهترین پالستیک موجود در آن زمان بود .این پالستیک باوجودِ انعطاف ،شفافیت و محکمی
دو عیب دارد :اول اینکه بیثبات است؛ یعنی طی زمان غیرقابلپیشبینی تجزیه میشود.
همینکه تجزیه آغاز میشود ،هیچ درمانی آن را متوقف نمیکند و نسخهبرداری تنها درمان
است .این ایده که فیلمهای نیتراتی بهناچار تجزیه میشوند ،اساس نسخهبرداری از آنها
است؛ بنابراین بهترین راه برای حفظ فیلمها کپی آنها در پایدارترین رسانه (فیلم استات
سلولز) بهمحض مشاهدۀ اولین نشانۀ تجزیه و سپس دورکردن فیلم اصلی از مجموعه
است .دومین مشکل این است که فیلمهای نیتراتی بسیار قابلاشتعالاند و همینکه بسوزند
مقدار زیادی گازهای سمی تولید میکنند .ترس از این موضوع آرشیوها را وامیداشت تا
مبالغ هنگفتی را برای حل این مشکل هزینه کنند .چارۀ کار کپیگرفتن از فیلمهای نیتراتی و
سپس نابودی آنها بود .این روش اکنون تاحدزیادی بیاعتبار است ،چون معلوم شدهاست
که اوالً ،اگر فیلمهای نیتراتی بهدرستی ذخیره شوند ،لزوم ًا ناپایدار نیستند .موسسۀ پرمننس
ایمیج 2برآورد کردهاست که طول عمر احتمالی فیلم نیترات سلولز بین  15تا  500سال
باشد .این برآورد ممکن است کمک زیادی در پیشبینی طول عمر یک حلقۀ خاص
نکند ،ولی معلوم میکند که فیلم نیتراتی در شرایط محیطی مناسب میتواند زمان طوالنی
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دوام بیاورد .ثانی ًا ،فیلم استات سلولز نیز در شرایط ب ِد محیطی ،حتی ناپایدارتر از فیلمهای
نیتراتی است .در آبوهوای گرم و مرطوب ،طول عمر 8ساله برای فیلمهای استات سلولز
گزارش شدهاست .ثالث ًا ،با ورود اسکنهای دیجیتالی با کیفیت زیاد امکان کپی از فیلمهای
فتوشیمیایی قدیمی و معیوب فراهم شدهاست؛ بنابراین در  15سال گذشته روش جدیدی
فراتر از روش سنتی اتخاذ شدهاست و آن حفظ نسخۀ اصلی 1است .باوجود کپی خوب یا
فیلم و نسخۀ دیجیتال از منبع ،نسخۀ اصلی همیشه منبع اصلی 2و نسخۀ مادر باقی خواهد
ماند و این امکان وجود دارد که همواره کپی بهتری تهیه شود ،با فرض اینکه نسخۀ اصلی
تجزیه نشده باشد .ولی موضوع مهمتر در دنیای ویدئو منسوخشدن فرمت است؛ در
تئوری ،نوار ویدئویی را میتوان قبلاز منسوخشدن ،از فرمت فعلی به فرمت بعدی تبدیل
کرد ،ولی درعمل این کار دشوار است .دیجیتالیکردن نگهداری نیست ،بلکه فقط تهیۀ
نسخهای دیگر از منبع است و این کار سبب میشود تا آرشیو فقط به یک رسانۀ فیزیکی
وابسته نماند (والش.)2006 ،
افزون بر آن -همانطورکه در آسیبهای محتواییِ هنگام دسترسی هم اشاره شد -در
انتقال از فرمت آنالوگ به دیجیتال امکان ازدسترفتن اطالعات وجود دارد؛ بنابراین برای
بازتولید ویژگیهای حامل اصلی ،به پیشرفت تکنولوژی نیاز است (گرین.)2007 ،
بنابرآنچه گفته شد انباشت صحیح ،کنترل و نظارت محیطی ،و حفظ نسخۀ سالم
اصلی (در منابع فیلم) ،و کوچ از فرمتهای منسوخشده به فرمتهای رایج (در منابع
ویدئویی) ،و تلقی مناسب از دیجیتالیکردن منابع آرشیوی از اصول اولیۀ نگهداری منابع
دیداری-شنیداریاند.

نتیجهگیری

نگرانی آرشیوها برای حفظ و نگهداری منابع ،طبیعی است ولی این نگرانی وقتی مشکلساز
است که آرشیوها آنقدر در آن غوطهور شوند که وظیفۀ دیگر خود را کمرنگتر ببینند و
آن دسترسپذیری منابع و امکانی است که در اختیار هدف نگهداری میگذارد .اولویت
حساس و ظریف آرشیوداران حفظ و نگهداری منابع است؛ ولی بهعلت افزایش تقاضا
برای موجودی آرشیوها آنها ناچارند منابع را دسترسپذیر کنند ،چون باوجودِ آسیبهای
احتمالی براثر دسترسی به منابع دیداری-شنیداری ،دسترسی به منابع خود کمکی مهم به
تأمین اهداف نگهداری است .آنچه ،هم در نگهداری و هم در دسترسی به منابع دیداری-
شنیداری مهم است ،ادامۀ عمر منابع است .عمر منابع را با بهبود وضعیت نگهداری میتوان
افزایش داد؛ ولی آنچه که مهمتر از حفظ منابع آرشیوی بدون استفاده از آنهاست ،ادامۀ

1. Original
2.Source
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 .1منظور از دسرتسی مطمنئ ،آن است که
وقتی درخواست کاربر بهصورت یک شیء
دیجیتالدرفرمتدیگرتولیدمیشود،فرمت
تولیدشدۀ جدید قابلیت انطباق و سازگاری با
محیطهای نرمافزاری و سختافزاری جدید
را داشته باشد و این حالت با کمرتین اتالف
محتوا انجام شود؛ و معنی دسرتسی گسرتده
آن است که کاربر بتواند در میان منابع دست
به انتخاب بزند.
2. Retensioning
3. Low Resolution
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عمر منابع با استفاده از آنها در تولیدات جدید است .یک تصویر یا محتوا الزم است به
حیات خود ادامه دهد و این ضرورت فقط با استفاده از فنآوریهای روزافزون دیجیتالی
محقق میشود؛ بنابراین الزم است تا کاربران هستۀ منابع آرشیوی -ازجمله برنامهسازان
و پژوهشگران -دسترسی وسیع و مطمئنی( 1با کیفیت مناسب) به منابع داشته باشند و
محتوای مناسب را برای تولیدات خود برگزینند تا بدینترتیب تصاویر و محتوای منابع
دیداری-شنیداری در تولیدات دیگر دوباره متولد شوند و به حیات خود ادامه دهند.
فرایندهای حفاظتی ازلحاظ زمانی و نیرو برای آرشیو هزینه دارند؛ استفاده از منابع
آرشیوی به این فرایندها کمک میکند .برای نمونه ،فرایند حفاظتیِ «عقب و جلو بردن
نوار مغناطیسی» 2هر سه سال یکبار برای مجموعههای دیداری-شنیداری توصیه میشود.
استفاده از نوارهای مغناطیسی آرشیوی باعث میشود نوارها سالمتر بمانند ،چون موقع
استفاده از نوار ،نوار در سرعت و کشش کنترلشده پیچانده میشود و این کار باعث
میشود تا فشارهای حاصلاز انباشت طوالنیمدت بر روی نوار پخش شود و لبههای
نوار از تماس با قرقرۀ هد دستگاه نمایشدهنده مصون بماند .این عمل به کارکرد بهتر نوار
کمک میکند و بهویژه برای نوارهای تازه و نوارهایی توصیه میشود که پساز تکثیر یا
پخش دچار شوک یا تغییرات دمایی زیاد شدهاند.
آرشیوها باید آسیبهای استفاده از منابع را شناسایی کنند و دربرابر آنها آمادگی
داشته باشند تا بتوانند از محدودیتهای دسترسی به منابع ِّ
تاحدامکان جلوگیری کنند.
نکتۀ آخر آنکه ابزارها و شیوههای دسترسیای در آرشیوها باید استفاده شوند که
خطر آسیب به منابع را کاهش دهند؛ دیجیتالسازی امکانات بیشتری برای این کار در
اختیار آرشیوها قرار دادهاست ،ازجمله تهیۀ فایل پیشنمایش فیلم 3قبلاز دسترسی به نسخۀ
اصلی ،و اولویتبندی منابع موردنیاز برای حفاظت و تبدیل سریع آنها به فایل دیجیتال که
هم به حفاظت آنها کمک میکند و هم امکان دسترسی را برای همۀ کاربران فراهم میکند.
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