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Abstract:
Purpose: To investigate the factors affecting the selection and retrieval of images in
news networks for faster and more accurate retrieval of images in the News Archive of
the Islamic Republic of Iran Broadcasting.
Methodology & Design Research: The research method is documentary and library
research and data is collected and analyzed from archival and library sources.
Conclusion and Findings: In order to prevent pollution and information loss in retrieving news images, it is necessary that every video archive has a written policy. The
image selection working group should be formed and images should be selected based
on the criteria set in the policy. Important criteria for selecting news images are: user
needs, content value, fundamental programming value, re-programming value, and
historical value. As the updating and quick response is so important for news archives,
periodic evaluation (at least once every two years) is needed and weeding, replacement,
and updating should be carried out on a regular basis. Also, ongoing assessment of the
needs and the views of the user group Is a must.
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چڪیده:

هدف :تعیین مؤلفههای مؤثر بر انتخاب و بازیابی تصاویر در شبکههای خبری بهمنظور بازیابی
سریعتر و دقیقتر تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر در سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران.
روش  /رویکرد پژوهش :روش پژوهش اسنادی و کتابخانهای است و دادهها از منابع آرشیوی و
کتابخانهای گردآوری و تحلیل شدهاند.

یافت هها و نتیجهگیری :برای پیشگیری از آلودگی و از دست رفتن تصویرهای خبری ،آرشیو تصویری
حتما باید خطمشی مدون داشته باشد و کارگروه گزینش تصاویر بر اساس همین خطمشی تشکیل
شود و بر اساس معیارهای آن عمل کند .معیارهای مهم عبارتند از نیاز کاربران ،ارزش محتوا ،ارزش
برنامهسازی بنیادی ،ارزش برنامهسازی مجدد ،و ارزش تاریخی .چون موضوع روزآمدی و پاسخگویی
سریع آرشیوهای خبری بسیار اهمیت دارد ،الزم است حداقل هر دو سال یکبار تصاویر گردآمده ارزیابی
و در صورت نیاز وجین ،جایگزین و روزآمد شود .نیاز سنجی و نظرسنجی مستمر ازکاربران سامانه نیز
بسیار اهمیت دارد.
ڪلیدواژهها:
مجموعهسازی؛ انتخاب تصاویر؛ شبکههای خربی؛ آرشیوهای تصویری خرب؛ بازیابی بهینۀ اطالعات؛
سازمان صداوسیامی جمهوری اسالمی ایران.
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امروزه پیشرفت سریع فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی سبب استفادۀ روزافزون از منابع
دیداری شدهاست و زندگی در عصر فرادیداری سبب شدهاست تا ابزارها و تجهیزات
جدید حجم زیادی از اطالعات و تصاویر را منتقل کنند (میلز .)2011 ،1به همین علت
آرشیوهای تصویری 2خبر اهمیت بیشتری مییابند؛ بنابراین شیوهها و فنونی مناسب نیاز
است تا تصاویر ذخیرهشده در آرشیوها در کمترین زمان ممکن بازیابی شوند.
انواعی متنوع از تصاویر در شبکههای خبری تولید و ذخیره میشود و همواره این
سؤال را به ذهن متبادر میکند که چگونه میتوان تصاویر موردنیاز را دراسرعوقت بهصورت
مطلوب بازیابی کرد .گسترش حجم تصاویر ،نیاز به راههای دستیابی مطلوبتر و کارآمدتر
به آنها را نیز افزایش دادهاست (کوالسکی و میبوری.)2002 ،3
باتوجهبه پیشرفت دانش بشری و بهوجودآمدن نسل جدیدی از رسانهها ،رقابت
بین شبکهها و اهمیت سرعت ،دقت و صحت بهعنوان شعار اصلی شبکههای خبری،
و ضرورت اقناع مخاطب ،بازنگری روشهای مدیریت منابع اطالعاتی و آرشیوی در
شبکههای خبری ضرورتی انکارناپذیر است.
در جهان امروز اهمیت و جایگاه رسانهها ،بهویژه شبکههای خبری ،بر هیچکس
پوشیده نیست .رسانهها چنان در تاروپود زندگی افراد رخنه کردهاند که زندگی بشر امروزی
کام ً
ال به آنها وابسته است .بسیاری از مردم با استفاده از رسانهها با دنیای پیرامون خود
ارتباط برقرار میکنند و به زندگی خود معنا میدهند.
در سالهای اخیر بهعلت توسعۀ شبکههای خبری گوناگون و رقابت بین آنها و
4
توسعۀ فناوریهای دیجیتال ،انتشار تصاویر خبری رشدی بیسابقه یافتهاست .وایلم فلوسر
( )2000این ایده را مطرح کردهاست که رسانههای نوین سبب انقالب تصویری شدهاند
و روند فزایندۀ تصاویر دیجیتال به تغییر رویکردهای رسانهای تبدیل شدهاست .باتوجهبه
گوناگونی روزآمد تصاویر دریافتی از شبکههای مختلف خبری ،انتخاب و ذخیرۀ مطلوب
تصاویر ضروری است تا بتوان در کمترین زمان ممکن تصاویر ذخیرهشده را برای بازتولید
دیگر برنامهها و پوشش خبری بازیابی کرد.
امروزه بهعلت افزایش قدرت پردازش رایانهها و دسترسی نامحدود به وسایل
ذخیرهسازی این امکان فراهم شدهاست که حجم زیادی از تصاویر براساس مفاهیم و
واژگان نمایهسازی در پایگاههای اطالعاتی ذخیره شوند و چون کاربران برای جستوجوی
مفاهیم از واژگان خود استفاده میکنند ،افراد متصدی ذخیرۀ تصاویر خبری نیز بهتر است تا
برای بازیابی بهتر این تصاویر ،زبانی مشترک با کاربران داشته باشند.
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ِ
تصویری خبر موضوعی چالشبرانگیز
بازیابی تعداد زیادی تصویر از آرشیوهای
است .اگر کاربر بداند که درپی چه نوعی از اطالعات تصویری است -مث ً
ال عنوان یا
پدیدآوری خاص -ممکن است موضوع موردنیاز خود را بیابد؛ ولی مشکل اینجاست که
همۀ تصاویر خبری داخلی و برخی تصاویر خبری خارجی ،عنوان یا شناسنامۀ مشخصی
ندارند .در رسانههایی که برای مدخلهای تصویری شناسنامه تهیه شدهاست (همانند شکل
 ،)1بازیابی اطالعات خبری سریعتر و دقیقتر انجام میشود .همانطورکه مشاهده میشود
برای دسترسی آسانتر به تصویر مدخل شکل  1دستکم  8نمایه تعریف شدهاست.

شکل 1

نداشتن عنوان یا شناسنامۀ مشخص ،انتخاب ،نمایهسازی و درپی آن ذخیره و بازیابی
تصاویر را در آرشیوهای تصویری خبر مشکل کردهاست .کاربر ممکن است درپی تصاویر
مربوط به موضوع ،دورۀ زمانی ،سبک یا مفهومی خاصی باشد ولی نتواند تصاویر مدنظر خود
را با این ویژگیها بیابد؛ چون پیوندی مناسبی بین تصاویر ذخیرهشده و متون پشتیبانیکنندۀ
شناسایی تصویر برقرار نشدهاست (رابرتس.)2001 ،1
باتوجهبه چالشهای ذکرشده ،مهمترین موضوع این پژوهش شناسایی و تحلیل
مؤلفههایی است که بر انتخاب و درپی آن بازیابی تصاویر در شبکههای خبری نقشی
مهم دارند .بهنظر میرسد که با شناسایی این مؤلفهها و انتخاب درست تصاویر در مرحلۀ
ذخیرهسازی میتوان برنامهریزی مناسبی برای بهینهسازی نظامهای بازیابی تصاویر در
شبکههای خبری -که عامل سرعت در آنها خیلی مهم است -بهوجود آورد.

شناسنامۀ مدخلی تصویری از خربگزاری
آسوشیتدپرس

1. Roberts
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باوجود اهمیت انتخاب تصاویر در شبکههای خبری ،تحقیقات محدودی دراینباره انجام
شدهاست .پژوهش اصنافی ( )1390با عنوان «بررسی قابلیتهای یونی مارک و مارک ایران
برای مدیریت منابع آرشیوی بهمنظور ارائۀ الگویی برای یک نرمافزار آرشیوی بهینه »...نشان
داد که یونیمارک و مارک ایران پشتیبانی از مواد آرشیوی و پیروی از قوانین سلسلهمراتبی
حوزۀ آرشیو را در دستور کار خود قرار ندادهاند و بیشتر توجه خود را به مواد کتابخانهای
معطوف داشتهاند .قدیمی ( )1390با «بررسی وضعیت نمایهسازی و چکیدهنویسی منابع
دیداری-شنیداری و کارایی آن از دیدگاه کاربران» به این نتیجه رسید که آشنایی بیشاز
نیمی از نمایهسازان و چکیدهنویسان با اصول نمایهسازی در حد مطلوب و بیشتر از اصول
چکیدهنویسی است .پژوهش احمدی زاویه ،رضایی شریفآبادی و زارعی ( )1392نشان
داد که از دید کاربران میزان کارایی فیلدهای موضوعی در حد متوسط است و تالشهایی
باید در این زمینه انجام شود تا این فیلدها یکپارچه و روزآمد شوند و ارتقا یابند .پژوهش
زارعی و خداداد شهری ( )1393نشان داد که عواملی مثل کمبود اعتبارات مالی و نیروی
انسانی متخصص و کارآمد ،تدویننشدن راهبردهای مشخص ،حجم بسیار زیاد منابع ،و
نبود زیرساختهای تجهیزاتی و فناورانه سبب شدهاست تا موانعی در مسیر رقمیسازی
آرشیوها ایجاد شود .وفایی ( )1393در پژوهش خود به این نتیجه رسید که میزان آشنایی
آرشیویستها با قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای ).پایینتر از حد متوسط است.
پژوهش بهارلو ( )1395بهرهگیری از استانداردهای نوین را گامی مهم برای ایجاد دسترسی
جهانی به آرشیو دانست .پژوهش عصاره ،توکلیزاده ،بیگدلی و قضاوی ( )1397نشان داد که
1
بین فیلدهای کلیدواژۀ عنوان و کلیدواژۀ نویسندگان شباهت زیادی وجود دارد .کیم و جین
( )2004در پژوهشی با «بررسی استخراج اطالعات متنی از تصاویر» به این نتیجه رسیدهاند
که تغییرات متن بهدلیل تفاوت در اندازه ،سبک ،جهتگیری و تراز ،و همچنین وضوح
رنگها و تضاد درون تصویر و پسزمینههای پیچیده ،مشکل بسیار زیادی را برای انتخاب
و استخراج خودکار متن ایجاد میکند .وادیول ،سورال و ماجومدر )2009( 2در پژوهشی با
عنوان «بازیابی تصویر از وب با استفاده از ویژگیها» به این نتیجه رسیدهاند که نتایج بازیابی
تصاویر با استفاده از پیشنهاد نویسندگان دقت بیشتری دارد و روش الحاقی پیشنهادی آنها
در مقایسه با فنون بازیابی مفهوممحور و محتوامحور نتایج بهتری دارد .دنگ 3و دیگران
( )2011در پژوهشی با عنوان «نمایهسازی معنایی سلسلهمراتبی برای بازیابی تصاویر در
مجموعههای بزرگ» به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از روابط سلسلهمراتبی دقت بازیابی
تصاویر را بهصورت چشمگیری افزایش میدهد .پژوهش بوت و مشرام )2014( 4با عنوان
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بررسی اجمالی روشهای مبتنیبر متن برای انتخاب ،نمایهسازی و بازیابی تصاویر نشان
داد که طراحی یک نظام استخراج متن هنوز با مشکالتی روبهروست و استخراج متن از
تصاویر پیچیده است .پژوهش پنگ ،جو ،وانگ ،فنگ )2016( 1نشان داد که برای افزایش
کیفیت بازیابی تصاویر ،الگویی ترکیبی برای استفاده از دادههای متنی و تصویری الزم است
و تجربیات نشان دادهاست که الگوی ترکیبی ،کیفیت بازیابی تصاویر را بهطور چشمگیری
افزایش میدهد .فرانگانیلو )2018( 2در پژوهشی تصاویر خبری را دارای ارزش پایدار دانسته
و بر حفظ آنها تأکید کردهاست .نتایج این پژوهش نشان داده که حدود  70درصد از تصاویر
ذخیرهشدۀ راکد هرگز دوباره دیده نشدهاند؛ بنابراین انتخاب درست تصاویر میتواند در
استفادۀ مجدد از آنها تأثیرگذار باشد .پژوهش رینگل و وودال )2019( 3نیز نشان داد که
بیشتر رسانههای خبری هیچ استراتژیای برای انتخاب ،حفظ و اشاعۀ تصاویر ندارند و هیچ
آرشیوی بهدرستی نتوانستهاست رکوردی جامع ازآنچه را که تولید میکند ،ذخیره کند .نتایج
پژوهش ادواردز )2019( 4نشان داد که برای شناسایی و اولویتبندی انتخاب و ذخیرۀ تصاویر
در آرشیوها ایجاد استراتژی ضروری است.
گزینش تصاویر و شیوۀ دستیابی به آنها بخشی مهم از استراتژی و برنامۀ گردش کار
آرشیوها در شبکههای خبری است؛ بنابراین ذخیرۀ دائمی تصاویر در آرشیوها در درجۀ
نخست به سازمان مادر و الزامات قانونی آن بستگی دارد .روزانه انواع بسیار زیادی از تصاویر
در آرشیوهای خبری دریافت میشوند که تکراریاند؛ بنابراین آرشیوها باید سازوکاری در
اختیار داشته باشند تا بتوانند بهصورت خودکار تصاویر تکراری را حذف کنند .بخشهای
دریافت ،ادغام و ذخیره ،فرایندهای جزئیات مربوط به مکان و ذخیرۀ دادههای آرشیوشده را
نشان میدهند و میزان دستیابی و سطح خدمات را برای تصاویر مشخص میکنند تا اطمینان
حاصل شود که درصورتنیاز به تصاویر در زمانبندی مشخص میتوان به آنها دست
یافت .مدیریت دادهها نیز به فرایند انتخاب ،دسترسی به منابع آرشیوی و مراحل ذخیرهسازی
تصاویر و سازوکارهای امنیتی برای اطمینان از حفاظت از منابع آرشیوی اختصاص دارد.

روش پژوهش

روش پژوهش اسنادی و کتابخانهای است و دادهها از منابع آرشیوی و کتابخانهای
گردآوری و تحلیل شدهاند.

انتخاب تصاویر نخستین گام در آرشیوهای تصویری خرب

ساالنه میلیونها تصاویر دیجیتال ثبت و نشر میشود؛ این حجم از تصاویر سرسامآور

1. Peng, Zhou, Wang & Fang
2. Franganillo
3. Ringel & Woodall
4. Edwards
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است .بااینحال ،بهدلیل فناوری ارزانقیمت ذخیرۀ تصاویر ،موضوع اصلی در دنیای
دیجیتال امروز ،ذخیرۀ تصاویر نیست؛ بلکه مدیریت ،انتخاب درست ،بازیابی و دسترسی
به این اطالعات است .بنابراین باتوجهبه هزینۀ زیاد دریافت و گردآوری تصاویر خبری،
انتخاب نامناسب آنها موجب بههدررفتن سرمایههای مادی و انسانی میشود؛ بدینمنظور
نظاممندکردن این روند برای اشاعۀ سریع ،دقیق و جامع امری ضروری است تا بتوان ازنظر
زمانی ،نیروی انسانی ،هزینه و ...صرفهجویی کرد و خروجی مناسبی را برای مخاطب
عرضه کرد .انتخاب تصویر از مهمترین وظایف آرشیوهای تصویری خبر محسوب
میشود .درواقع کیفیت بسیاری از خدمات آرشیوهای تصویری خبر به انتخاب درست
و صحیح تصاویر بستگی دارد .از عمدهترین دالیل حساسیت و اهمیت موضوع انتخاب
تصاویر در فرایند مجموعهسازی آرشیوها به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
 .1با انتخاب درست تصاویر ،عرضۀ خدمات مناسب به استفادهکنندگان تضمین
میشود.
 .2در زمینههای گوناگون ،تصاویر گوناگونی دریافت میشود که امکان ذخیرۀ همۀ
آنها در آرشیوها وجود ندارد.
 .3بودجۀ آرشیوها بهقدری محدود است که نهتنها توان آرشیوکردن تمامی تصاویر
دریافتی وجود ندارد ،بلکه سازماندهی و حفاظت و نگهداری از تصاویر نیز مشکلآفرین
است.
 .4برای انتخاب و تدوین تصاویر در آرشیو شبکههای خبری به تجهیزاتی ازجمله
دستگاه کامل تدوین و مونتاژ تصاویر نیاز است که هزینهبر است.
باتوجهبه دالیل ذکرشده ،آرشیوهای تصویری خبر ناچارند تا ازمیان انبوه تصاویر
دریافتشده ،مناسبترین آنها را مطابق با معیارهای مدنظر ازجمله نیاز کاربران ،ارزش
برنامهسازی مجدد یا ارزش تاریخی تصاویر انتخاب کنند تا بتوانند از امکانات محدود
به بهترین نحو ممکن استفاده کنند .از یک سو آرشیویستها بهدنبال آناند تا دریابند که
چگونه با انتخاب بهترین قسمت تصاویر میتوانند گامهای مثبتی را در این زمینه بردارند و
ازسوی دیگر ،شبکههای خبری با داشتن کاربران و مخاطبان خاص خود برآناند تا دریابند
که چگونه میتوانند با انتخاب و استفاده از بهترین تصاویر ،به بیشترین کارایی در سازمان
دست یابند؛ نکتهای که در علم اقتصاد از آن بهعنوان «هزینه-کارایی» یاد میشود (تفاضل
بین هزینه و میزان دسترسی به اهداف) .باوجوداین چه هدف «هزینه-منفعت» باشد و چه
«هزینه-کارایی» باشد ،در آرشیوهای تصویری خبر انتخاب تصاویر مناسب از عمدهترین
روشهای چارهاندیشی برای دسترسی به اهداف سازمانی است.
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اطالعات گزینش موادی که باید ذخیره شوند مهمترین کارکرد
در هر نظام بازیابی
ْ
آن نظام است .هدف نظام هرچه که باشد ،اگر محتوای موضوعی الزم را برای برآوردن
نیازهای مراجعان مدنظر نداشته باشد ،بهحداکثررساندن عملیات دیگر کارکردها ،بههیچوجه
نمیتواند عملکرد نظام را بهبود بخشد.
بنابراین اهمیت انتخاب درست تصاویر در شبکههای خبری را بهسختی میتوان نادیده
گرفت .با مشخصشدن اهمیت روزافزون ماهیت تصاویر ،توجه به خطمشی انتخاب تصاویر
نیز به همین میزان اهمیت دارد .خطمشی انتخاب تصاویر عبارت است از هر قانون ،قاعده،
مقررات یا عملیاتی (مکتوب یا غیرمکتوب) که خلق ،فراهمآوری ،سازماندهی ،اشاعه یا
ارزیابی تصاویر را تحتتأثیر قرار دهد (برگر .)1993 ،1شکل  2تصاویر یک صفحه از 4
صفحه تصاویر دریافتی دربارۀ نفتکش توقیفشدۀ انگلیسی در تنگۀ هرمز در یک روز
است .از این دستکم هشتاد تصویر دریافتی ،مهمترین آنها باید انتخاب و ذخیرهسازی شود.
1. Burger

شکل 2

یک صفحه از  4صفحه تصویر دریافتی
دربارۀنفتکشتوقیفشدۀانگلیسی
در تنگۀ هرمز ()1398 /04 /29
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چارچوبعلمیگزینشتصاویر

1. Policy Statement
2. Shot List

152

گزینش ،فرایند فکری شناسایی مواد مناسب و مفید ازمیان انبوه مواد موجود است و بر
معیارهای مدون و یا ضمنی مبتنی است و معموالً آن را کارکنان حرفهای انجام میدهند.
اجزاء تشکیلدهندۀ گزینش تصاویر بهطور کلی عبارتاند از:
الف« .خطمشی 1گزینش و انتخاب تصاویر» :خطمشی سندی رسمی است و شامل
مبانی فکری مستدل گزینش است .در خطمشی انواع مواد و پیشینههایی که باید و نباید
انتخاب شوند ،همراه با دالیل چنین تصمیمهایی میآیند.
ب« .فرایند گزینش و انتخاب تصاویر» :شامل پیادهسازی عملی سیاست گزینش با استفاده
از منابع انسانی و اطالعاتی برای شناسایی و داوری مواد بالقوه مفید است.
ج« .بازخورد» :سازوکاری در نظام گزینش برای بهینهسازی کارایی فرایند انتخاب
تصاویر است .هدف از آن بهطور مستمر نظارت و باالبردن سطح مجموعه است تا انتظارات
کاربران برآورده شود و نیازهای آنها پاسخ داده شود .استفاده از نظرات دیگران بر مبنایی
یکدست و مستمر میتواند سازوکاری مؤثر باشد و سودمندی و ربط تصاویر را به حداکثر
برساند .پژوهش پیمایشی دربارۀ کاربران و بررسیهای کاربری روشهایی است که بهکمک
آن میتوان اطالعات بازخوردی ارزشمندی را برای انتخاب تصاویر مناسب بهدست آورد
(پائو.)1379 ،
د« .بازمنون اطالعات در آرشیوهای تصویری خرب» :فرایند دومرحلهای تحلیلِ محتوا و
ِ
گزینش اصطالح به بازنمون اطالعات مشهور است؛ بهعبارتدیگر به جنبههایی از بازیابی
اطالعات ،بازنمون اطالعات میگویند که در آن تصاویر انتخابشده با مجموعهای از
برچسبها یا جایگزینهایی نظیر فهرستبرداشتها ،2چکیدهها یا اصطالحهای نمایهای
بازنموده میشود.
فهرستبرداشتهای (شاتلیستهای) تصاویر ،بازنمون کوتاه و دقیق محتوای تصاویر
است که ترجیح ًا برمبنای برداشت کلی ،تجربۀ ذهنی ،و دانش بازبینکننده استخراج میشود.
هدف اصلی فهرستبرداشتها یافتن عنوان یا موضوع اصلی تصویر برای شناسایی و
ذخیرۀ آن است .فشردگی و گویایی ،دو مفهوم کلیدی در شاتلیستکردن تصاویر است
که بازبینکنندۀ تصویر بهشیوهای روشن ،موجز ،و دقیق آنها را استخراج و ثبت میکند.
شاتلیستها عالوهبر آگاهیرسانی جاری و پرهیز از تالش مکرر ،از موازیکاری نیز
جلوگیری میکنند .هدفهای نظام گزینش و انتخاب تصاویر باید راهنمای فرایند شناسایی
و تهیۀ بهترین و مناسبترین تصاویر در دسترس باشد.
بنابراین سیاست انتخاب و گزینش تصاویر شرحی ابتکاری و تالشی هدفدار است؛
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یعنی بیان اصولی است که تصمیمهای مربوط به انتخاب تصاویر باید براساس آن گرفته
شود .ازسوی دیگر ،این سیاست درعمل درمعرض تغییر و تفسیر افراد قرار دارد؛ بنابراین
ْ
ارزش عواملی است که
فرایند گزینش و انتخاب تصاویر روندی مبهم است .کیفیت و
بهشکلی ذهنی و انتزاعی معین میشود .حتی دو نفر با درجۀ دقت مشابه در کار داوری،
نمیتوانند انتخاب تصاویر را بهطور یکدست انجام دهند؛ پس خبرگیِ موضوعی عامل
کمککنندۀ مفیدی در انتخاب تصاویر است .آشنایی با اصطالحات خاص یک زمینه نیز
میتواند مفید واقع شود و افرادی که دارای اطالعات موضوعیاند ،در شناسایی تصاویر
مناسبثابتقدمترند.

سیاستهای انتخاب تصاویر در آرشیوهای تصویری خرب

انتخاب تصاویر عبارت است از فرایندها و مسئولیتهایی که طی آن مجموعۀ آرشیو
براساس طرح و خطمشی معین تهیه میشود و با انجامدادن روندها و فرایندها این
مجموعه بهصورتی پویا ،کارآمد و روزآمد حفظ و نگهداری میشود تا امکان دستیابی
کاربران به آن فراهم شود .هرچند در ابتدا ممکن است این فرایند بهصورتی ساده تعبیر
شود ،ولی با تغییروتحوالت جدید چه از نظر توسعۀ فناوری ،و چه ازنظر جامعهشناسی و
مشکالت اقتصادی ،مجموعهسازی فرایندی پیچیده و چندبعدی شدهاست که به شناخت
چندجانبه نیاز دارد (علومی.)1376 ،
برای انتخاب تصاویر ،هر آرشیوی باید دارای هدفی ازپیشتعیینشده باشد .باتوجهبه
محدودیتهای شدید مالی که امروزه گریبانگیر همۀ آرشیوهاست و نیز حجم زیاد تصاویر
دریافتی که آرشیوکردن تمامی آنها امکانپذیر نیست ،الزم است تا آرشیوها براساس
اولویتبندیها و خطمشیها و روشهای ازپیشتعیینشده درصدد انتخاب تصاویر باشند.
درواقع سیاستگذاری انتخاب تصاویر متضمن حداکثر استفاده از تصاویر انتخابشده و
محدود موجود و حداکثر منافع ممکن است .درحالحاضر معموالً در آرشیوهای تصویری
ِ
دستکم یکی از ارزشهای زیر باشند ،آرشیو میشوند:
خبر ،تصاویری که دارای
 .1تصاویری که ارزش برنامهسازی مجدد را داشته باشند؛ یعنی تصاویری باشند که در
هر زمان بتوان روی آنها نقد و بررسی انجام داد و برنامهای جدید ساخت.
 .2تصاویری که ارزش تاریخی دارند .برای نمونه تمامی بیانات حضرت امامخمینی
(ره) ،عالوهبر ارزش برنامهسازی مجدد و پخش مجدد ،درحالحاضر نیز دارای ارزش
تاریخی است.
 .3تصاویری که ارزش پخش مجدد داشته باشند .روزانه تصاویر زیادی دریافت
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میشوند که تصاویر خبر روزند و بهاصطالح تاریخ مصرف دارند و بعداز آن تاریخ دیگر
ارزش پخش مجدد ندارند؛ مانند گزارشهای مردمی و تحلیلهای روز و( ...احمدی،
.)1382
عوامل مهم در انتخاب تصاویر عبارتاند از .1 :اهمیت تصـاویر؛  .2کیفیت تصاویر؛
 .3شات تصاویر ،مث ً
ال اگر تصویر مدنظر تصویر شخصیت است ،تکشات (شات بسته)
دارد یا خیر.
اگر تصاویر شخصیتهای مختلف داخلی و خارجی بهصورت تکشات یا شات
بسته باشند ،در بیشتر مواقع میتوانند مجددا ً استفاده شوند .تصویر شمارۀ  1تکشات (شات
بستۀ) ظریف ،وزیر امور خارجه را نشان میدهد.

تصویر 1

تکشات (شات بستۀ) ظریف،
وزیر امور خارجه

در دیدارهای مقامات مختلف ،دوشات تصاویر (تصویری که هر دو شخصیت در آن
وجود داشته باشند) نیز ضروری است .تصویر شمارۀ  2دوشات ایستادۀ وزیر امور خارجۀ
کرۀ شمالی با ظریف و دوشات نشستۀ بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه با ظریف را نشان
میدهد.

تصویر 2

دوشات وزیر امور خارجۀ کرۀ شاملی
و رئیسجمهور سوریه با ظریف
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همۀ این نکات ،در انتخاب تصاویر باید مدنظر باشد؛ چون از عوامل مهم انتخاب
تصاویر در آرشیوهای تصویری خبرند.

کارگروهانتخابتصاویر

کارگروه انتخاب تصاویر متشکل از افرادی است که انتخاب تصاویر را باتوجهبه راهبردهای
آرشیو و نیاز استفادهکنندگان برعهده دارند .دالیل اصلی تشکیل کارگروه انتخاب تصاویر
عبارتاند از:
 .1انتخاب تصاویر نیازمند تخصصهای گوناگونی است که در یک فرد وجود ندارد.
برای نمونه برای ذخیره و بازیابی آسان تصاویر پزشکی ،موقع انتخاب و شناسایی
این نوع تصاویر به متخصص موضوعی نیاز است.
 .2مشورت در انتخاب تصاویر همواره به بهترین انتخاب ممکن منجر میشود.
 .3باتوجهبه محدودیت موجود در تهیۀ تصاویر و هزینههای زیاد ،نمایندگان گروههای
ذینفع بهعلت داشتن تخصص ویژه و تسلط بر تصاویر ،امکانات محدود را به
اولویت بهتری اختصاص خواهند داد.
.4ازآنجاکهتصاویرشخصیتهایمختلفداخلیوخارجیبیشترینتصاویردریافتشده
در شبکههای خبری را تشکیل میدهند و چون بیشتر تصاویر داخلی و برخی
تصاویر خارجی دریافتشده بدون برچسب عنوان ،موضوع و شناسنامه هستند و
همۀ این شخصیتها را یک فرد نمیشناسد ،تهیهکنندگان خبری و تحریریۀ خبر
نیز میتوانند در شناسایی دقیق تصاویر نقشی مهم داشته باشند.

سازماندهی تصاویر برای بازیابی

برای اینکه آرشیوهای تصویری خبر مفید واقع شوند ،تصاویر باید باتوجهبه مفاهیم و
واژگان نمایهسازی شوند .کسانی که متصدی پایگاههای تصاویر در آرشیوها هستند و
کاربران این پایگاهها باید با زبانی مشترک صحبت کنند (رابرتس .)2001 ،1زبان تصاویر
بهطور کامل قابلبرگرداندن به واژه نیست (سونونیوس .)1994 ،2آنچه که بیان میشود
نمیتواند گویای همان چیز باشد؛ بنابراین نمیتواند با واژگان نمایهسازی شود .اینکه چه
تعداد واژه برای تشریح یک تصویر بهکار رود اهمیت ندارد ،چون اطالعات دیداری بهطور
کامل کسب نمیشود (کالینز .)1998 ،3جاکوبز 4نیز بر این باور است که نمایهسازی تصاویر
شامل چیزی بیشاز موضوع صرف است .او به نکاتی ازقبیل زاویۀ دوربین ،زمانی از روز
که در آن تصویر گرفته شدهاست ،نوع فیلم ،و قصد مخاطبان هم عالوهبر مکان و دیگر

1. Roberts
2. Svenonius
3. Collins
4. Jacobs
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1. Menard
2. Folksonomy
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اطالعاتی که بهراحتی در تصویر مشخص نیستند توجه میکند (جاکوبز.)1999 ،
برخی از مهمترین چالشهای بازیابی تصاویر در آرشیوهای تصویری خبر عبارتاند
از :نمایهسازی ناقص و بهروزنشده؛ بازیابی اطالعات متناقض؛ پیوندهای مغرضانه و
اطالعات ناخواسته موتورهای جستجو؛ فقدان بهرهبرداری از بازخورد کاربر؛ نارسایی در
تشخیص نیاز اطالعاتی و وجود محتویات بیکیفیت و یا رتبهبندی نامتناسب بهخصوص
برای مرتبطکردن آن با پرسشهای کاربر.
از مهمترین حوزههای نمایهسازی تصاویر که همواره با چالشهایی عمده مواجه بوده
است ،جستوجو و بازیابی تصاویر خبری است .کاربران هنگام جستوجوی تصاویر
ازطریق متنی (کلیدواژهای) با چالشهایی مواجهاند؛ چون اصطالحات جستوجو با زبا ِن
متنِ همراه تصویر مطابق نیست (منارد .)2009 ،1درحالحاضر بیشتر نظامهای بازیابی
اطالعات چندرسانهای در آرشیوهای تصویری خبر برای بازیابی اطالعات بر متن متکیاند؛
چون استخراج اطالعات متنی از اطالعات چندرسانهای امکانپذیر است و نظامهای موجود
این کار را انجام میدهند؛ ولی چالش اصلی نظامهای بازیابی اطالعات چندرسانهای توسعۀ
روشها و فنونی برای فهم خودکار محتواست که هنوز پیشرفت چندانی نکردهاست .منظور
از فهم خودکار محتوا این است که رایانه با دریافت یک شات از تصاویر و تجزیهوتحلیل
آن ،بهصورت خودکار تشخیص دهد که آنچه در این تصاویر وجود دارد یک اتومبیل یا
یک گل سرخ است و اطالعات را بر همین اساس بازیابی کند (جمالی مهمویی.)1389 ،
در چند سال اخیر ،رویکردهای کاربرمحوری نظیر ایجاد نرمافزارهای اجتماعی تحت
وب همراه با فولکسونومی( 2ردهبندی مردمی) یکی از شیوههای سازماندهی محسوب
میشود که طی آن کاربران فرمتهای مختلف اطالعاتی اعم از متن ،داده ،صوت ،و تصویر
را در قالب کلیدواژههای معمولی -که در اصطالح فولکسونومی به آنها برچسب گفته
میشود -برچسبگذاری میکنند .در چنین سیستمهایی کاربران به سازماندهی دانش با
روش شخصی خود و متناسب با نیازها و واژگان مدنظر خود ترغیب میشوند (مردانی،
 .)1388همانطورکه گفته شد ازآنجاکه بیشتر تصاویر داخلی و برخی تصاویر خارجی عنوان
و یا شناسنامۀ مشخصی ندارند ،شاید فولکسونومی بتواند ابزاری بالقوه برای نمایهسازی و
مدیریت تصاویر باشد (کوکبی و دیگران.)1392 ،
ازطرف دیگر شبکههای خبری برای ماندگاری و تأثیرگذاری و شکوفاشدن ،به دسترسی
به تصاویر نیاز اساسی دارند .میزان فراهمکردن دسترسی آسان و کمهزینه به تصاویر میتواند
تأثیری اساسی بر قابلیتهای شبکههای خبری برای فعالیت مؤثر در محیطهای رقابت ملی
و بینالمللی داشته باشد.
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اطالعات ماهیتی «هرجومرجطلب» دارد .تصاویر همچون اطالعات
تصاویر همچون
ْ
نمیتواند خودش را سازماندهی کند؛ بلکه به بینظمی گرایش دارد .چنانچه تصاویر
بهشیوهای خاص سازماندهی نشود ،سریع ًا به «هرجومرج» گرایش پیدا خواهد کرد .بنابراین
ِ
بنیادی آرشیوهای تصویری خبر فراهمآوری ،انتخاب ،نگهداری ،سازماندهی و اشاعه
هدف
یا فراهمکردن دسترسی گسترده به تصاویر ازقبلتولیدشده است .آرشیو را میتوان فینفسه
بهعنوان نوعی نظام بازیابی اطالعات درنظر گرفت .محتوای این نظام یک پایگاه اطالعاتی
است که بهگونهای سازماندهی شدهاست تا دسترسی اثربخش به محتوای آن امکانپذیر شود.
جنبۀ مهم بازیابی اطالعات و یکی از نکات مهم «نقاط دسترسی» است .نقاط دسترسی
را کسانی ایجاد میکنند که نظام اطالعاتی را طراحی کردهاند یا آن را دسترسپذیر میکنند.
آرشیویستها یا استفادهکنندگان از این نظامها برای جایابی تصاویر یا منابع مدنظر از
این نقاط دسترسی استفاده میکنند .هیچ سازماندهی تصاویری نخواهد توانست بهطور
کامل و رضایتبخش نیازهای تکتک جستوجوکنندگان را برآورده کند (مان)1993 ،1؛
باوجوداین ،آرشیویستها ازطریق ابزار فکریشان ،قواعدی اثربخش را برای انبوه وسیعی
از تصاویر فراهم میکنند.

بحثونتیجهگیری

بهعلت زیادبودن اطالعات و وجود جزئیات زیاد در منابع تصویری و ضرورت سرعت و
دقت الزم در بازیابی تصاویر موردنیاز در آرشیوهای تصویری خبر ،باید روشهایی مناسب
برای انتخاب و ذخیرهسازی منابع تصویری خبر بهکار گرفته شود تا بتوان تصاویر مناسب
را در زمان مناسب به استفادهکنندۀ مناسب عرضه کرد .انتخاب تصاویر در آرشیوهای
تصویری خبر کار آسانی نیست و باید با روشهای روشن و آشکار و پیرو راهبردی
معین انجام شود .نخستین رکن در آرشیوهای تصویری خبر ،انتخاب تصاویر است؛ زیرا
دیگر فعالیتهای آرشیو بهطور مستقیم یا غیرمستقیم پساز انتخاب تصاویر آغاز میشود.
همانطورکه در ایجاد هر مجموعهای مرحلۀ انتخاب و مجموعهسازی اصلیترین مرحله
است ،در آرشیوهای تصویری خبر نیز این مرحله اهمیتی بسیار دارد .ازاینرو تصمیمگیری
درست برای مجموعهسازی و بهکارگیری فراین ِد انتخاب ،واضح و روشن است .این
موضوع که چه منابعی باید در اولویت قرار گیرند و تعیین معیارهایی بهعنوان ضابطۀ
نگهداری هر گروه از منابع و بسیاری نکات دیگر در تصمیمگیری ضروری است؛ بنابراین،
تعیین سیاست مناسب برای انتخاب تصاویر ،مرحلهای ضروری در اجرای برنامههای
گزینش تصاویر است.

1. Mann
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وجود افرادی در آرشیوهای تصویری خبر الزم است که شناختی درست و جامع از
فرایند انتخاب و همچنین جامعۀ استفادهکنندگان و نیازهای آنها داشته باشند؛ یعنی هم
دارای تخصص آرشیوی باشند و هم در شناخت مخاطبان و نیازهای آنها مهارت داشته
باشند .ضروری است که کارگروهی از افراد کارشناس تشکیل شود تا بتوانند با همفکری
و با دالیل متقن تصاویر را انتخاب کنند .انتخاب کارگروه از این نظر اهمیت دارد که چون
ممکن نیست همۀ تخصصها در یک فرد جمع باشد ،پس بهتر است که در انتخاب تصاویر
از کارشناسان مختلف استفاده شود .مشاوره نهتنها امکان اشتباه را کاهش میدهد ،بلکه از
یکسونگری و اعمال سلیقههای شخصی نیز جلوگیری میکند.
کارگروه انتخاب تصاویر باتوجهبه وضعیت و عملکرد آرشیوها باید به یک خطمشی
یا آییننامۀ حتی نانوشته پایبند باشد .تجربیات نشان میدهد که انتخاب تصاویر پاشنۀ آشیل
آرشیوهای تصویری خبر است .تا امروز مشکل عمدۀ آرشیوهای تصویری خبر بعداز نبود
نیروی انسانی متخصص ،به سیاستهای انتخاب تصویر و تأمین منابع مربوط بودهاست.

پیشنهادهایپژوهش

کمکگرفتن از افراد آشنا به زبانهای خارجی در آرشیوهای تصویری خبر ،برای تهیۀ
فهرستبرداشت (شاتلیست) از تصاویر خارجی منطبق با استانداردهای کتابداری
ضروری است .چون متن ترجمهشده در آرشیوهای تصویری خبر بهمنزلۀ عنوان و موضوع
تصویر انتخاب میشود ،پس با نظر آرشیویستها باید عنوانی مناسب انتخاب شود تا در
موقع بازیابی تصاویر مشکلی پیش نیاید.
ازآنجاکه انتخاب تصاویر خیلی مهم است و ذخیرۀ تمامی تصاویر غیرممکن است باید
کارگروه انتخاب تصاویر با همکاری افراد هیئت تحریریۀ خبر تشکیل شود تا بتوان تصاویر
موردنیاز و مناسب را انتخاب و ذخیره کرد تا پساز ذخیره ،هم بتوان دراسرعوقت به تصاویر
موردنیاز دست یافت و هم در هزینه و نیروی انسانی صرفهجویی کرد.
ارتباط آرشیو باید ازطریق شبکۀ اینترانت به تمامی رایانههای تحریریۀ خبر برقرار
شود تا بتوان از تعامل عوامل خبر برای انتخاب و ذخیرۀ تصاویر استفاده کرد .برای دستیابی
آسان به تصاویر بدون محدودیت زمان و مکان ،تهیه و تدوین آییننامهای برای ذخیرهسازی
تصاویر با رعایت استانداردها ضروری است.
تشکیل کارگروههای تخصصی ،بهرهگیری از نظرات متخصصان ،استفاده از تجارب
موفق دیگر کشورها ،داشتن رویکرد مدبرانه و انتخاب تصاویر براساس معیارهای علمی
و استانداردِ انتخاب ،از مهمترین نکاتی است که باید به آن توجه کرد تا بتوان به نمونهای
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قابلاستفاده و عملیاتی از آرشیوهای تصویری در شبکههای خبری دسترسی داشت.
درنهایت اینکه برای تسهیل انتقال تصاویر در آرشیوهای مختلف سازمان ،باید خطمشی
مدون وجود داشته باشد؛ داشتن برنامۀ راهبردی در این زمینه نیز حائز اهمیت است.
فناوری ذخیرهسازی تصاویر بهسرعت درحال تکامل است و مدام روشهایی تازهتر
عرضه میشود .بنابراین برای دسترسی طوالنیمدت به آرشیوهای تصویری خبر باید
برنامهریزی اساسی شود و پساز استفادۀ آنی ،برای استفادههای آتی هم باید با کمک
آرشیویستها ،کتابداران ،و دیگر متخصصان برای توسعۀ الگوها و روشهای جدید
تدابیری اندیشیده شود.
کریشناموتی ( )2003سرعت ،صحت و روزآمدبودن تصاویر را از مهمترین عوامل در
پاسخگویی مؤثر به نیازهای اطالعاتی کاربران آرشیوها و مراکز اطالعاتی میداند .روشن
است که هر آرشیوی که بخواهد در دسترس قرار بگیرد ،سرانجام باید مجموعهای داشته
باشد تا برای کاربرانش واقع ًا مفید و قابلاستفاده باشد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود تا برای
تبادلنظر با هدف تأثیر بازخورد نیازهای کاربران در انتخاب تصاویر ،بستری مداوم تدارک
دیده شود .برای این منظور به نکات زیر باید توجه داشت :ایجاد فرم تعاملیِ پیشنهاد ذخیرۀ
تصاویر دریافتی روزانه ازطرف تهیهکنندگان خبری و دیگر عوامل تحریریۀ خبر؛ تقویت
امکانات جستوجو در نرمافزار آرشیو و . ...همۀ این موارد میتواند در انتخاب درست
تصاویر و نزدیککردن امکانات و خدمات موجود با نیازهای کاربران راهگشا باشد (مجرب
و حیاتی.)1392 ،

منابع

کتاب

پائو ،میراندا لی .)1379( .مفاهیم بازیابی اطالعات( .اسداهلل آزاد و رحمتاهلل فتاحی ،مترجمان) .مشهد:
دانشگاه فردوسی .صص .143 – 142

علومی ،طاهره .)1376( .ادارۀ کتابخانه .تهران :سمت.

مقاله

احمدی ،قنبر« .)1382( .گزینش تصویر از آرشیو خبر» .نشریۀ افق ،ماهنامۀ تخصصی آموزش معاونت
سیاسی ،سال چهارم ،شمارۀ چهل و پنجم .صص .103 – 100

احمدی زاویه ،علی؛ رضایی شریفآبادی ،سعید؛ زارعی ،هاجر« .)1392( .بررسی میزان کارایی قالبهای
فرادادهای مورداستفاده در آرشیو صدای جمهوری اسالمی ایران براساس نظرات کاربران سیستم».
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