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Abstract:

Purpose: To investigate the state of audio and video archives of IRIB with regard 
to  the infrastructure and the degree of integrity of digitization operations.
Method and Research Design: Views of practicing professionals of 52 IRIB archives 
were sought in this survey. Data collection tool was a researcher-made questionnaire. 
Data was analyzed using one-sample t-test and Kolmogorov-Smirnov test.

Findings and Conclusion: The respondants considered oveall state of archives and the 
process of digitization good. The infrastructure, the software, the hardware, security, 
and protection components were decared in good condition, but not communication. 
Digital resource management was regarded integrated.  However, Audio and video 
archives of radio and television suffer from relative disparity. It is imparetive that man-
agers of IRIB archives meet international standards to remove deficiencies in their 
operations.
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چڪیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیمای ایران ازلحاظ 

زیرساخت ها و نیز مقایسۀ میزان یکپارچگی عملیات رقمی سازی آن ها با آرشیوهای مطرح دنیاست.

روش/ رویکرد پژوهش: نظرات 52 کارشناس به نمایندگی از 52 آرشیو از زیرمجموعۀ سازمان صداوسیمای ایران 

است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامۀ محقق ساخته است. داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و 

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف تحلیل شده اند.

یافته ها و نتیجه گیری: تحلیل یافته ها نشان داد که درمجموع، آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیمای ایران 

در روند رقمی سازی و در مؤلفه های تبدیل و دریافت و ذخیره سازی منابع در آرشیوهای دیداری-شنیداری دارای 

وضعیت مناسب و مطلوبی هستند. در بخش زیرساخت ها، مؤلفه های نرم افزار، سخت افزار، امنیت، و حفاظت در 

وضعیت مناسبی اند؛ ولی شبکه های ارتباطی در وضعیت مناسبی نیستند. مدیریت منابع رقمی وضعیتی مطلوب 

و مناسب دارد و وضعیت درزمینۀ یکپارچگی مناسب است. نتایج نشان داد که گرچه آرشیوهای دیداری-شنیداری 

سازمان صداوسیما با 95 درصد اطمینان با میانگین 1/25، از یکپارچگی نسبی برخوردارند، ولی ضروری است تا 

مدیران سازمان، به منظور هم سوشدن با آرشیوهای مطرح دنیا، ضمن بررسی وضع موجود و شناسایی نقاط قوت و 

ضعف در فرایند یکپارچگی آرشیو سازمان، تصمیماتی کاربردی و عملیاتی اتخاذ کنند.

کلیدواژه ها: آرشیو دیجیتال؛ آرشیو رقمی؛ رقمی سازی؛ دیداری-شنیداری؛ صداوسیما.
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1.  مقدمه
که  است  این  دارد  اهمیت  اطالعاتی  منابع  رقمی سازی  مفهوم  در  همه  بیش از  آنچه 
رقمی سازی تنها به معنی تبدیل منابع نیست، بلکه مدیریت و حفاظت دیجیتال را نیز 
در خود جای داده است )کاوه، 1389(؛ بنابراین آنچه مدیریت مراکز اطالع رسانی را با 
چالش مواجه می کند تغییرات سریع فناوری اطالعات است که موجب از رده خارج شدن 
سخت افزارها، نرم افزارها و رسانه ها می شود. به عبارت دیگر چنانچه حفاظت از محتوای 
ذخیره شده در رسانه ها طبق سیاستی مشخص نباشد، بعداز چند سال، اطالعات دیجیتال 
این منابع تقریباً ازدست خواهند رفت. طبق مطالب مذکور، در مقالۀ حاضر وضعیت 
زیرساخت های رقمی سازی و نیز میزان یکپارچگی عملیات رقمی سازی در آرشیوهای 
سازمان صداوسیما بررسی می شود تا با تحلیل نقاط قوت و ضعف، با هدف هم سوشدن 

با آرشیوهای مطرح دنیا، گام هایی مطمئن تر برداشته شود.
در سال های اخیر و با هدف متمرکزسازی مواد آرشیوی، جلوگیری از آسیب به 
محتوای آرشیوها، دسترس پذیری سریع تر و آسان تر، اطالع رسانی گسترده تر و فراهم آوری 
تسهیالت بازیابی بهتر، متخصصان آرشیوهای دیداری-شنیداری در کشور، ازجمله در 
سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی، کتاب خانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 
وزارت خارجه، آستان قدس رضوی و دیگر مجموعه های غنی از مواد آرشیوی شروع 
به بررسی و عملیاتی کردن طرح رقمی سازی مجموعۀ خود. در همین راستا  کرده اند 
متخصصان و مسئوالن آرشیو صداوسیما نیز برآن شدند تا پس از بررسی وضعیت حاضر 
و ارزیابی طرح عظیم دیجیتال سازی، شروع کنند به رقمی سازی آرشیو دیداری-شنیداری 
این سازمان و ازاین طریق مجموعه های خود را به اهداف واقعِی آرشیوی پویا با فناوری روز 
نزدیک تر کنند. ولی در این راستا مشخص نیست که آرشیوهای این سازمان، به چه میزان 
در معیارهای درست و مطلوب باهم یکپارچه اند؟ و اینکه آیا بررسی وضعیت حاضر، 
ارزیابی طرح های درحال اجرا و تعیین نکات مبهم و اشتباه، سازمان را در رسیدن به نتیجۀ 
دلخواه )سهولت در کار سیستم، حفاظت و نگهداری از مواد آرشیوی، افزایش دسترسی 
کاربران به منابع( و جبران هزینه های اجرایی، یاری خواهد کرد؟ این مقاله درنهایت با 
شفاف سازی این نقاط، آرشیوهای دیداری-شنیداری ایران را به سمت رویه ای اصلح و 
یکدست رهنمون می سازد تا مدیران و برنامه ریزان ذی ربط بتوانند ماحصل این تحقیق را 
در تدوین و بازنگری اساس نامه ها و دستورالعمل های رقمی سازی آرشیوهای دیداری-
شنیداری در ایران به کار گیرند و تجربیات را، اساسی برای جلوگیری از دوباره کاری ها و 

اشتباهات احتمالی قرار دهند.

امیررضا اصنافی
حمید قاضی زاده 
 شهرزاد اخوان بهبهانی
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برای یکپارچگی عملیات رقمی سازی منابع دیداری-شنیداری در آرشیوها، تهیه و 
تدوین استانداردها، فرایندها و ایجاد خدمات مشترک در سراسر جامعۀ آرشیوی ضروری 
به نظر می رسد؛ هم چنین شناخت دقیق نیازمندی ها و زیرساخت های الزم هم برای ایجاد 

آرشیوهایی تمام دیجیتال اهمیتی به سزا دارد.
در  رقمی سازی  عملیات  یکپارچگی  میزان  تبیین  حاضر  پژوهش  اصلی  هدف 

آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران است.
اهداف جزئی تر پژوهش هم عبارت اند از:

روند  در  صداوسیما  سازمان  دیداری-شنیداری  آرشیوهای  وضعیت  بررسی   .1
رقمی سازی )تبدیل، دریافت، ذخیره سازی و پشتیبان گیری( منابع؛

2. بررسی وضعیت زیرساخت های رقمی سازی )نرم افزار، سخت افزار، شبکه های 
ارتباطی و انتقال اطالعات، حفاظتی، و امنیتی( در آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان 

صداوسیما؛
دیداری-شنیداری  آرشیوهای  در  رقمی  فایل های  مدیریت  وضعیت  بررسی   .3

سازمان صداوسیما.

2. پرسش های پژوهش
پژوهش حاضر با ارائۀ 9 پرسش، میزان یکپارچگی عملیات رقمی سازی را در آرشیوهای 
کرده است.  بررسی  ایران  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  سازمان  دیداری-شنیداری 

پرسش ها عبارت اند از:
1. وضعیت موجود تبدیل منابع در روند رقمی سازی آرشیوهای دیداری-شنیداری 

سازمان صداوسیما چگونه است؟
دیداری- آرشیوهای  رقمی سازی  درروند  فایل ها  دریافت  موجود  وضعیت   .2

شنیداری سازمان صداوسیما چگونه است؟
آرشیوهای  رقمی سازی  روند  در  پشتیبان گیری  و  ذخیره سازی  موجود  وضع   .3

دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما چگونه است؟
4. وضعیت زیرساخت نرم افزار آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما 

چگونه است؟
5. وضعیت زیرساخت سخت افزار آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما 

چگونه است؟

ارزیابی یکپارچگی عملیات
 رقمی سازی منابع ...
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6. وضعیت زیرساخت شبکه های ارتباطی و انتقال اطالعات آرشیوهای دیداری-
شنیداری سازمان صداوسیما چگونه است؟

سازمان  دیداری-شنیداری  آرشیوهای  امنیتی  و  حفاظتی  زیرساخت  وضعیت   .7
صداوسیما چگونه است؟

8.  وضعیت مدیریت رقمی سازی آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما 
چگونه است؟

صداوسیما  سازمان  دیداری-شنیداری  آرشیوهای  در  رقمی سازی  یکپارچگی   .9
چه اندازه است؟

3. پیشینۀ پژوهش
برخی از مطالعاتی که در حوزۀ پژوهش حاضر در داخل و خارج ایران انجام شده اند، 

عبارت اند از:
دژبان )1387( در پایان نامۀ خود با عنوان »طرح پیشنهادی مدیریت مکانیزاسیون 
سیستم آرشیو دیجیتال تصویری مرکزی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران« شکل گیری 
آرشیوی دیجیتال را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که استانداردهای ابرداده ای 
منابع سمعی-بصری دیجیتال، و تجهیزات و امکانات الزم برای آرشیوداران و کاربران 
آرشیو مرکزی صداوسیما ازنظر اطالع رسانی، حفاظت و نگهداری منابع مطلوب است 
و زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه های مخابراتی با روند رقمی سازی، 
سازگاری اندکی دارند. تاجداران، رضایی شریف آبادی و همت زاده )1390( در مقاله ای 
با عنوان »وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و کتاب خانه های ملی استرالیا، انگلستان، 
از میراث ملی رقمی، و  ایاالت متحده و کانادا« وضعیت موجود حفاظت و نگهداری 
کارایی و امکانات، و کمبودها و نیازهای موجود در حوزۀ حفاظت رقمی در سازمان اسناد 
و کتاب خانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران را بررسی کرده اند. نتیجۀ تحقیق آن ها نشان 
داده است که هرچند سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی، در حوزۀ حفاظْت بر ذخیره سازی 
ایمن به همراه پشتیبان گیری تأکید داشته است، ولی برای حفاظت منطقی و تدوین برنامۀ 
»مدیریت  عنوان  با  مقاله ای  در  نداشته است. صمیعی )1390(  اقدامی خاص  حفاظت، 
حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی: راهبردها و استانداردها« ازطریق شناسایی راهبردها 
و شیوه های نگهداری، انباره های رقمی، استانداردها، فرمت ها و ابزارهای ذخیره سازی، 
سطوح دستیابی و امنیت به بررسی وضع موجود حفاظت رقمی در آرشیوهای ملی منتخب 
عضو شورای جهانی آرشیو پرداخته است. نتایج پژوهش او حاکی است که رسانه های 

امیررضا اصنافی
حمید قاضی زاده 
 شهرزاد اخوان بهبهانی
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مغناطیسی برخط و تِیپ الیبرری )Tape Library) و نیز سن ها به دلیل کیفیت و عمر بیشتر و 
هم چنین ادغام بهتر و میسرساختن اشتراک تسهیالت پشتیبان، برای ذخیره سازی و حفاظت 
بلندمدت از پشتیبان ها و اسناد رقمی در آرشیوهای ملی مناسب ترند. رضوی )1393( در 
پایان نامۀ خود با عنوان »ارائۀ الگوی مدیریت منابع ویدئویی دیجیتال سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران برمبنای مدل مرجع نظام اطالعاتی آرشیوی باز )او.ای.آی.اس(«، 
نمای کلی آرشیو دیجیتال، و فرایندهای عملیاتی و پیاده سازی آن برای منابع ویدیویی را 
بررسی کرده است. نتایج تحقیق او نشان می دهند که شش بخش از الگوی مدیریت منابع 
ویدئویی شامل دریافت، ذخیرۀ آرشیوی، مدیریت داده، مدیر اجرایی )سرپرستی(، حفاظت 
و دسترسی، از دیدگاه آرشیویست ها و کارمندان آرشیو مهم ترین عناصر الگو هستند. 
بکارت1 و همکاران )2003( در پژوهشی با عنوان »تحلیل شکل های بسته بندی اشیای 
دیجیتال پیچیده، بازنگری اصول ها« بیان کرده اند که طی سال های اخیر تعداد سازمان هایی 
که اطالعات دیجیتالی را دردسترس قرار می دهند به طور گسترده افزایش یافته است. این 
تکامل، توسعۀ استانداردهای بسته بندی و رمزگذاری بازنمون دیجیتالی اشیاء پیچیده )مانند 
آلبوم های موسیقی دیجیتال یا کتاب های دیجیتالی و آلبوم های عکس( را تشویق می کند. 
آن ها در مقالۀ خود، مدل مرجع یکپارچه ای را معرفی کرده اند که بر کیفیت، قابلیت استفاده، 

رمزگذاری و رفتار اشیاء دیجیتالی تأثیر می گذارد.
ورهیول2 )2009( در کتابی تحت عنوان »شبکه ای برای حفاظت دیجیتالی فعالیت های 
جاری، مطالعات تطبیقی بر روی پانزده کتاب خانۀ ملی«، به بررسی برنامه های رقمی سازی 
در آن ها پرداخت. طی مطالعۀ او ساختار کلی حفاظت دیجیتال، قانون واسپاری مسئولیت ها 
و ساختار سازمانی، بودجه بندی، انباره های دیجیتالی و ساختار آن ها، استانداردها و فراداده ها، 
و راهبرد حفاظت و فعالیت های در جریان در هریک از کتاب خانه ها، واکاوی شد. نتایج 
نشان داد که کتاب خانه های عضو کنسرسیوم بین المللی حفاظت اینترنت، برای بازبینی و 
وارسی منابع دیجیتالی، از قواعد حفاظت دیجیتالی استفاده می کنند. نوردلند3 )2014( در 
پایان نامۀ دکتری خود با موضوع »مرکز پژوهش و توسعۀ بین المللی به عنوان موردی برای 
راهبرد حفاظت بلندمدت« به چالش های آرشیویست ها و مدیران اسناد در حوزۀ مدیریِت 
حفاظت بلندمدت از اسناد دیجیتالی، پرداخت. نتایج حاصل از پژوهش او به تبعیت از مدل 
مرجع )اُ.اِی.آی.اِس( برای نگهداری و حفاظت از منابع اطالعاتی در آرشیوها منجر شد. 
استیفن و لوردس4 )2016( در مقاله ای با عنوان »پروژۀ رقمی سازی: مطالعه روی مراکز 
تحقیقی کشور فیلیپین«، چالش های موجود در فرایند رقمی سازی نظیر مسائل حقوقی، 
انتخاب منابع، نبود بودجۀ کافی، و نبود کارشناسان متخصص و خبره را شناسایی کردند.

1. Bekaert

2. Verheul

3. Nordland

4. Stephen and Lourdes
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طی بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور و خارج از کشور مشخص شد که 
درزمینۀ رقمی سازی، بر مؤلفه های دریافت، ذخیره سازی و مقولۀ تبدیل منابع با به کارگیری 
دانش و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، و شبکه های ارتباطی و سیستم های 
امنیتی و مدیریتی حساب شده برمبنای بهره گیری از منابع رقمی، بیش ازپیش تأکید شده و 
اثرات این مؤلفه ها در فرایند حفظ و نگهداری، کاهش هزینه ها، و حفظ کیفیت منابع برای 
عرضۀ خدمات بهتر و پاسداری از میراث فرهنگی کشور، به وضوح نمایان شده است. ولی 
کمتر پژوهشی به صورت یکجا یا به طور کلی به همۀ جوانب رقمی سازی آن هم با نگاه 
تلویزیونی و برودکستی پرداخته است؛ بنابراین بررسی همه جانبۀ میزان یکپارچگی عملیات 
رقمی سازی منابع دیداری-شنیداری در آرشیوهای کل سازمان صداوسیما، موضوعی است 

که طی پژوهش پیِش رو واکاوی خواهد شد.

4. روش شناسی پژوهش
گردآوری  برای  و  است  کاربردی  هدْف  ازنظرِ  و  پیمایشی  نوْع  ازنظرِ  حاضر  تحقیق 
داده های آن، از پرسش نامۀ محقق ساخته استفاده شده است. این پرسش نامه ازطریق بررسی 
وب سایت آرشیوهای مطرح در ایران از جمله سازمان  اسناد و کتاب خانۀ ملی جمهوری 
اسالمی ایران و در خارج از ایران پایگاه هایی نظیر ایکا1، آرشیو بی.بی.سی2، سی.ان.ای3، 
و ان.اف.اس.ای4مدون شده است. پرسش نامه ها ازطریق فضای مجازی برای مراکز آرشیو 
دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما ارسال شدند. پژوهشگر ابتدا استانداردهای تبدیل 
منابع، دریافت، محمل ذخیره، شیوه های ذخیره سازی و پشتیبان گیری را شناسایی کرد 
سخت افزارها،  نرم افزارها،  ازجمله  رقمی سازی  درزمینۀ  الزم  زیرساخت های  سپس  و 
شبکه های ارتباطی، شرایط امنیتی و حفاظتی موردنیاز، مدیریت الزم برای آرشیو رقمی و 
به طور کلی، تمام ملزومات رقمی سازی در آرشیوهای مطرح دنیا را که پیش از ما این فرایند 
را آغاز و سپری کرده اند ازطریق مقاالت به دست آمده در این زمینه بررسی کرد. سپس 
این موضوع را در 52 آرشیو دیداری-شنیداری از زیرمجموعۀ سازمان صداوسیما )31 
مرکز در شهرستان ها و 21 آرشیو در تهران( که پاسخگوی پرسش ها بودند، ارزیابی کرد. 
جامعۀ آماری پژوهش حاضر، 52 مرکز از 54 مرکز آرشیو دیداری-شنیداری صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران در سطح کشور است؛ چون دو مرکز زنجان و پرس تی.وی، به 
پرسش ها پاسخ ندادند و درکل 52 پرسش نامه از کل مراکز جمع آوری شد. برای تعیین 
روایی پرسش نامه، از روش پنل، متشکل از متخصصان رشتۀ علم اطالعات و دانش شناسی 
به  مربوط  پرسش های  استفاده شد. ساختار  آرشیوهای سازمان صداوسیما  مدیرکل  و 

1. International Council on Archive 
(ICA)
2. The British Broadcasting 
Corporation (BBC)
3. Canadian Nurses Association 
(CNA)
4. National Film & Sound Archive 
of Australia (NFSA)

امیررضا اصنافی
حمید قاضی زاده 
 شهرزاد اخوان بهبهانی



111
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت سوم، پاییز 1399، شامرۀ پیاپی 119

کتابداری را مدیران برخی از گروه های علم اطالعات و دانش شناسی چند دانشگاه و 
ساختار پرسش های بخش های فنی را کارشناسان فنی شبکۀ سه، ارزیابی و تأیید کردند. 
پایایی پرسش نامه ازطریق آزمون آلفای کرونباخ تحلیل شد و ضریب پایایی آلفای کرونباخ 

برای پرسش های پرسش نامه 0/88 به دست آمد.
برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد و برای تأیید نرمال بودن 
داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف تک نمونه ای استفاده شد و تحلیل داده ها 

هم به کمک نرم افزار spss نسخۀ 22 انجام شد.

5. یافته های پژوهش

طبق جدول شمارۀ 1 درمجموع، 199 نیرو بدون درنظرگرفتن عنوان شغلی در داخل 
الگو و 129 نیرو در خارج از الگو در آرشیوها مشغول کارند؛ ولی برای آنکه آرشیوها 

بتوانند کار خود را به نحو مطلوب انجام دهند 231 نیرو نیاز است.

   

جدول  1
وضعیت نیروی انسانی شاغل و

 تعداد نیروی موردنیاز در آرشیوها 

به تفکیک عنوان شغلی

شغل
تعداد نیروی شاغل در آرشیوها

تعداد نیروی موردنیاز در آرشیوها
خارج از الگودر الگو

832796آرشیویست؛ کتابدار

1087670کارمند آرشیو

51637کارشناس فنی و پشتیبانی

31028کارمند فنی

199129231کل مشاغل

ارزیابی یکپارچگی عملیات
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طبق جدول شمارۀ 2 از مجموع کل رسانه های آنالوگ، تنها 429٬288 رسانه در 
است.  بتاکم و دی وی کم  به  مربوط  به ترتیب  فراوانی  بیشترین  ثبت شده است  سیستم 
هم چنین داده ها نشان می دهد که تعداد 341٬631 ماده تبدیل شده و 743٬445 ماده تبدیل 

نشده است.

نتایج جدول 3 نشان می دهد که از دیدگاه جامعۀ پژوهش اولویت تبدیل مواد آنالوگ 
به دیجیتال به ترتیب عبارت اند از: طبقۀ برنامه، نیاز مراجعان، نوع رسانه، موضوع برنامه، 

تاریخ تولید برنامه، و شرایط نگهداری رسانه.

   

جدول 2
 وضعیت منابع آنالوگ به تفکیک نوع ماده
و تجهیزات موردنیاز

وضعیت تجهیزات تبدیل منابعوضعیت منابع آنالوگ (قیاسی)

نوع نوار

دارای فراداده
دیجیتال 

شده

دیجیتال 

نشده

تعداد ست 

تبدیْل 

درحال حارض

تعداد ست 

تبدیِل موردنیاز استخراج 

اطالعات

ثبت در سامانۀ مرکز 

آرشیوی

4/19611/22627/5514/3951317یوماتیک

348/431251/530198/552323/1097184بتاکم

39/85165/52222/22744/0912831دی وی کم

14/9837/4707/75112/7301211مینی دی وی کم

70/80651/83641/24851/1773729ایکس دی کم

38/51014/9858/8559/5101713سی دی

301/69726/71935/447298/4333117دی وی دی

818/474429/288341/631743/445209202کل رسانه ها

   

جدول 3
 اولویت بندی در بخش 

تبدیل منابع

رتبهشاخص اولویت بندی

1طبقۀ برنامه

2نیاز مراجعان

3نوع رسانه

4موضوع برنامه

5تاریخ تولید برنامه

6رشایط نگهداری

امیررضا اصنافی
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 mpeg4 و mxf و سپس avi طبق جدول 4 بیش از نیمی از آرشیوها، رسانه ها را با فرمت
تحویل می گیرند و کمترین فرمت تحویلی mov با 15/3 درصد اس

نتایج جدول 5 نشان می دهد که اغلب آرشیوها، LTO را برای ذخیره سازی منابع 
رقمی خود انتخاب کرده اند. پس از آن ذخیره سازی روی سرورهایی با فضای ذخیره سازی 

زیاد انجام شده و در نهایت از هارد اکسترنال برای ذخیره سازی استفاده شده است.

نتایج جدول 6 نشان می دهد که اغلب آرشیوها برای پشتیبان گیری بر روی ال. تی. او 
از نرم افزار سامانۀ میراث استفاده می کنند.

   

جدول  4
فرمت دریافت منابع

درصدتعداد مرکزفرمت

mov815/38

Mpeg21223/07

Mpeg42140/38

mxf2242/3

avi3057/69

   

جدول  5

منبع ذخیره سازی 

درصدتعداد مرکزمنبع

External Hard1223/07

Storage Server 2140/38

LTO4892/3

   

جدول  6
نرم افزار پشتیبان گیری بر روی ال.تی.او

درصدتعداد مرکزنرم افزار

arista815/38

1121/15سایر

ltfs1528/84

2548/07سامانۀ میراث

ارزیابی یکپارچگی عملیات
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 نتایج جدول 7 نشان می دهد که بیشتر پاسخ دهندگاْن فیلدهای منشأ، تعداد قسمت، 
پدیدآور،  زبان،  فیلدهای  اغلب آن ها  نمی کنند و  پر  را  برآورد  تاریخ پخش، و شمارۀ 

کلیدواژه، تاریخ تولید، مدت برنامه، و خالصه را پر می کنند.

توصیف وضعیت نرم افزارهای تبدیل در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

 premiere و سپس edius نتایج جدول 8 نشان می دهد که اغلب آرشیوها از نرم افزار
برای تبدیل منابع خود استفاده می کنند.

   

جدول 7
وضعیت تکمیل فیلدها در 

بخش تکمیل فراداده

درصد فراوانیفراوانیفیلدهای پرنشده در فرادادۀ توصیفی

11/92زبان؛ پدیدآور؛ کلیدواژه؛ تاریخ تولید؛ مدت برنامه

23/84خالصه

47/69ژانر

59/61طبقۀ برنامه

611/53شامرۀ راهنام

713/46توصیفگر؛ وضعیت نرش؛ مجوز پخش؛ ردۀ سنی

815/38سطح دسرتسی؛ پارامرتها؛ محل برگزاری

917/3شاخص

1426/92تیرتاژ مشرتک؛ شات لیست

1528/84شامرۀ برآورد

1630/76تاریخ پخش

1936/53تعداد قسمت

2038/46منشأ

   

جدول 8
نرم افزار تبدیل

درصدتعداد مرکزنرم افزار

Final cut23/84

matrox35/76

premiere1528/84

edius2446/15

امیررضا اصنافی
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توصیف وضعیت نرم افزارهای پاالیش در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

 premiere و سپس از edius نتایج جدول 9  نشان می دهد که اغلب آرشیوها از نرم افزار
برای پاالیش منابع خود استفاده می کنند.

توصیف مدل سخت افزار دستگاه های پشتیبان گیری بر روی ال.تی.او در 
آرشیوهای جامعۀ پژوهش

نتایج جدول 10 نشان می دهد که اغلب آرشیوها، از تیپ درایورhp 1 برای پشتیبان گیری 
خود استفاده می کنند.

توصیف رسعت انتقال در پشتیبان گیری در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

نتایج جدول 11 نشان می دهد که سرعت انتقال در پشتیبان گیری در اغلب آرشیوها 
تا 500 گیگابایت در ساعت است.

   
جدول 9

نرم افزار پاالیش

درصدفراوانینرم افزار

edius2344/23

premiere1528/84

After efect11/92

Final cut11/92

   

جدول 10
مدل سخت افزار دستگاه های 
پشتیبان گیری بر روی ال.تی.او

درصدتعداد مرکزدستگاه پشتیبان گیری

sony59/61

Tandberg1834/61

hp3669/23

  1. TAP DRIVER

درصدفراوانیرسعت انتقال در پشتیبان گیری در ساعت

2242/3تا 500 گیگابایت

1121/15بین 500 تا 700 گیگابایت

917/3از 700 گیگابایت تا 1 ترابایت

59/61بین 1 تا 1.5 ترابایت
   

جدول 11
رسعت انتقال در پشتابان گیری

ارزیابی یکپارچگی عملیات
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توصیف مدل کارت های تبدیل منابع در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

نتایج جدول 12 نشان می دهد که اغلب آرشیوها برای تبدیل منابع خود از کارت 
کپچر Blackmagic استفاده می کنند.

توصیف مدل رسورهای تبدیل منابع در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

نتایج جدول 13 نشان می دهد که اغلب آرشیوها در شبکۀ ارتباطی خود از سرور 
مدل hp استفاده می کنند.

توصیف انواع کابل ارتباطی شبکۀ داخلی در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

   
جدول 12
کارت  تبدیل منابع

درصدفراوانیمدل کارت کپچر

Mygica11/92

Matrox1223/07

Blackmagic2242/3

   
جدول 13
مدل رسور

درصدفراوانیمدل رسور

siemens47/69

apple47/69

hp3465/38

   
جدول 14

کابل ارتباطی شبکه داخل 

درصدتعداد مرکزنوع کابل

1426/92فیرب نوری

cat72140/38

cat62242/3

امیررضا اصنافی
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نتایج جدول 14 نشان می دهد که بیشتر آرشیوها برای شبکۀ داخلی خود از کابل کت 
6 و 7 استفاده می کنند و تعداد کمی از آرشیوها از فیبر نوری استفاده می کنند.

توصیف انواع رسانۀ ارتباطی برون شبکه ای در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

نتایج جدول 15 نشان می دهد که رسانۀ ارتباطی برون شبکه ای در اغلب آرشیوها فیبر 
نوری است.

توصیف انواع دوره های گذرانده شده در آرشیوهای جامعۀ پژوهش

نتایج جدول 16 نشان می دهد که بیشتر آرشیوها هیچ دورۀ آموزشی ای را برای 
رقمی سازی نگذرانده اند؛ ولی بیشترین دورۀ گذرانده شده، آشنایی با پایگاه دادۀ سامانۀ 

میراث جام جم است.
برای بررسی میزان یکپارچگی آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما در 
عملیات رقمی سازی، به پرسش هایی استناد شد که با طیف سه گزینه ای در پرسش نامه 
مطرح شده بودند. در طیف سه گزینه ای در پرسش نامه با ارزش گذاری 0 تا 2، برای پاسخ 
خیر )0(، تاحدودی )1( و بلی )2( درنظر گرفته می شود. متوسط ارزش ها عدد 1 است؛ 
بنابراین میانگین ارزش ها با عدد 1 مقایسه می شود. 0 نبود یکپارچگی، 1 متوسط، 0 تا 1 

   

جدول 15
رسانۀ ارتباطی برون شبکه ای

درصدتعداد مرکزنوع رسانه

23/84ماهواره

35/76بی سیم

3363/46فیرب نوری

   

جدول 16
دوره های گذرانده شده 

درصدفراوانیدورۀ آموزشی

35/76آشنایی با نرم افزارهای مرمت

713/46آشنایی با چرخۀ کار آرشیو رقمی

713/46آشنایی با نرم افزارهای تبدیل منابع

1325آشنایی با نرم افزارهای تدوین برای پاالیش

1528/84آشنایی با پایگاه دادۀ سامانۀ میراث جام جم

2853/84هیچ کدام

ارزیابی یکپارچگی عملیات
 رقمی سازی منابع ...
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حداقل یکپارچگی، 1 تا 1/5 یکپارچگی نسبی، 1/5 تا 2 مناسب و به سمت یکپارچگی 
کامل، و 2 به عنوان معیار یکپارچگی کامل ارزیابی شده اند.

با همین پیش فرض و مراجعه به جدول 17 می توان نتیجه گرفت که از کل 52 آرشیو 
بررسی شده، رتبۀ 1 الی 9، آرشیوهای )به ترتیب: کردستان، ایالم، مهاباد، کیش، همدان، صبا، 
فارس، مستند و کهکیلویه به تعداد 9 شبکه( مناسب و متمایل به یکپارچگی کامل است. رتبۀ 
10 تا 30 )به ترتیب: لرستان و مازندران، خراسان شمالی، آرشیو مرکزی، اراک و خراسان 
رضوی و شبکۀ دو، سیستان و بلوچستان، یزد، شبکۀ سه، چهارمحال بختیاری و گیالن، 
گلستان، العالم، خراسان جنوبی، الکوثر و اصفهان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، قزوین، 
اردبیل و خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمان، سمنان، سیمای استان ها، خلیج فارس، شبکۀ 
خبر، بوشهر و سحر به تعداد 30 شبکه( متوسط اند و یکپارچگی نسبی دارند. رتبۀ 31 تا 
37 )به ترتیب: قم و آبادان، کودک و تأمین برنامۀ خارجی، آموزش، بسیج، جام جم، شبکۀ 
چهار و پنج، و قرآن به تعداد 10 شبکه(، ضعیف اند و در حداقل یکپارچگی اند و رتبۀ 38 
تا 39 )سالمت و نسیم به تعداد 2 شبکه( بدون یکپارچگی اند. رتبۀ 40 یعنی شبکۀ آی فیلم 
به تعداد 1 شبکه هم، به هیچ پرسشی از پرسش نامه پاسخ نداده است؛ بنابراین می توان چنین 

برداشت کرد که اکثر آرشیوهای موردمطالعه، در یکپارچگی نسبی به سر می برند.

 
جدول 17
 رتبه بندی میزان یکپارچگی آرشیوهای 

موردپژوهش
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2/001/781/601/851/751/332/002/001/791کردستان1

1/711/781/201/852/001/671/901/331/682ایالم2

1/711/441/801/631/502/002/001/111/653مهاباد3

1/862/001/801/961/751/001/301/441/644کیش4

1/141/671/001/262/002/002/002/001/635همدان5

2/002/002/001/931/500/671/001/561/586صبا6

1/711/331/401/591/500/672/002/001/537فارس7

1/431/891/201/671/751/001/401/781/528مستند8

1/571/562/001/561/881/001/201/221/509کهکیلویه9
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ادامۀ جدول 17

 رتبه بندی میزان یکپارچگی آرشیوهای 

موردپژوهش

2/001/442/001/481/501/001/600/671/46لرستان10
10

2/001/560/401/671/751/331/201/781/46مازندران11

12
خراسان 

شاملی
1/431/560/601/631/751/671/301/671/4511

13
آرشیو 

مرکزی
1/431/891/001/222/001/331/501/111/4412

1/431/781/001/701/630/671/501/671/42اراک14

13 خراسان 15
0/861/110/801/781/881/331/801/781/42رضوی

2/001/111/201/481/501/001/601/441/42شبکه دو16

17
سیستان و 

بلوچستان
1/571/891/201/301/630/331/801/331/3814

2/000/781/401/071/382/001/400/671/3415یزد18

1/572/000/801/701/630/670/901/331/3316شبکۀ سه19

20
چهارمحال 

و بختیاری
1/711/671/001/671/500/331/601/111/32

17

2/001/782/000/560/251/331/601/001/32گیالن21

1/431/561/201/700/881/001/501/221/3118گلستان22

1/571/891/001/221/500/671/201/441/3119العامل33

خراسان 23
1/431/780/801/411/501/331/200/891/2920جنوبی

1/001/561/29-2/002/001/601/410/75الکوثر24
21

1/861/670/401/221/001/331/601/221/29اصفهان25

2/001/441/001/331/251/001/001/001/25کرمانشاه26

22
27

آذربایجان 

غربی
1/861/560/400/811/630/671/401/671/25

0/571/891/401/041/750/671/401/221/24قزوین28
23

1/711/560/801/591/500/671/001/111/24اردبیل29
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2/001/441/601/220/381/330/601/221/2224خوزستان30

31
آذربایجان 

رشقی
1/711/891/401/190/630/331/501/001/2125

1/571/671/001/001/131/001/201/001/2026کرمان32

1/431/331/601/260/880/331/500/561/11سمنان34

27
35

سیامی 

استان ها
1/430/891/601/751/671/50-1/11

36
خلیج 

فارس
1/711/441/201/070/880/671/300/441/0928

0/140/891/201/071/750/671/401/111/0329شبکه خرب37

1/291/001/400/780/631/001/200/781/01بوشهر38
30

1/571/560/800/300/750/331/201/561/01سحر39

1/711/670/200/071/000/671/600/670/95قم40
31

1/140/781/401/441/000/670/700/440/95آبادان41

42
شبکۀ 

کودک
-1/560/601/151/130/670/500/890/93

32

43

تأمین 

برنامۀ 

خارجی

1/571/110/000/851/001/001/000/890/93

0/001/780/001/261/250/671/201/220/9233آموزش44

0/431/780/601/480/750/330/800/670/8634بسیج45

1/130/000/800/890/7735-1/711/220/40جام جم46

47
شبکۀ 

چهار
0/861/440/000/781/000/001/000/780/73

36
1/001/330/001/070/380/001/600/440/73شبکۀ پنج48

0/000/200/000/5337-2/001/440/600/00قرآن49

0/4938--2/00-0/15-1/78-سالمت50

0/3039----0/201/07-1/14نسیم51

40---------آی فیلم52
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ادامۀ جدول 17
 رتبه بندی میزان یکپارچگی آرشیوهای 

موردپژوهش
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نتیجه گیری
پژوهش حاضر نشان داد که 743٬445 عدد از منابع آنالوگ موجود در آرشیوهای جامعۀ 
آماری، هنوز تبدیل نشده اند و برای این کار حدود 202 ِست )به همان اندازه ای که االْن 
ِست در آرشیوها موجود است( تبدیل دیگر هم، اعم از یوماتیک، بتاکم و ... نیاز است 
تا کار تبدیل منابع سریع تر به پایان برسد. ترتیب اولویت بندی در بخش تبدیل منابع در 
آرشیوهای دیداری-شنیداری صداوسیما عبارت است از: 1. طبقۀ برنامه؛ 2. نیاز مراجعان؛ 
3. نوع رسانه؛ 4. موضوع برنامه ها؛ 5. تاریخ تولید؛ 6. شرایط نگهداری. بیش از نیمی از 
آرشیوهای جامعۀ آماری )59/6 درصد(، منابع فاخر را با پهنای ویژه و به اسم باند بین الملل 
دریافت می کنند. بیش از نیمی از آرشیوها )57/6 درصد(، منابع را با فرمت avi دریافت 
می کنند. اغلب آرشیوها )92/3 درصد( از منبع ال.تی.او برای ذخیره سازی استفاده می کنند. 
درحدود نیمی از آرشیوها )48 درصد(، برای پشتیبان گیری بر روی ال.تی.او از نرم افزار 
سامانۀ میراث جام جم بهره می برند. حدوداً نیمی از آرشیوها )46/1 درصد( از نرم افزار 
edius برای تبدیل منابع خود استفاده می کنند و از نرم افزار Final cut و Total code اصاًل 

استفاده نشده است.
سرعت انتقال در پشتیبان گیری در بیشتر آرشیوها )42/3 درصد( تا 500 گیگابایت در 
ساعت است و تنها 9/6 درصد آرشیوها با سرعت زیاد )بین 1 تا 1/5 ترابایت در ساعت( 
پشتیبان گیری می کنند. بیش از نیمی از آرشیوها )53/8 درصد(، هیچ دورۀ آموزشی ای را 
برای رقمی سازی نگذرانده اند؛ ولی بیشترین دورۀ گذرانده شده آشنایی با پایگاه دادۀ سامانۀ 

میراث جام جم با 28/8 درصد است.
در پاسخ به پرسش اول تحقیق مبنی بر وضعیت موجود تبدیل منابع در روند رقمی سازی 
در آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما، باتوجه به میانگین به دست آمدۀ 1/38 
می توان نتیجه گرفت که وضعیت موجودِ تبدیل منابع در روند رقمی سازی آرشیوهای 
دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما مناسب است و از یکپارچگی نسبی برخوردار است.
در این پژوهش مشخص شد که انتقال نوارهای آسیب دیده به بخش مرمت، کمترین 
میزان عملیاتی شدن را در آرشیوها دارد. دربین پاسخ دهندگان، عملیات مرمت و پاالیش از 
سایر مراحل تبدیل منابع کمتر اهمیت دارد که علی رغم موجودبودن دستورالعمل سازمانی 
در این زمینه عملیاتی نشدن این مرحله را می توان ناشی از عواملی نظیر نبود شفافیت در 
دستورالعمل تبدیل منابع، کمبود نیروی انسانی متخصص، برگزارنشدن و یا کافی نبودن 
سیستم های  کافی نبودن  و  اطالعات،  پاالیش  و  مرمت  بخش  در  آموزشی  دوره های 

سخت افزاری بیان کرد.

ارزیابی یکپارچگی عملیات
 رقمی سازی منابع ...
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رقمی سازی، باتوجه به میانگین به دست آمدۀ 1/59 می توان نتیجه گرفت: وضعیت 
سازمان  در  دیداری-شنیداری  آرشیوهای  رقمی سازی  روند  در  منابع  دریافت  موجود 
صداوسیما مناسب است و این روند به سمت یکپارچگی کامل تمایل دارد. هم چنین 
درزمینۀ ارائۀ تأیید اولیه به صاحبان اثر بابت رسانه که میانگین نسبی پایینی دارد، پیشنهاد 
می شود تا این مهم در تدوین دستورالعمل لحاظ شود تا یکپارچگی در این بخش به طور 
کامل برقرار شود. نتایج پژوهش رضوی )1393( را هم که طی آن به مواردی ازقبیل تأیید 
سالمت فایل برنامه ها و تضمین کیفی و کمی بسته های اطالعاتی، تعیین دسترس پذیری 
فایل های رقمی و تکمیل فراداده ها و به روزرسانی آن ها برای رقمی سازی اشاره شده بود 

می توان با نتیجۀ پرسش دوم تحقیق حاضر هم راستا دانست.
در پاسخ به پرسش سوم تحقیق مربوط به ذخیره سازی و پشتیبان گیری، باتوجه به 
و  موجود ذخیره سازی  که وضعیت  نتیجه گرفت  می توان  به دست آمدۀ 1/15  میانگین 
صداوسیما  سازمان  دیداری-شنیداری  آرشیوهای  رقمی سازی  روند  در  پشتیبان گیری 
مناسب است و از یکپارچگی نسبی برخوردار است. دربارۀ تهیۀ نسخۀ پشتیبان جای 
یادآوری است که تخصیص مکانی امن در خارج از ساختمان آرشیو برای امنیت منابع 
پشتیبان اهمیت بسیاری دارد و ضروری است تا در سیاست گذاری آرشیوها به آن توجه 
شود. مقایسۀ نتایج تحقیق حاضر با سایر تحقیقات نشان داد که تاکنون هیچ تحقیق مدونی 
درزمینۀ ذخیره سازی و پشتیبان گیری و چگونگی آن در آرشیوهای ایران، ثبت نشده است.

برای پاسخ به پرسش چهارم با محوریت وضعیت زیرساخت نرم افزاری آرشیوها، 
باتوجه به میانگین به دست آمدۀ 1/26 می توان نتیجه گرفت: وضعیت موجود در زیرساخت 
نرم افزاری در روند رقمی سازی آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما مناسب 

است و از یکپارچگی نسبی برخوردار است.
در بخش فراداده، ضرورت ایجاد فیلدهای فرادادۀ حفاظتی )تاریخ مرمت، رقمی سازی، 
تصویب طرح، ضبط، تصویب برآورد، ارزیابی، بازپخش و تحویل به آرشیو( و نیز ایجاد 
فیلدهای فرادادۀ مدیریتی )کمپانی یا شرکت تولیدکنندۀ اثر، مجوز دفعات پخش و ...( 
با 1/13 کمترین میانگین را داشتند. دو شاخص فرادادۀ حفاظتی و مدیریتی در اغلب 
دربین  آن ها  لحاظ شدن  بنابراین  دارند؛  دابلین کور وجود  نظیر  فراداده ای  استانداردهای 
فیلدهای نرم افزار ضروری است. پژوهش میرغفوری )1393( با محوریت زیرساخت 
نرم افزاری آرشیوهای شنیداری و مقایسۀ آن با استاندارد یاسا، زیرساخت موجود را مناسب 

ارزیابی کرده و با نتیجۀ تحقیق پیِش رو هم راستاست.
در پاسخ به پرسش پنجم باتوجه به میانگین به دست آمدۀ 1/26 می توان نتیجه گرفت 
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که وضعیت موجود زیرساخت سخت افزار در روند رقمی سازی آرشیوهای دیداری-
شنیداری در سازمان صداوسیما مناسب است و از یکپارچگی نسبی برخوردار است. ارائۀ 
فهرست سخت افزارهای مصوب توسط اداره کل آرشیوهای سازمان برای تبدیل منابع، 
ذخیره سازی و سایر امور، کمترین میزان اعمال در آرشیوها را به خود اختصاص داده است، 
بنابراین پیشنهاد تدوین دستورالعملی توسط مدیریت اداره کل آرشیوها در این حوزه بسیار 
ضروری به نظر می رسد. هم چنین باتوجه به قابلیت ذخیره سازی و پشتیبان گیری خودکار یا 
نیمه خودکار که با میانگین پایین گزارش شده است ضروری است تا طراحی نرم افزارهای 
سخت افزاری برای ذخیره سازی و پشتیبان گیری خودکار یا نیمه خودکار، در دستور کار 
سازمان قرار گیرد. در پژوهش میرغفوری )1393( هم به نیاز به نرم افزارهای سخت افزاری 
برای ذخیره سازی و پشتیبان گیری، اشاره شده است و از این حیث پژوهش مذکور با نتیجۀ 

تحقیق پیش رو هم سو است.
طی پاسخ به پرسش ششم تحقیق، باتوجه به میانگین به دست آمدۀ 0/93 می توان نتیجه 
گرفت که وضعیت موجود زیرساخت شبکه های ارتباطی و انتقال اطالعات در روند 
رقمی سازی آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما مناسب نیست و ضعیف 
است. فراهم آوری بستر بازیابی هم زمان داده ها بین پایگاه دادۀ )میراث جام جم( سازمان 
صداوسیما با سایر پایگاه های آرشیوی ناهمگون در سطح ایران )مثل سازمان اسناد و 
کتابخانۀ ملی، وزارت خارجه و...( در محیط وب، کمترین میزان را به خود اختصاص 
داده است. این ویژگی یعنی امکان جست وجوی هم زمان در آرشیو سازمان های ناهمگوْن 
یکی از استانداردهایی است که برای انتقال داده ها بین آرشیوها و به ویژه بین کتاب خانه های 
دنیا مطرح است، ولی در صداوسیما هنوز به آن توجه نشده است. شاید بتوان یکی از دالیل 
این سیاست سازمان را موضوع محرمانه بودن برخی از منابع و درکل تمایل نداشتن سازمان 
به دسترسی عموم به منابع دانست. دراین میان، تعیین سطح دسترسی یکی از راهکارهایی 
است که می توان پیشنهاد داد. نتیجۀ پرسش ششم با نتایج پژوهش دژبان )1387(، مبنی بر 
نامناسب بودن زیرساخت مخابراتی، و نبود توان ارائه، انتقال و دریافت تصویر با کیفیت 

زیاد، هم راستاست.
طی پاسخ به پرسش هفتم تحقیق باتوجه به میانگین به دست آمدۀ )1/29( می توان 
رقمی سازی  روند  امنیت در  و  زیرساخت حفاظت  موجود  که وضعیت  گرفت  نتیجه 
آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما متوسط است، و از یکپارچگی نسبی 
برخوردار است. نتایج این پرسش با نتیجۀ تحقیق صمیعی )1395( ازلحاظ رعایت امنیت 
و حفاظت در هریک از اجزای امنیتی نظیر دیوار آتش، و آنتی ویروس هم سویی کامل دارد. 

ارزیابی یکپارچگی عملیات
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برای پاسخ به پرسش هشتم مقاله باتوجه به میانگین به دست آمدۀ 1/18 می توان نتیجه گرفت 
که وضعیت موجود در مدیریت فایل های رقمی در آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان 

صداوسیما متوسط است و یکپارچگی کمتری دارد.
بخش های  از  به دست آمده   )1/25( میانگین  باتوجه به  تحقیق،  نهم  پرسش  دربارۀ 
آرشیوهای  که  گرفت  نتیجه  می توان  آرشیوها،  یکپارچگی  درزمینۀ  پژوهش  مختلف 
دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما، در وضعیت نسبتاً یکپارچه ای هستند. البته باید 
بیان داشت که هرچند وضعیت موجود در روند رقمی سازی یعنی، تبدیل و دریافت 
منابع، ذخیره سازی و پشتیبان گیری، زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری، امنیت، و 
حفاظت در آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما مناسب ارزیابی شده است، 
ولی این روند درخصوص زیرساخت شبکه های ارتباطی و هم چنین مدیریت فایل های 
رقمی مناسب و قابل تأیید نیست. شایان ذکر است که نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد 
که آرشیوهای دیداری-شنیداری سازمان صداوسیما با 95 درصد اطمینان با میانگین 1/25، 
در وضعیت نسبتاً یکپارچه ای هستند. در این راستا، با اتخاذ تدابیر مناسب ازسوی مدیران، 
می توان آینده ای روشن و بهتر را برای آرشیو سازمان متصور شد تا بتواند به آرشیوهای 
دیداری-شنیداری پیشرفتۀ دنیا نزدیک تر شود و عملکردی بهتر از گذشته داشته باشد. 
باید بیان داشت که نداشتن راهبرد الزم و کم توجهی به نظام هایی که با رشد فن آوری 
درحال منسوخ شدن هستند، موجب اتالف میراث ملی و منابع آرشیوی می شود. توجه به 
این موضوع، از دیدگاه مدیریتی از ملزومات آرشیو پویاست و پیشنهاد می شود تا ازسوی 
مدیران آرشیوها تدابیری برای تعیین استراتژی و راهکاری برای احیای منابع و ممانعت از 

منسوخ شدن آن ها اتخاذ شود.

محدودیت های پژوهش
نبود استانداردهای مکتوب در حوزۀ رقمی سازی منابع دیداری-شنیداری در ایران؛

نبود دستورالعمل های مدون در حوزه های کاری آرشیو در سازمان های ذی ربط.

پیشنهادها
براساس یافته های پژوهش موارد زیر پیشنهاد می شود:

1. تدوین، تکمیل و شفاف سازی دستورالعمل های روند رقمی سازی و زیرساخت های 
الزم.
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2. تبدیل منابع آنالوگ آرشیوها، با تعیین اولویت بندی در برنامه ها و تعیین زمان بندی در 
فرایند مهاجرت محتوا تا اولین مرحلۀ آرشیو رقمی.

3. بررسی زیرساخت های مخابراتی، شبکۀ داخلی سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی 
ایران، گسترش و به روزآوری تجهیزات فنی و ارتباطی برای استفاده در پیوندهای شبکۀ 
ایستگاه های  از  فایل های تصویری موردنیاز کاربران  انتقال داده ها و  آرشیو دیجیتال و 

تعبیه شده در استودیوهای پخش، واحدها و بخش های مختلف.
4. آموزش مداوم و حینِ خدمت تطبیقی آرشیوداران، کارکنان و مدیران آرشیو درزمینۀ 

مهارت های الزم درجهت بهترشدن روند رقمی سازی مطابق با رشد فناوری.
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