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هدف :پژوهش حارض ،بهمنظور تعیین وضعیت رقمیسازی(تبدیل
منابع آنالوگ به رقمی و رقمی به رقمی) در آرشیوهای شنیداری سازمان
صداوسیامیجمهوریاسالمیایرانومقایسۀ آنبااستانداردهایانجمن
بیناملللیصدا و آرشیوهای دیداری وشنیداری(یاسا) انجام شده است.
روش /رویکرد پژوهش :روش پژوهش ،پیامیشی توصیفی است.
برای گردآوری دادههای پژوهش از 2پرسشنامۀ محققساختۀ مجزا برای
کارشناسان واحد تبدیل آرشیو و مدیران آرشیوها؛ و یک سیاهۀ وارسی،
شامل دو قسمت اطالعات نرمافزاری و سختافزاری(تهیه شده براساس
استاندارد یاسا) استفاده شده است .نتایج ،با استفاده از روشهای آمار
توصیفی(فراوانی و درصد) در قالب جدول و منودار ارائه شده است.
جامعۀ پژوهش ،شامل دو گروه است .جامعۀ نخست ،شامل  6آرشیو
شنیداریسازمانصداوسیامیجمهوریاسالمیایراندرتهران؛وجامعۀ
دوم ،شامل  43نفر( 37نفر کارشناسان تبدیل منابع آنالوگ به رقمی و 6
نفرمدیرآرشیو)میباشند.
یافتههای پژوهش :یافتهها نشان میدهد که بیش از نیمی از کارکنان
آرشیوها آموزش تبدیل منابع آنالوگ به رقمی را دیدهاند .جمع کل منابع
شنیداری آرشیوهای شهر تهران  592/937حلقه است 77/3 .درصد
منابع شنیداری در آرشیوهای شنیداری شهر تهران رقمیسازی شدهاند.
همچنین ،مشخص شد که میزان مطابقت با استاندارد یاسا در بخش
نرمافزاری 82/7درصد ،و در بخش سختافـزاری 79درصد است .بنابراین،
ازدیدگاهمتخصصانوکارشناسانآرشیوها،مهمترینمزیترقمیسازی
منابع آنالوگ ،رصفهجویی در وقت و غلبه بر موانع و محدودیتهای
ش تبدیل منابع آنالوگ به رقمی ،فقدان
زمانی و مکانی؛ و مهمترین چال 
رقمی کاربردی،پایدار ،وکارآمد است.
زیرساختمناسب آرشیو ِ
نتیجهگیری :یافتههایپژوهشحاکیازآناستکه«فقدانزیرساخت
مناسب ،پایدار ،و کارآمد برای آرشیو رقمی»؛ «کمبود و فقدان ابزارها
و فناوریهای جدید»؛ و «فقدان استانداردهای مشخص و مدون» از
سوم
مهمترین مشکالت تبدیل منابع در آرشیوهاست .نزدیک به دو ِ
کارکنان تبدیل ،دورۀ آموزشی کوتاه مدت تبدیل منابع را طی کردهاند،
که ناکافی به نظر میرسد .همچنین ،بیشرت پاسخگویان اظهار داشتهاند
که آموزشهای الزم را از مراجع غیررسمی کسب کردهاند .درمجموع72،
دستگاه در کل آرشیوهای شنیداری شهر تهران موجود است و میانگین
کل دستگاهها  12عدد است .یعنی بهطور متوسط ،هر آرشیو دارای 12
دستگاه است .ازبین 6واحد(آرشیو)،فقط 2آرشیوفضاهایذخیرهسازی
انبوه دارند که نشان دهندۀ استهالك و عدم دستگاههای مبدل است.

ڪلیدواژهها
آنالوگ /آرشیو شنیداری/رقمیسازی /انجمن بیناملللی صدا  /آرشیوهای دیداری و شنیداری(یاسا)/
صدا /صداوسیامی جمهوری اسالمی ایران.
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مقدمه و بیانمسئله

«ميراث شنيداری ،جام ِع تمامی سوابق و رسانههای شنيداری است؛ انواع سیلندرهای صدا،
صفحههای گرامافون ،نوارهای ریل،کاستهای شنیداری ،برنامههای رادیویی ،هم ه و همه،
جزء ميراث شنيداری بهشمار میآیند .باظهور اين سوابق و توليد منابع اطالعاتی اوليه،
نخستين آرشيوهای شنيداری ،طی سالهای  1899تا  1908در وين ،3پاريس ،4برلين 5و
پترزبورگ 6تأسيس شدند .با شکلگيری آرشيوها و حفاظت از ميراث بشری ،برای نخستين
بار در تاريخ حيات بشری نقطة عطفی پديد آمد و آن حفظ تمامی حوادث و وقايع قرن
گذشته توسط اين سوابق بود .امروزه ،جهان شاهد بزرگترين آرشيوهاست ،مراکزی که بيش
از  100ميليون ساعت از ميراث شنيداری بشر را در خود حفظ کرده و گنجينههای ارزشمندی
هستند(قدیمی ،1390 ،ص .»)135
منابع ديداري و شنيداري همیشه در معرض خطرند ،چه آنالوگ باشند و چه رقمی؛
منابع آنالوگ کم کم در حال منسوخ شدن هستند و جای خود را به منابع رقمی میدهند.
نوع خطرات و آفتها و آسیبهای این دو نیز متفاوت است .حفاظت فیزیکی مادة
آنالوگ مهم است ،زیرا محتوا را در خود ذخیره کرده است .این امر در مورد منابع رقمی
کم اهمیتتر است ،زیرا در حفاظت رقمی ،محتوا اهمیت مییابد .منابع آنالوگ ،بهدلیل
طبيعت ناپايدار مواد شيميايي سازندة آنها ،در برابر پارهاي از عوامل طبيعي و فيزيكي
بسيار حساس و داراي مقاومت كمي هستند .هنوز از عمر نخستين فيلمهاي سينمايي،

 .1دانشیار گروه علم اطالعات و
دانششناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات تهران ،ایران
nadjlahariri@gmail.com
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد علم
اطالعات و دانششناسی دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
(نویسندۀمسئول)
mirghafoorih@ yahoo.com
3. Vienna
4. Paris
5. Berlin
6. Petersburg
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1. Indian National Army
2. British Broadcasting
Corporation
3. Radiotelevisione Italiana
4. Teruggi
 .5طرحها و پروژههای تبدیل صدا از
آنالوگ به رقمی که توسط سازمانها و
مراکزآرشیوییارسانهایصورتمیپذیرد
هامنندپروژۀ پرستواسپیس،پروژه
رقمیسازیکلرادو،پروژههایمؤسسۀ
خربپراکنیاروپا(،)EBUپروژههایکتابخانه
کنگرهآمریکاوآرشیوهایبزرگاروپامانند
. INA,BBC,RAI
6. International Association of
Sound and Audiovisual Archives
)(IASA
7. http://www.iasa-web.org/
8. sample rate
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ويدئوها ،و صفحهها بیش از یک سده نگذشته و بسياري از آنها در شرف نابودي است
یا به اصطالح دچار مشکالتی چون ريختگي ،چسبندگي ،و مانند آن شدهاند .اگر قرار
باشد ميان استفاده و حفظ و نگهداري يكي انتخاب شود ،حقيقت آ ن است كه با لحاظ
يك اولويت حساس و ظريف بين اين دو ،حفظ و نگهداري ارجح است؛ زيرا پيششرط
دستيابي ،بقاي دائمي محتواي منابع ديداري و شنيداري است که در معرض خطر است.
بديندليل ،حفظ و نگهداري ،بخش مركزي و حياتي عملكرد هر آرشيـو را تشكيل ميدهد
و درواقع ،سایر فعاليتهاي آرشيو به حفظ و نگهداري استاندارد و اصولي منابع بستگي
دارد(قدیمی.)1386 ،
در دهة  1990مشخص شد که رسـانههای دیداری و شنیداری آنالوگ سریعتر از
آنچه که پیشبینی میشود خراب میشوند و باید برای جلوگیری از خسارات عمدة میراث
ی و تصویری اقداماتی انجام شود .عالوهبر آن ،بهدلیل حجم روزافزون رسانههای
صوت 
ذخیره شده ،مشکل دیگری به نام دسترسی به مواد وجود داشت و آرشیوهای بزرگ اروپـا
مانند  ،2 BBC ،1 INAو  3 RAIطـرحهایی برای بررسی و بازبینی مجموعه و سندآرایی و
حفاظت و رقمی کردن مواد آرشیوی دیداری و شنیداری ارائه کردند(تراگی.)2004 ،4
ايجاد ،پيادهسازی ،بهرهبرداری ،نگهداری ،دسترسی ،و سرمايهگذاری در پروژههای کوچ
صدا 5از آنالوگ به رقمی و فناوری ضبط صدای رقمی از مهارتهايي است که امروزه در
آرشيوداری شنيداری از آن صحبت میشود.
انجمنهای ملی ،منطقهای ،و بینالمللی آرشیوداری دیداری وشنیداری ،در هزارة سوم،
با سرعت زیادی رو به گسترش نهادند؛ بهطوریکه ،امروزه بیش از  7انجمن بینالمللی در
این حوزه فعال است و بهدقت تمامی مشکالت پیشروی آرشیوهای دیداری و شنیداری
را رصد میکنند ،یکی از این انجمنها،انجمن بينالمللی صدا و آرشيوهای ديداری و
شنيداری(ياسا) 6است که در  ، 1969بهعنوان ميانجی در همکاریهای بينالمللی آرشيوهاي
شنيداری و ديداری -شنيداری ،در آمستردام هلند تأسيس شد .ياسا ،از بيش از  60کشور
جهان عضو دارد .اين اعضا نمايندگانی از آرشيوهای ديداری و شنيداری يا افراد عالقهمند به
اين حوزه هستند که هرکدام در حوزههايي خاص و موضوعات مورد عالقة خود به فعاليت
مشغولاند .یاسا ،دارای کميتههای تخصصی ازجمله کميتة فنی است .اين کميته با جنبههای
فنی سوابق ،ذخيرهسازی و بازتوليد ،شامل سوابق نوين ،فناوریهای انتقال و ذخيرهسازی
سروکار دارد(قدیمی.)1387 ،
استاندارد کمیتة فنی یاسا باعنوان «راهنمای تولید و حفاظت از اشیای صوتی رقمی،
ویرایش دوم»(بازنگری شده) در سال  2009منتشر شده است و در آن استانداردها ،روشها و
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شنیداری در آرشیوهای سازمان صدا
وسیمای جمهوری اسالمی ایران و ...

راهبردهای رقمیکردن آرشیوهای شنیداری آنالوگ آمده است .1در این استاندارد ،به مباحث
مختلفی چون نرخ نمونهبرداری صدا ،عمق بیت  ،مبدلهای آنالوگ به رقمی و مشخصات
فنی آنها ،کارت صدا ،سیستمهای رایانهای و پردازش صدا ،کاهش دیتا ،فرمتهای فایل،
و مسیر صدا پرداخته شده است .در این استاندارد آمده است که منابع آنالوگ باید با نرخ
نمونهبرداری بیشتر از  48کیلوهرتز ،و عمق بیت  24به باال تبدیل شوند .مبدلهای آنالوگ به
رقمی نباید رنگ صدا را تغییر دهند یا هرگونه نویز(اختالل) به آن اضافه کند .همچنین ،کارت
صدایی که در فرآیند تبدیل و حفظ و نگهداری منابع رقمی در کامپیوتر استفاده میشود،
باید دارای ورودی رقمی مطمئن و مکانیزم همگامسازی سیگنال صوتی رقمی با کیفیت باال
باشد و سیگنال صوتی را بدون هیچگونه تغییر و ایراد اضافی انتقال دهد .برای ذخیرهسازی
دادههای صوتی باید از فرمتهای فایلی بدون فشردهسازی استفاده شود .فایلهای  Waveو
 BWFاز جمله فرمتهای مورد تأیید میباشند .مسیر صدا نیز که ترکیبی از تجهیزات تکثیر،
کابلهای سیگنال ،ترکیبکنندهها ،و دیگر تجهیزات پردازش صداست ،باید مشخصات فنی
برابر یا باالتر از نرخ نمونهبرداری و عمق بیت صدای رقمی موردنظر را داشته باشند.
آرشیوهای دیداری و شنیداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،آرشیوهای
منحصربهفرد و ارزشمندی هستند که غالب تولیدات دیداری و شنیداری کشور را در خود
جای دادهاند .این سازمان ،اقداماتی را برای رقمیسازی منابع موجود در آرشیوهایش آغاز
کرده است که در سالهای اخیر بهدلیل اهمیت موضوع ،الزامات سازمانی و ضرورتهای
حرفهای ،بر حجم فعالیتهایش افزوده شده است .تولیدات انبوه این سازمان که ماحصل نیم
قرن برنامهسازی است ،در آرشیوها گردآوری شده است و اکنون باید با سرعت زیادی از
فرمت آنالوگ به رقمی تبدیل شوند تا عالوهبر استفاده در چرخة برنامهسازی ،از خطر نابودی
نیز رهایی یابند .پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بررسی وضعیت تبدیل و رقمی کردن
آرشیوهای شنیداری آنالوگ ،میزان تبعیت از اصول و رعایت استانداردهای جهانی تبدیل
منابع(آنالوگ به رقمی و رقمی به رقمی) را در آرشیوهای شنیداری سازمان صدا وسیما،
مستقر در شهر تهران ،براساس استاندارد یاسا مورد بررسی قرار دهد.

شهایپژوهش
پرس 

 .1وضعیت آرشیوهای شنیداری سازمان صدا و سیما از حیث منابع ،تجهیزات ،و
نیروی انسانی چگونه است؟
 .2الزامات و ضرورت رقمیکردن منابع شنیداری آنالوگ در آرشیوهای صداوسیما
چیست؟

1. bit rate
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 .3استانداردهای نرمافزاری رقمیسازی منابع چه میزان با استاندارد یاسا همخوانی دارد؟
 .4استانداردهای سختافزاری رقمیسازی منابع چه میزان با استاندارد یاسا همخوانی
دارد؟
 .5مشکالت آرشیوها در جریان رقمیسازی منابع چیست؟

پیشینۀ پژوهش

1. Pohlmann
2. Council on Library and
Information Resourcesand Library
of Congress

126

تاکنون ،پژوهشی که مرتبط با موضوع پژوهش حاضر باشد در ایران انجام نشده است.
به تنها پژوهشی که میتوان اشاره کرد ،پروژهای است که در اداره کل تحقیقات و جهاد
خودکفایی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران( )1384انجام شده است .این اداره ،از
سال  1376زیرنظر معاونت توسعه و فناوری رسانه ،با رسالت ایجاد خودکفایی در
حوزة صنعت رسانه و در حوزههای دانشی مرتبط با رسانه از جمله فناوریهای جدید
درحال فعالیت است .یکی از کارهایی که در گروه آرشیو اداره کل جهاد خودکفایی برای
رقمیسازی منابع سازمان صورت گرفته است ،پروژة تبدیل منابع صوتی سازمان صدا
وسیمای جمهوری اسالمی ایران است .این پروژه ،در سال  1384شروع شده و با تبدیل
منابعی از معاونتهای سیاسی ،برونمرزی ،رادیو ،مرکز موسیقی ،سخنرانیهای موجود در
بخشهای مختلف سازمان و همچنین منابعی از مراکز سازمان در شهرستانها به کار خود
ادامه داده است.
در خارج از ایران نیز به پژوهش مشابهی برخورد نشد و بیشتر مطالعات ،شامل
طرحها و دستورالعملهایی در زمینة فنی و مهندسی تبدیل آنالوگ به رقمی است .دراینجا
چند نمونه از مطالعات کهتا حدودی مرتبط با موضوع این پژوهش هستند ذکر میشوند.
پُلمن ،)2006(1طی پژوهشی با عنوان «سنجش و ارزیابی مبدلهای(آنالوگ به رقمی)
مورد استفاده در حفاظت بلندمدت سوابق شنیداری» به بررسی مشخصات و ویژگیهای
مبدلهای آنالوگ به رقمی پرداخت .براساس یافتهها ،مبدل(آنالوگ به رقمی) باید سیگنال
نمونة آنالوگ را بهصورت مجزا نمونهبرداری کند ،دامنة آن را تعیین کرده و به زبان دو
دویی نمایش دهد .در بهکارگیری مبدلهای آنالوگ به رقمی در کاربریهای حساس نظیر
حفاظت بلندمدت سیگنالهای تاریخی ،تا حد امکان باید مبدل آنالوگ به رقمی ،شفافیت
صدا را نمایش و نشان دهد ،یعنی نباید چیزی به سیگنال صدا افزوده یا از آن کم کند.
بنابراین ،در انتخاب مبدل آنالوگ به رقمی باید به فرکانس نمونهبردای و عمق بیت آن
توجه ویژهایکرد.
ّ
2
شورای منابع کتابداری و اطالعرسانی و کتابخانة کنگرة آمریکا ( ،)2006در پژوهشی

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ93

تحلیلوضعیترقمیسازیمنابع
شنیداری در آرشیوهای سازمان صدا
وسیمای جمهوری اسالمی ایران و ...

باعنوان «تسخیر صدای آنالوگ برای حفظ رقمی :گزارشی از مباحث(بهترین شیوهها)
برای انتقال صفحهها و نوارهای آنالوگ» که در ماه مارس  2006منتشر شده ،در نقش ة راه
پیشنهادی خود که به «بهترین شیوهها» معروف است برای تبدیل منابع آنالوگ به رقمی
 15پیشنهاد مطرح کرده است .از جملة مهمترین این پیشنهادها ،ارتقای صالحیتهای پایه
در مهندسی نگهداری صدا ،تدوین دستورالعملهای استفاده از روشهای انتقال خودکار
صدای آنالوگ به نسخههای رقمی ،ایجاد سازمانی وبپایه برای بهاشتراکگذاری اطالعات
آرشیوهای عضو دربارة چگونگی تدوین برنامههای انتقال ،و انجام پژوهشهای بیشتری
درباره بازپخش غیرمخرب صفحههای صداست .عالوهبرپیشنهادهای فوق ،معیارهای
سختافزاری(ارزیابی فنی) مبدل نیز از سوی این شورا مطرح گردید.
کیسی 1و گوردون ،)2007(2در پژوهشــی میدانی که بهمنظـور ارائة روشها و
راهکارها برای تبدیل منابع موسیقی دانشگاه ایندیانا و دانشگاه هاروارد بهعمل آوردند،
درنهایت دستورنامة خود را که حاصل دو سال پژوهش در این عرصه بود با عنوان
«دستورالعملهای شنیداری :بهترین شیوهای حفاظت از منابع شنیداری» منتشر ساختند.
در این دستورالعمل ،بهکلیة مباحث رقمیسازی اشاره شده است .آرشیوهای موسیقی
کالسیک دانشگاه ایندیانا(ای .تی .ام 3).و آرشیو موسیقی جهانی(ای .دبلیو .ام 4).دانشگاه
هاروارد ،در فوریة  ،2005مرحلة نخست پروژة دستورالعملهای شنیداری :حفاظت رقمی
و دسترسی به میراث جهانی شنیداری را آغاز کردند .اهداف مرحلة نخست این پروژه
عبارت بود از :الف .تعریف بهترین دستورالعملها و آزمایش استانداردهای حفاظت رقمی
موجود؛ ب .تعریف برنامههای آیندهمحور برای حفاظت رقمی منابع شنیداری؛ و ج.
حفاظت از سوابق حوزهای منحصربهفرد که فوقالعاده ارزشمند و مورد عالقه بوده ،و
درعینحال نیز بسیار آسیبپذیر است .تمامی متون و اسناد استاندارد که باعنوان «بهترین
شیوهها »5منتشر شدهاند ،استفاده از مبدل حرفهای مستقل و خارجی آنالوگ /رقمی را
سفارش میکنند ،چراکه در مقایسه با کارتهای صدای رایانهای ،مدارهای کمهزینهتری
داشته و نسبت به نویزهای الکتریکی داخل رایانه نیز مصونتر هستند .مشخصات تبدیل
رقمی در مبدلهای آنالوگ به رقمی با گزینههای نرخ نمونهبرداری و عمق بیت تعیین
میشود .در حوزة انتقال حفاظتی ،پیشنهاد برتر ،عمق بیتی با  24بیت است .درخصوص نرخ
نمونهبرداری اتفاقنظر کمتری وجود دارد ،بااینحال غالب استانداردها نرخ نمونهبرداری
باالتر از 44/001کیلوهرتز را پیشنهاد میکنند .کمیتة فنی یاسا ،مدالسیون کد پالس(پی.
سی .ام 6).با حداقل نرخ نمونهبرداری  48کیلوهرتز را توصیه کرده و پیشنهاد میکند که
تبدیل با مشخصات عمق بیت  24و نرخ نمونهبرداری  96کلیوهرتز انجام شود .درحقیقت،

1. Casey
2. Gordon
3. Indiana University Archives of
)Traditional Music (ATM
)4. Archive of World Music (AWM
5. Best Practices
6. linear pulse-code modulation
)(PCM
مدوالسیون کد پالس نوعی شیوۀ کدگذاری
رقمی سیگنال آنالوگ در مخابرات است .در
این مدوالسیون ،بزرگی سیگنال در فواصل
زمانی ثابت و مساوی اندازهگیری شده و
سپسکوانتیزهمیشود.
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1. Bamberger
2. Brylawski
3. PrestoPRIM
4. Ingest
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 24/96یک انتخاب استاندارد برای تبدیل فایل صدا محسوب میشود.
بامبرگر 1و بریالوسکی ،)2010( 2پژوهشی باعنوان «وضعیت نگهداری منابع شنیداری
مضبوط در ایاالت متحده آمریکا :عصر رقمی و میراث ملی در معرض خطر» با حمایت
و پشتیبانی مالی ادارة نگهداری سوابق ملی کتابخانة کنگرة آمریکا به انجام رساندند .این
پژوهش ،نخستین پژوهش جامعی است که در سطح ملی دربارة وضعیت نگهداری منابع
شنیداری در ایاالت متحدة آمریکا انجام شده است .از جمله دستورالعملهایی که در این
پژوهش مورد اشاره و تأیید قرار گرفته عبارتاند از :دستورالعمل انجمن صدا و آرشیوهای
دیداری و شنیداری(یاسا) ،دانشگاه هاروارد ،و پروژة پرستواسپیس .پرستواسپیس ،پروژهای
بزرگ در سطح اروپاست و از سال  2009به بعد با نام پرستو پرایم 3فعالیت میکند.
این پروژه ،توسط کمیسیون اروپا پشتیبانی میشود و میکوشد تا راههایی را برای حل
مشکالت تخصصی و فنی پیشرو برای حفظ میراث دیداری و شنیداری اروپا بهواسطة
همکاری با پژوهشگران و سازمانهای تجاری بیابد و برای تبدیل و تغییر فرمتهای این
منابع با کیفیت باال و قابل قبول «مراکز نگهداری» ایجاد کند .پژوهش فوق دربارة مهندسی
نگهداری صدا ،یک گروهکاری ایجاد کرد که در آن به مباحثی دربارة تاریخچة ضبط صدا و
قالبهای صوتی ،فلسفه و اخالق نگهداری ،ارزیابی نیازها ،ملزومات محیطی و حفاظتی،
شیوههای نگهداری منابع صوتی مادر و تبدیل آنها ،فناوریهای مورد نیاز ،مهندسی صدا
و تمام مباحث فنی آن و درنهایت آرشیوداری رقمی اشاره شده است که شامل مباحثی
دربارة ماهیت دادههای رایانهای و فایلها ،پایایی ،سندیت و تولیت ،تبدیل،کوچ و تقلید،
معماری رقمی ،تغذیه ،4فراداده و مانند آن اشاره شده است.
ناظمی( ،)2013پایاننامة خود را در زمینة آرشیوهای دیداری و شنیداری و گذر آنها
از آنالوگ به رقمی به انجام رساند .این تحقیق ،ضمن بررسی روند شکلگیری آرشیوها،
تغییرات آنها را در طول زمان بررسی کرده و درحال حاضر نیز لزوم تبدیل منابع از آنالوگ
به رقمی را بیان کرده است .در ادامه ،مراحل و نقشة راه تبدیل منابع ذکر شده است که
میتواند بهعنوان یک دستنامة کاربردی برای مدیران و کارکنان آرشیوها مورد استفاده قرار
گیرد .خالصه نتایج حاصل پژوهش عبارت است از:
• رسانهها برای گذر از آنالوگ به رقمی منابع آرشیوی خود ،الزم است اهمیت ویژه
و سرمایهگذاری مناسبی را داشته باشند.
• الزم است آرشیوها در مرحلة گذر از آنالوگ به رقمی جهت تغییر مناسب ،بسترسازی
الزم را از لحاظ آموزش نیروی انسانی متخصص و کاربرد فناوری مربوط را داشته باشند.
• تبدیل منابع از آنالوگ به رقمی تنها راهحل و تمام کار نیست ،بلکه به جرئت
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میتوان گفت که کار رقمیسازی با بحث دسترسی به آن و شیوه ارائة خدمات توسط آن
معنیدار میشود.
• الزم است آرشیوها در تعیین فرمتهای رقمی و تکمیل متادیتاها ،استانداردهای
جهانی را مد نظر داشته باشند.

روششناسیپژوهش

روش پژوهش حاضر پیمایشی است .جامع ة مورد مطالعه شامل دو گروه است .جامعة
نخست شامل  6آرشیو شنیداری سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در تهران
است .این آرشیوها عبارتاند از :آرشیو معاونت صدا ،آرشیو مرکز موسیقـی و سرود،
آرشیـو معاونت برونمـرزی(صدای برونمـرزی و عربـی برونمرزی) ،آرشیو موسیقی
ادارة کل آرشیو و کتابخانه ،وآرشیو دانشکدة صدا و سیما .جامعة دوم پژوهش شامل 43
نفر( 37نفر کارشناس تبدیل منابع آنالوگ به رقمی و  6نفر مدیر آرشیو) است.
در این پژوهش از دو پرسشنامة محققساخته استفاده شده است :یکی برای کارشناسان
واحد تبدیل آرشیو و دیگری برای مدیران آرشیوها .ابزار دیگر گردآوری اطالعات ،یک
سیاهة وارسی 1است که براساس استاندارد یاسا طراحی شده و شامل دو قسمت(اطالعات
نرمافزاری و سختافزاری) است و در تکمیل آن از همکاری کارشناسان مربوط استفاده
شده است .روايى صورى و محتوایی پرسشنامهها و سیاهة وارسی با نظرخواهی از
متخصصان رقمیسازی آرشیوهای شنیداری سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
تأیید شد .جهت تعیین پايايى پرسشنامهها آلفاى كرونباخ محاسبه شد و پایایی پرسشنامة
منابع و تجهیزات با آلفای  ،0/96و پایایی پرسشنامة نیروی انسانی(کارشناسان تبدیل منابع)
با آلفای  0/72تأیید گردید.

یافتههایپژوهش

پرسشنخستپژوهش:وضعیتآرشیوهایشنیداریسازمانصداوسیامازحیثمنابع،تجهیزات،
و نیروی انسانی چگونه است؟

یافتههای مربوط به این پرسش ،که از طریق پرسشنامة مدیران گردآوری شده است،
در جدول های  1تا  5آورده شده است.

1. Check list
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جدول 1

فراوانیمنابعشنیداری
آرشیوهای شهر تهران

عنوان

جمع منابع موجود در آرشیوهای شهر تهران

درصد رقمی سازی

منابعنغامتآئینی

5816

86/5

منابعموسیقی

82380

80

منابعافکت

5211

75

منابعسخرنانی

14367

76/7

منابع برنامه های رادیویی

485163

68/3

کلمنابع

(592/937حلقه)

77/3

چنانکه در جدول  1مشاهده میشود ،بیشترین تعداد منابع شنیداری آرشیوهای شهر
تهران متعلق به منابع برنامههای رادیویی ،و بیشترین درصد رقمیسازی برابر  86/5مربوط
به منابع نغمات آئینی است .به طورمتوسط ،میتوان گفت منابع شنیداری آرشیوهای شهر
تهران به میزان  77/3رقمی شده است.

جدول 2

تعدادآرشیو

کمرتین

بیشرتین

میانگینهرآرشیو

تعداد رایانه مجهز به کارت صدا (حرفه ای)

6

1

20

4/67

تعداد دستگاه ریل خوان( ُاتاری)

6

0

20

7/33

توزیع فراوانی دستگاه های موجود در
آرشیوهای شنیداری شهر تهران

جدول  2نشان میدهد که هر آرشیو بهطورمتوسط دارای  5دستگاه رایانة مجهز به
کارت صدا(حرفهای) و  8دستگاه ریلخوان(اُتاری) است.

جدول 3

نظامهایذخیرهسازیانبوه

وجود دارد

درصد

DAS
DAS & SAN
وجود ندارد

1
1
4

16/7
16/7
66/7

کل

6

100/0

جدول  3نشان میدهد که از بین آرشیوها فقط دو آرشیو(معادل  33/4درصدآرشیوها)
دارای نظامهای ذخیرهسازی انبوه هستند.
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تحصیالت

تعداد

درصد

دیپلم

2

4/7

کارشناسی

28

65/1

کارشناسیارشد

13

30/2

کل

43

100/0

جدول 4

توزیعفراوانینیرویانسانیآرشیوهای
شنیداریشهرتهرانبرحسبتحصیالت

چنانکه در جدول  4مشاهده میشود ،بیشتر کارکنان آرشیوها دارای تحصیالت
کارشناسی بوده و در رتبة بعدی دارای مدرک کارشناسیارشد هستند .همچنین ،هیچکدام
از کارکنان آرشیوها دارای تحصیالت باالتر از کارشناسیارشد نیستند.
درصد از کل

فراوانی

رشتهتحصیلی

کتابداری و اطالع رسانی

18

41/9

زبان و ادبیات

2

4/7

موسیقی

1

2/3

سایر رشته ها

19

44/2

پاسخ داده ها

40

93/0

بدون پاسخ

3

7/0

کل

43

100/0

جدول 5

توزیعفراوانینیرویانسانیآرشیوهای
شنیداریشهرتهرانبرحسبرشتهتحصیلی

جدول  5نشان میدهد بیشتر کارکنان در رشتههایی غیراز کتابداری ،یعنی زبان و
ادبیات و موسیقی تحصیل کردهاند و رشتة کتابداری در رتبة بعدی قرار دارد.

پرسش دوم پژوهش :الزامات و رضورت رقمیکردن منابع شنیداری آنالوگ در آرشیوهای صدا و
سیامچیست؟
جهت پاسخ به پرسش اساسی دوم ،دادهها از طریق پرسشنامة کارشناسان رقمیسازی
گردآوری شده و براساس یافتهها ،اولویتبندی نظرات کارشناسان تبدیل منابع به شرح
زیر است:
 .1ایجاد امکان جستوجوی بهتر و دسترسی سریعتر به منابع،
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 .2حفاظت و نگهداری بهدلیل منسوخ شدن منابع آنالوگ،
 .3بهبود شیوههای ذخیره و بازیابی اطالعات،
 .4عمر طوالنیتر رسانههای رقمی و تحوالت روزافزون در عرصة فناوری رسانه،
 .5ارائه منابع و خدمات بهینه و متناسب با نیازهای کاربران،
 .6استراتژیهای کالن سازمانی ،و
 .7ارائة منابع رسانهای به مخاطبان با کیفیت باالتر و در حد مطلوب.

پرسشسومپژوهش:استانداردهاینرمافزاریرقمیسازیمنابعچهمیزانبااستانداردیاساهمخوانی
دارد؟

جهت پاسخ به پرسش سوم پژوهش ،دادهها از طریق سیاهة وارسی و با همکاری کارشناس
مربوط گردآوری شد و خالصه یافتهها در جدول  6منعکس شده است.

جدول 6

درصد مطابقت شاخصهای نرمافزاری
با استاندارد یاسا

شاخصهای نرم افزاری

مطابقتبااستانداردیاسا(درصد)

مؤلفه های نرخ منونه برداری و عمق بیت

100

قالب(فرمت)فایل

60

پاالیش بر روی فایل کپی

88

میانگین رعایت استانداردهای نرم افزاری

82/7

همانطور که در جدول  6مالحظه میشود شاخصهای نرمافزاری بهطورمتوسط
به میزان  82/7درصد رعایت میشود و باالترین درصد رعایت مربوط به مؤلفههای نرخ
نمونهبرداری و عمق بیت است.

پرسش چهارم پژوهش :استانداردهای سختافزاری رقمیسازی در منابع چه میزان با استاندارد
یاسا همخوانی دارد؟
پاسخ به پرسش چهارم پژوهش بااستفاده از دادههای حاصل از سیاهة وارسی و با همکاری
کارشناس مربوط انجام شد که خالصة یافتههای مربوط به آن در جدول  7آورده شده
است.
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شاخصهای سخت افزاری

مطابقتبااستانداردیاسا(درصد)

استانداردهای کارت صدا

72/5

استانداردعدمهمزمانی

70

استفاده از رایانۀ حرفه ای

100

قابلیت پردازش فایل صوتی باالتر از  24بیت

100

مؤلفه های مسیر صدا

60

استانداردشاخصمونو

50

استانداردشاخصاسرتیو

100

استاندارد مبدلهای آنالوگ به رقمی

80

میانگینرعایتاستانداردهایسختافزاری

79

جدول 7

درصدمطابقتشاخصهای
سختافزاریبااستانداردیاسا

مطابق اطالعات جدول  ،7استانداردهای سختافزاری ،بهطورمتوسط به میزان 79
درصد رعایت میشود .شاخص استفاده از رایانههای حرفهای و شاخص استریو و قابلیت
پردازش فایل صوتی باالتر از  24بیت توسط کلیة آرشیوهای شنیداری شهر تهران رعایت
میشود.

پرسش پنـجم پژوهش :مشکالت آرشیوها در جریان رقمیسازی منابع چیست؟

درارتباط با مشکالت و چالشهای پیشروی رقمی کردن آرشیوها ،دادهها با استفاده از
پرسشنامة کارشناسان رقمیسازی گردآوری شد و براساس یافتههای حاصل ،اولویتبندی
نظرات کارشناسان تبدیل منابع به شرح زیر است:
 .1نبود زیرساخت مناسب آرشیو رقمی کاربردی ،پایدار و کارآمد،
 .2نیاز به ابزارها و فناوریهای جدید،
 .3نبود استانداردهای مشخص و مدون،
 .4هزینة زیاد در مراحل اولیه برای رقمیسازی،
 .5کمبود نیروی انسانـی متخصص،
 .6ضرورت انجام تبدیلهای مختلف یا نگهداری قالبهای متنوع از منابع،
 .7ناهمگونی و گسترده بودن قالبهای رقمی ،و
 .8چالشهای حق مؤلف.
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نتیجهگیری

منابع نغامت :براساس یافتهها ،منابع نغمات تنها در معاونت صدا و صداي برونمرزی موجود
هستند .این منابع به میزان زیادی رقمیسازی شدهاند ،بهنحویکه کلیة منابع نغمات آرشیو
صدای برونمرزی ،و نزدیک به سه چهارم منابع موجود در معاونت صدا رقمی شده است.
منابع موسیقی :باتوجه به نتایج بهدست آمده ،فقط  2آرشیو دارای صفحات موسیقی
هستند که بیشترین تعداد آن مربوط به آرشیو موسیقی اداره کل آرشیو و کتابخانه(10/000
حلقه) است .کلیة منابع موسیقی آرشیو صدا[ی] برونمرزی ،و عربی برونمرزی رقمی
شدهاند؛ اما در آرشیو موسیقی اداره کل آرشیو و کتابخانه ،هیچ بخشی از منابع رقمی
نشدهاند.
منابع افکت :فقط آرشیو موسیقی اداره کل آرشیو و کتابخانه دارای صفحات افکت
است(تعداد  525حلقه) .نوار ریلهای افکت تنها در اختیار معاونت صداست( 2517حلقه).
معاونت صدا اقدام به رقمی کردن آرشیو افکت کرده است(به میزان  50درصد) و در صدا[ی]
برونمرزی منابع  100درصد رقمی میباشد .هیچ آرشیوی افکتها را بهصورت نوار کاست
یا دی وی دی نگهداری نمیکند.
منابع سخرنانی :آرشیوهای معاونت صدا ،صدا[ی] برونمرزی و عربی برونمرزی
دارای منابع سخنرانی هستند که هرکدام به ترتیب  50و  80و  100درصد منابع سخنرانی
را رقمی کردهاند .فقط معاونت صدا دارای نوار ریل ،نوار کاست ،و لوح فشردة سخنرانی
است و تنها آرشیوهای عربی برونمرزی و صدا[ی] برونمرزی سخنرانیها را در قالب
دی وی دی نگهداری میکنند.
منابع برنامههای رادیـویی :آرشیوهای معاونت صدا و صدای برونمرزی و عربی
برونمرزی دارای منابع برنامههای رادیویی هستند .فقط معاونت صدا برنامههای رادیویی
را در قالب نوار(ریل و مانند آن) و لوح فشرده نگهداری میکند و سایر واحدها ،بهجز
صدای برونمرزی و عربی برونمرزی ،هیچنوع منابع برنامههای رادیویی را ندارند .صدای
برونمرزی و عربی برونمرزی برنامههای رادیویی را در قالب دی وی دی نگهداری
میکند .معاونت صدا  5درصد ،صدای برون مرزی و عربی برونمرزی به میزان 100
درصد منبع برنامههای رادیویی را رقمی کردهاند.
کل منابع نغمات آئینی  ،5816منابع موسیقی  ،82/380منابع افکت  ،5211منابع سخنرانی
14/367و منابع برنامههای رادیویی  485/163میباشد .همچنین ،جمع کل منابع موجود در
آرشیوهای شهر تهران (592/937حلقه) است .که از این تعداد بهطورمتوسط  77/3درصد
رقمی شده است.
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بیشترین تعداد دستگاه ریلخوان و رایانة حرفهای مربوط به معاونت صدا و برابر با
 20دستگاه ،و کمترین آنها مربوط به آرشیو عربی برونمرزی برابر با  1دستگاه است.
درمجموع 72 ،دستگاه در کل آرشیوهای شنیداری شهر تهران موجود است و میانگین کل
دستگاهها  12عدد است .یعنی بهطور متوسط ،هر آرشیو دارای  12دستگاه است.
از بین آرشیوها ،فقط دو آرشیو(معادل  33/4درصدآرشیوها) دارای نظامهای
ذخیرهسازی انبوه( َدس 1و َسن )2میباشند .از بین  6واحد(آرشیو) ،فقط  2آرشیو دارای
فضاهای ذخیرهسازی انبوه هستند :معاونت صدا(دس و سن) و صدای برونمرزی(دس).
هیچیک از آرشیوها دارای بخش ترمیم نیستند و اولویتبندی منابع جهت تبدیل
نیز به میزان  60درصد رعایت شده است .بانک اطالعات اولیة مناسب برای تبدیل منابع
آنالوگ و سازماندهی اولیه  100درصد رعایت شده است.
همة آرشیوها دارای رسانة نگهداری  Offlineهستند و رسانة نگهداری  Onlineرا فقط
معاونت صدا دارد .طبق نتایج بهدست آمده 40 ،درصد آرشیوها قالب  BWFو  80درصد
آشیوها قالب  ،MP3و همة آرشیوها قالب  Waveرا رعایت کردهاند .نرخ نمونهبرداری رایج
در بین آرشیوهای شنیداری شهر تهران  48/000هرتز و عمق بیت رایج  24بیت است.
درمورد دالیل رقمیکردن آرشیوها ،یافتهها نشان میدهد که ایجاد امکان جستوجوی
بهتر و دسترسی سریعتر به منابع نخستین دلیل رقمی شدن منابع از دیدگاه کارکنان است.
حفاظت و نگهداری ،بهدلیل منسوخ شدن منابع آنالوگ و بهبود شیوههای ذخیره و بازیابی
اطالعات ،بهترتیب دالیل مهم بعدی بوده و راهبرد های کالن سازمانی جزء آخرین
اولویتهای کارکنان بهحساب میآید.
از بین گزینههای پیشنهاد شده درارتباطبا مزایای رقمی کردن آرشیوها ،با توجه به
نتایج اولویتبندی گزینهها توسط کارکنان مالحظه شد که مهمترین مزیتهای رقمی کردن
منابع(از دیدگاه کارکنان) بهترتیب :صرفه جویی در وقت و غلبه بر موانع و محدودیتهای
زمانی و مکانی ،شبکهای شدن منابع و امکان استفادة نامحدود کاربران ،و روزآمدی و
سرعت در استفاده از منابع جدید است.
شاخصهای نرمافزاری ،بهطورمتوسط ،به میزان  82/7درصد با استانداردهای
یاسا مطابقت دارد .بیشترین شاخص نرمافزاری رعایت شده مربوط به عمق بیت و نرخ
نمونهبرداری به میزان  100درصد است.
شاخصهای سختافزاری ،بهطورمتوسط به میزان  79درصد با استانداردهای یاسا
مطابقت دارد .بیشترین شاخصهای سختافزاری رعایت شده مربوط به استفاده از رایانة
حرفهای ،شاخص استریو ،قابلیت پردازش فایل صوتی باالتر از  24بیت ،هرکدام به میزان

1. DAS
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 100درصد است .طبق یافتهها میتوان نتیجه گرفت که استانداردهای نرمافزاری به میزان
 82/7درصد نسبت به استانداردهای سختافزاری به میزان بیشتری با استاندارد یاسا
مطابقت دارد.
باتوجه به یافتهها و اولویتبندیهای انجام شده ،از دیدگاه کارکنان بزرگترین مشکل
«نبود زیرساخت مناسب آرشیو رقمی کاربردی ،پایدار و کارآمد» است .پس از آن «نیاز به
ابزارها و فناوریهای جدید» و در جایگاه سوم « نبود استانداردهای مشخص و مدون» از
مهمترین مشکالت تبدیل منابع از دیدگاه کارکنان است 74/4 .درصد از کارکنان آرشیوها،
آموزش تبدیل منابع آنالوگ به رقمی را دیدهاند .از بین افراد آموزش دیده 22 ،درصد
آموزش رسمی تبدیل منابع را گذراندهاند و  75درصد آموزش غیررسمی دیدهاند.

پیشنهادهاییبراساسیافتههایپژوهش

• توسعة برنامههای آموزشی برای کارکنان ،بهمنظور تسلط بیشتر نیروی انسانی به
فنون تبدیل منابع؛
• تأمین نیروی انسانی متخصص برای تبدیل منابع؛
• افزایش تجهیزات الزم و توسعة فضای مناسب جهت تبدیل منابع شنیداری؛
• تأمین اعتبار و بودجة الزم جهت تسریع فرآیند تبدیل منابع شنیداری؛
• فراهمسازی زیرساختهای مناسب برای تبدیل منابع شنیداری؛
• نگهداری صحیح منابع شنیداری؛
• بازسازی و بازیابی منابع مخدوش؛ و
• توجه بیشتر به رعایت استاندارد های تبدیل منابع.

پیشنهادهاییبرایپژوهشهایآتی

• بررسی وضعیت رقمیسازی منابع شنیداری در آرشیوهای مراکز سازمان صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران و مقایسة آن با استاندارد یاسا ،در سطح کشور؛
• بررسی وضعیت رقمیسازی منابع دیداری و شنیداری آرشیوهای سازمان صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران و مقایسة آن با استاندارد بینالمللی؛
• بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات آرشیوهای مراکز سازمان صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران؛
• بررسی میزان استفاده از آرشیوهای رقمی سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران؛
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• بررسی میزان رضایت استفادهکنندگان از منابع رقمی سازمان صداوسیمای جمهوری
اسالمی ایران؛ و
• بررسی سطح دسترسی به منابع رقمی آرشیوهای سازمان صداوسیمای جمهوری
.اسالمی ایران

منابع

 تبدیل منابع آرشیوی.)1384(اداره کل تحقیقات جهاد خودکفایی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
 اداره کل تحقیقات جهاد خودکفایی صدا و سیمای: تهران.صدا و تصویر و فیلم از آنالوگ به رقمی

.جمهوری اسالمی ایران

، ارتباط علمی، آیا می توان میراث صوتی تصویری را ذخیره کرد؟ ترجمه شیما مرادی.)2004( دانیال،تراگی
: از1391  اردیبهشت20  بازیابی شده در.68-61 ،)2(4

http://ejournal.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A

 حفاظت و نگهداری از منابع دیداری و شنیداری، پیشگیری.)1386( علی،قدیمی

http://www.ali2ghadimi.blogfa.com/8610.aspx a

: از1390  اردیبهشت4 بازیابی

 دیداری و اطالع رساني، آرشیوداری شنيداري.)1387( علی،قدیمی

http://www.ali2ghadimi.blogfa.com/post-27.aspx

: از1390  اردیبهشت4 بازیابی

 ارزشهای آرشیوهای رادیو و نقش آنها در حفاظت از: رادیو؛ حافظه شنیداری ملتها.)1390( علی،قدیمی
.141 ،138 -137 ،135 :58 ، مجله رادیو.میراث شنیداری

Bamberger, Rob; Brylawski, Sam (2010). The State of Recorded Sound Preservation in

the United States:A National Legacy at Risk in the Digital Age. from:
http://www.clir.org/pubs/reports/pub148/reports/pub148/pub148.pdf.
Casey, Mike ; BruceT,Gordon (2007). Sound directions:best practices for audio preser-

vationsound directions. from: http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/papersPresent/sd_bp_07.pdf.
Council on Library and Information Resourcesand Library of Congress(2006).
Capturing Analog Sound for Digital Preservation: Report of a Roundtable Discussion
of Best Practices for Transferring Analog Discs and Tapes. from: http://www.clir.
org/pubs/reports/pub137/pub137.pdf
Nazemi, Yahya(2013). Gorsel ve Isitsel Arsivlerin Analogtan Dijitale Cervrilmesi: TRT

137

93شامرۀ،ڪنجینۀاسناد

نجال حریری
حسنیهساداتمیرغفوری

Ve IRIB in Merkezi Arsivlerinin Karsilastirilmasi. from: http://80.251.40.59/humanity.ankara.edu.tr/odemirci/?bil=bil_icerik&icerik_id=38.
Pohlmann, Ken C.(2006). Measurement and Evaluation of Analog-to-Digital Convert-

ers Used in the Long-Term Preservation of Audio Recordings. from: http://www.
loc.gov/rr/record/nrpb/pdf/Pohlmann.pdf.
Unesco(2006). Memory of the World. from: http:// www.aiatsis. gov.au / _data/assets/
pdf_file/7033/digital_Technical_Standards.pdf.

93شامرۀ،ڪنجینۀاسناد

138

