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چڪیده

هدف :شناسایی راهربدهای حفاظت رقمی موجود برای جهت بخشی به
مجموعه فعالیتهای مدیریت شدهای است كه برای تضمین حفاظت
رقمی و دستیابی مستمر به اشیای رقمی بهكارگرفته میشوند.
روش /رویکرد پژوهش :در این مقاله از روش كتابخانهای و مرور متون
مرتبط با موضوع حفاظت رقمی استفاده شده است .همچنین پژوهش
در مورد ارزیابی این راهربدها و معرفی مؤلفههای كلیدی برای برنامهریزی
در بهكارگیری این راهربدها برای حفاظت بلندمدت درکتابخانههای ملی
انجام شده است.
یافتهها  :راهربدهای متفاوتی برای انواع متفاوت مواد رقمی وجود دارد.
در منابع پیچیده و نرمافزارهای کاربردی مانند بازیهای رایانهای حفاظت
فناوری و شبیهسازی یک رویکرد مناسب است .در منابع ساده و در جایی
كه دانش مربوط به فرمت کافی است ،راهربد انتقال و بستهبندی مناسب
است.شناسگرهایدامئیبرایدستیابیبهمنبع درصورتتغییرمكانمنبع،
مناسب است .تبعیت از استانداردها ،پیچیدگی و هزینههای راهربدهای
حفاظت بلندمدت را كاهش میدهدو درنهایت باستانشناسی رقمی برای
نجات اطالعات از رسانههای منسوخ و خراب ،مناسب است.
نتیجهگیری :برای حفاظت رقمی موفق ،بهکارگیری ترکیبی از راهربدهای
متفاوتمث ًال(انتقال،بستهبندی،شناسگرهایدامئی،تبعیتازاستانداردها)
بایستی مدنظر قرار دادهشود .بدین معنا که یک راهربد ممکن است برخی
از جنبههای راهربدهای دیگر را شاملشود.

ڪلیدواژهها

حفاظت رقمی ،راهربدها ،تضمین دستیابی
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دریافت 1389/3/10 :پذیرش1389/5/26 :

مقدمه

منابع رقمی ،شبكه جهانگستر وب ،و اینترنت بخش اساسی و اصلی محیط اطالعاتی در
دنیای کنونی هستند .اغلب كتابخانههای ملی نقش مهمی در گردآوری بخش كوچكی
از این منابع جهانی و امكان دسترسی به آنها را ،در آینده ،دارند .با توجه به حجم زیاد
اطالعات و كمبود فضا برای نگهداری آنها ،چشمانداز آینده به نظر ترسناك میآید ،ولی
نمونههای بسیاری در سراسر دنیا نشان میدهد كه برای حل تمامی این مشكالت میتوان
از طریق برنامهریزی در حوزه حفاظت رقمی اقدام كرد .حفاظت رقمی ،فرایندهایی را
شامل میشود .كه هدف آن اطمینان از دسترسی مداوم به منابع رقمی است ،این به معنی
حفظ تماس با جریان اطالعات و وسایل خواندن و تفسیر آنها و ارائه مجدد منابعی است
كه اصل آنها به كاربران ارائه شده است (گاتن بای ،2005 ،3ص.)66،60
شناخت درست خصوصیات منابع و تهدیدهای احتمالی برای دسترسی مداوم به
آن منابع ،نكته اصلی در حصول این هدف است .رسانههای ذخیرهسازی رقمی ،از لحاظ
صدمه دیدن و از دست دادن كیفیت ،آسیبپذیر هستند و شیوه دقیقی برای پشتیبانی و
نوسازی سختافزارها و نرمافزارها و محملهای اطالعاتی جدید وجود ندارد .لذا شیوهها
و راهبردهای جدیدی باید طراحی و اجراشوند (گاتن بای ،2005 ،ص  .)67مسئله دیگر،
عرضه اقالم رقمی ذخیره شده در آینده است .اکنون این سؤال مطرح است كه چگونه

 .1عضو هیئت علمی سازمان اسناد و
كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران
ودانشجوی دکرتی کتابداری و اطالع رسانی
دانشگاه آزاد اسالمی ،
واحد علوم و تحقیقات تهران
m-samiei@nlai.ir
 .2دانشیار گروه كتابداری و اطالع رسانی
دانشگاهالزاهرا
srezaei@alzahra.ac.ir
3. Gatenby
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میتوان ازوجود امكان دیدن و استفاده مواد رقمی در  5یا  10یا  15سال آینده اطمینان
حاصل كنیم؟ بسیاری از کتابخانهها با چالش تضمین دسترسپذیری بلندمدت اطالعات
صحیح و معتبر رقمی روبهرو هستند .این اطالعات معموالً بر روی رسانههای رقمیای
ذخیره میشوند که در معرض کهنگی فناورانه قرار دارند .بنابراین ،در صورتی كه در مورد
اصالح و نوسازی این رسانههای رقمی اقدامی صورت نگیرد ،اطالعات ذخیره شده بر
روی آنها غیرقابل بازیابی خواهند شد .با توجه به این حقیقت كه اغلب كتابخانهها در حال
رقمیسازی منابع خود هستند و در آینده نزدیك دیگر سند و شاهد كاغذی در كتابخانهها
وجود نخواهند داشت ،اهمیت این مسئله را تشدید میکند .بنابراین ،الزم و ضروری است
که کتابخانههای رقمی راهبرد مناسب تعریف شدهای برای فراهمآوری حفاظت بلندمدت
و بازیابی اطالعات رقمی موثق ایجاد كنند (سازمان جهانی استاندارد ،2005 ،4ص.)3
اغلب کتابخانههای رقمی احساس میکنند که هیچ راهبرد منحصربهفردی برای
حفاظت بلندمدت و دستیابی به انواع مختلف اشیای رقمی وجود ندارد .به همین دلیل،
توسعه راهبردهای گوناگون ،همراه با پژوهش در مورد ارزیابی این راهبردها و برنامهریزی
برای بهكارگیری آنها برای حفاظت بلندمدت ،مدت زمانی است که در قالب پروژههای
تحقیقاتی ،در بسیاری از کتابخانههای ملی رقمی آغاز شده است .همزمان با آن ،تمامی
کتابخانهها تصریح میکنند که اساس ذخیرهسازی بلندمدت به شیوهها و راهبردهای مناسب
برای نوسازی رسانهها و تهیه پشتیبانهای مناسب نیاز دارد (میور ،2004 ،5ص94 -90؛
مقایسه شیوهها و هزینههای حفاظت رقمی .)2005 ،6از جمله راهبردها و شیوههای متعارف
حفاظت رقمی ،كه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است ،حفاظت سطح بیت ،7انتقال
اطالعات ،8شبیهسازی فناوری ،9حفاظت فناوری ،10و بستهبندی كردن اطالعات 11است.

شیوهها و راهربدهای حفاظت رقمی
4. International Standard
)Organization(ISO
5. Muir
6. Comparison of methods & costs
of digital preservation
7. Bit-level preservation
8. Information migration
9. Technology emulation
10. Technology preservation
11. Information encapsulation
12. Normalization
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قبل از پرداختن به راهبردها و شیوههای متعارف حفاظت رقمی ،الزم است كه به یكی از
راهبردهای معمول و ساده حفاظت رقمی اشارهشود كه در اغلب كتابخانهها استفاده میشود.

 .1حفاظت سطح ـ بیت ،نرمالسازى ،12و تبدیل

معمولترین و قدیمیترین راهبرد حفاظت رقمی استفاده شده در اکثر کتابخانهها ،حفاظت
بیتها و بایتها یا «حفاظت سطح ـ بیت» است .این نوع راهبرد حفاظت به تأمین
ذخیرهسازی امن همراه با شیوههای مناسب نظیر پشتیبانگیری و نوسازی اشاره دارد .پس
ت و محدودیتهایی در زمینه تحویل اطالعات
از ذخیرهسازی امن ،بحث ایجاد ممنوعی 
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به كاربران در فرمتهای مناسب و استاندارد یعنی (نپذیرفتن تمامی فرمتها) مطرح
میشود .نرمالسازی (تبدیل فرمتها به یك فرمت قابل قبول) دومین شیوه و راهبرد
معمول حفاظت رقمی است .متأسفانه كتابخانهها در گزینش فرمتهای ذخیرهسازی خود
در بسیاری از موارد تحت تأثیر انتشارات رقمی هستند .در حال حاضر ،اغلب ناشران
فایلهای خود را در فرمتهای مورد قبول خود ذخیره میكنند ،لذا كتابخانههای ملی ،طبق
قانون واسپاری ،ناگزیر به پذیرفتن فرمتی هستند كه توسط ناشران انتخاب و استفاده شده
است .بنابراین ،كتابخانهها ناچار هستند آن فایلها را به فرمت مورد استفاده در كتابخانه
خود تبدیل كنند .امروزه ،گرایش روزافزونی نسبت به ارتقای فرمتهای مرجح خاصی
وجود دارد و ناشران نیز ظاهرا ً به همكاری برای این کار عالقهمندند .ولی در کنار این
گرایش ،بحث ابردادهها ،بهویژه ابرداده فنی و نحوه قراردادن آنها در این فرمتها ،موضوع
مهمی است که باید به آن توجه کرد (ورهییول ،2006 ،13ص .)51

 .2حفاظت از فناورى

این راهبرد ،ابزاری برای غلبه بر متروک ماندن فناورانه از طریق حفظ سختافزار و نرمافزار
بهكاررفته برای دستیابی مستمر به یك منبع رقمی است .این راهبرد برای تمامی مؤسساتی
که الزم است هم سختافزار و هم نرمافزار موجود خود را حفظ كنند ،کاربرد دارد .این
راهبرد به تمامی کتابخانههایی پیشنهاد میشود که قصد دارند تجهیزات منسوخ و قدیمی
خود را برای الگوسازی و تکثیر پیکربندی قدیمی نرمافزار و سختافزار نگهداری کنند.
همچنین ،شامل حفاظت یك برنامه اولیه کاربردی ،نرمافزار سیستم عملگرا و سیستم عامل
سختافزاری میشود .راهبرد حفاظت فناوری یك راهبرد بلندمدت و پویا نیست ،بلكه
بهعنوان یك راهبرد کوتاهمدت و موقتی مطرح است (کاچرو ،2006 ،14ص.)335 -334
طرفداران این راهبرد براین باورند كه برای اجرای آن به یك محیط اولیه نیاز است تا
رفتار و همچنین ظاهر و حس شیء رقمی ،واقع ًا حفظشود .برای برخی از اشیای رقمی،
این راهبرد ،در كوتاهمدت ،ممكن است بهترین راهحلباشد؛ چرا كه تضمین میكند كه ماده
موردنظر از طریق حفظ ابزارهای دستیابی و همچنین خود شیء قابل دسترس است.
هرچند كه مشكالت بسیاری از جمله فضا ،نگهداری ،و هزینهها ممكن است این امر
را در بلندمدت غیرممكن سازد؛ باید توجه داشت که تجهیزات رایانهای فرسوده شده و
میشكنند ،سندپردازی ناپدید میشود ،حمایت فروشنده تجهیزات رایانهای در آینده قطع
میشود ،و رسانه ذخیرهسازی و همچنین تجهیزات مربوط به استفاده از آنها نابود میشوند.
بنابراین ،به كارگیری راهبردی كه برای دستیابی به منابع رقمی به حفظ سختافزار و

13. Varheul
14. Cathro
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نرمافزار كمك كند ،ضرورت مییابد (لی ،2002 ،ص96؛ ورما ،2005 ،ص؛ مدیریت
حفاظت رقمی ،راهبردها ،2007،15ائتالف حفاظت رقمی.)2009 ،16

 .3شبیهسازى فناورى

15. Digital preservation management: Strategies
16. Digital Preservation
)Coalition(DPC
17. Sharpe
18. Emulator
19. Granger
20. Rothenberg
21. Annotate
22. Encapsulate
23. Transliterate
24. Emulate
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این راهبرد وجوه اشتراك متعددی با راهبرد حفاظت از فناوری دارد .شبیهسازی فناوری
نیز وسیلهای است جهت غلبه بر متروک ماندن فناورانه سختافزاری و نرمافزاری از طریق
ایجاد شیوههایی برای تقلید از نظامهای منسوخ بر روی رایانههای نسل آینده است (ائتالف
حفاظت رقمی2009 ،؛ کاچرو2005 ،؛ شارپ.)2007 ،17
ی عامل رایانه آینده طراحی شده و
برنامههای شبیهسازی میتوانند بر روی سیستمها 
پیادهشوند .شبیهساز 18بهگونهای برنامهریزی شده است تا رفتار سیستمهای عامل سختافزار
قدیمی و نرمافزار سیستم عملگرا برای بازیها و فایلهای قابل اجرا را شبیهسازی كند.
هرچند كه این راهبرد حفاظت ،سختافزار در حال فرسودگی و نرمافزار سیستم عملگرای
اولیه را دربرنمیگیرد .راهبرد شبیهسازی برای غلبه بر متروك ماندن فناورانه از طریق تقلید
نرمافزار و سختافزارِ منسوخ شده استفاده میشود و بیشترین موفقیت خود را در صنعت
بازیهای ویدئویی و رایانهای داشته است (گرانجر.)2000 ،19
روتنبرگ ،)2000(20یكی از طرفداران رویكرد شبیهسازی بر این باور است كه شبیهسازی
تنها شیوه قابل اعتماد برای بازسازی كارآیی ظاهر و حس اصلی و اولیه سند رقمی است.
راهبرد شبیهسازی امکان میدهد که نرمافزار اصلی در چارچوب نظام یا نظامهای ناشناخته
آینده ادارهشود ،حتی اگر نرمافزار اولیه منسوخ شدهباشد .روتنبرگ به سه پاره اطالعاتی
اشاره میكند كه الزم است ثبتشوند .این سه پاره اطالعاتی عبارت اند از:
 )1خود شیء رقمی و نرمافزار اولیه (اصلی) كه در آن شیء موردنظر ایجاد شده است
(شامل سیستم عملكننده)؛
 )2مختصات شبیهساز برای سیستم عامل رایانهای اولیه یا اصلی شیء؛ و
 )3اطالعات توضیحی مانند ابرداده ،منشأ ،و دكومانتوسیون برای نرمافزار و سختافزار
شبیهسازی نشده.
همچنین ،روتنبرگ به منظور حفظ اشیای رقمی چهار مرحله متوالی را شناسایی
كرده است .این چهار مرحله عبارتاند از :حاشیهنویسی ،21بستهبندی ،22حرفنویسی،23
و شبیهسازی .24نخستین مرحله ،به ایجاد هرگونه اطالعات بافتی یا حواشی اشاره میكند
كه جهت باز كردن و استفاده از اطالعات بستهبندی شده ضروری است .در مرحله دوم
سه نوع اطالعات با شیء رقمی برای مدیریت حفاظت بستهبندی میشود .مرحله سوم،
كه روتنبرگ آن را حرفنویسی نام نهاده است ،به چرخههای نوسازی رسانهها مربوط
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میشود ،یعنی هنگامی که اطالعات بستهبندی شده به رسانههای جدید كپی میشوند .و
مرحله نهایی ،آزمودن و استفاده از شبیهساز از طریق اداره آن در چارچوب نظامهای آینده
است .مطابق نظر روتنبرگ ،توالی و ترتیب این وقایع باید این امكان را فراهم آورد كه
اشیای رقمی منسوخ شده در هر نظام رایانهای آینده قابل خواندن باشند (نوردلند،2007 ،25
ص .)76 -75
روتنبرگ ،چشمانداز مفهومی ارتباطات یا روابط مابین عناصر فرایند شبیهسازی را به
تصویر میكشد كه در شكل  1قابل مالحظه است :

شکل 1

حفاظت مبتنی بر شبیهسازی روتنبرگ
(لی ،2002 ،ص 95؛ روتنبرگ ،2000 ،ص )85

هندلی ،26به شبیهسازی در حكم یك راهبرد كوتاهمدت و یا یك راهبرد تخصصی
نگاه میكند .واف 27و دیگران اشاره میكنند كه نرمافزار كاربردی میتواند ویروسهایی را
دربرداشتهباشد كه به مرور زمان منجر به از دست رفتن اطالعاتشود .آنها ،بهخصوص،
متوجه میشوند كه شبیهسازی مستلزم حفظ بخش قابل توجهی از اطالعات است (لی،
 ،2002ص96؛ راهنمای عملی خوب2004 ،28...؛ ورما ،2005 ،ص .)128 -125
یكی از معروفترین و موفقترین پروژههای حوزه حفاظت رقمی ،كه از راهبرد
شبیهسازی استفاده كرده است ،پروژه كامیلئون( 29آرشیوسازی خالق در میشیگان و لیدز،
شبیهسازی مواد قدیمی بر روی مواد جدید) است .در این پروژه ،شبیهسازی بهعنوان
وسیلهای مورد بررسی قرار گرفته است كه به حفظ كارآیی ،ظاهر ،و حس اولیه اشیای
رقمی كمك میكند .اگرچه در راهبرد شبیهسازی فقط بخشی از كارآیی ،ظاهر ،و حس
ماده میتواند بازسازیشود .معموالً شبیهسازها نیز در معرض متروك شدن فناورانه قرار

25. Nordland
26. Hendley
27.Waugh
28.Goode practice guide for
developers of culture heritage web
services:Digital preservation
29. CAMILEON, http://www.si.
Unich. Edu/ CAMILEON/ html.
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دارند ،بنابراین ،الزم است كه شبیهسازها روزآمدشوند تا بتوانند بر روی رایانههای جدید
قابل استفاده باشند .در واقع ،باید گفت كه با هر تغییر الگویی در فناوری (مث ً
ال تغییر دیسک
لرزان به لوحهای فشرده یا ورداستار 30به ورد مایكروسافت )31یك شبیهساز جدید باید
ساختهشود (نوردلند ،2007 ،ص.)78 -77

 .4انتقال اطالعات

30. Wordstar
31. Microsoft word
32. Maggie Jones & Neil Beagrie
33. Preservation management of
digital materials: A Hand book
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یكی از رایجترین و متداولترین شیوهها و راهبردهای مدیریت و حفاظت اشیای رقمی
انتقال اطالعات است (ائتالف حفاظت رقمی2009 ،؛ لی ،2002،ص97 -96؛ ورهییول،
 ،2006ص .)53 -52راهبرد انتقال اطالعات رقمی بر جابهجایی دورهای مواد رقمی از یك
پیكربندی نرمافزاری و سختافزاری به دیگری و یا از یك نسل فناوری رایانه به یك نسل
ِ
هدف انتقال ،حفظ تمامیت اشیای رقمی و حفظتوانایی كاربران در بازیابی و
دیگر است.
استفاده از اشیای رقمی ،بهرغم فناوری دائم ًا در حال تغییر است.
برای تضمین آنكه اشیای رقمی به درستی انتقال یافته و تبدیلشوند الزم است
خطمشیها ،رویهها ،و دستورالعملهای مكتوبی برای آنها ایجادشود؛ نظارت كیفی بر اجرای
آن انجام گیرد؛ رویههای انتقال با سندپردازی بسیار دقیق و جدی انجامشود؛ ودر نهایت
ابرداده حفاظتی نیز ثبتشود (نوردلند ،2007 ،ص  .)82 - 81انتقال توسط مگی جونز و نایل
بیگری 32در دستنامه مدیریت حفاظت مواد رقمی 33اینگونه تعریف شده است:
«انتقال وسیلهای است جهت غلبه بر متروك ماندن فناورانه از طریق منتقل ساختن
منابع رقمی از یك نسل نرمافزاری یا سختافزاری به نسل دیگر .هدف انتقال ،حفظ
محتوای معنوی اشیای رقمی و نگهداری قابلیت دستیابی برای كاربران ،به منظور بازیابی و
استفاده از آن است .انتقال،از آن جهت با نوسازی رسانههای ذخیرهسازی متفاوت است كه
در راهبرد انتقال تولید یك نسخه رقمی دقیق و یا تكثیر ویژگیهای اصلی ،ظاهر ،وحس
نسخه رقمی و حفظ و تناسب آن نسخه با نسل جدید فناوری همواره ممكن نیست»
(بیگری و جونز.)2008 ،
تا این تاریخ ،راهبرد انتقال بهعنوان یك شیوه مؤثر حفظ سند رقمی و حفظ دستیابی
به اطالعات آزمایش خود را پس داده است .راهبرد انتقال باید هر  2تا  3سال یك بار
انجامشود ،و نیز انتقال فرمتهای ساده بهطور خودكار انجامشود .زیرا در این صورت
هزینههای نیروی یدی كاهش مییابد و راهبرد انتقال برای كتابخانه میتواند مقرون
بهصرفهباشد.
در فرایند انتقال ،سند اصلی یا مادر باید حفظشود و همچنین باید فناوری خاصی
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وجود داشتهباشد قادر به خواندن دقیق سندباشد .در كنار آن باید یك نسخه دستیابی یا
پژوهشی ایجادشود و در یكی از فرمتهای فایل كه برای حفاظت بلندمدت توصیه شده
مانند پی.دی.اف /اِی یا اسكی 34حفظشود .یك رویكرد جدید برای تبدیل و انتقال منابع،
جدا ساختن محتوا از ارائه است .بدان معنا كه برای اسناد متنی ،بهتر است محتوا به یك
فرمت مانند اسكی یا یونی كد 35تبدیلشود تا بهصورت تماممتن جستوجوپذیرباشد.
حال آنكه برای حفظ حس و ظاهر سند موردنظر میتوان آن را در فرمت تی.آی.اف.اف.
ذخیره کرد و نشان داد .كاربر ،فرمت تی.آی.اف.اف .یا نسخه دستیابی را بر روی صفحه
نمایشگر میبیند ،اما میتواند آن را در نسخه محتوا جستوجو كند.
بنابراین ،الزم است در راهبرد انتقال سه نسخه از سند ذخیره ،نگهداری ،و حفظشود:
 )1نسخه محتوا،
 )2نسخه ارائه ،و
 )3نسخه اصلی یا مادر.
در این صورت ،این رویكرد نتایج بهتر جستوجو را میسر میسازد و بسامد موارد
اشتباه را به حداقل میرساند .از آنجاكه ذخیرهسازی و نگهداری سند در فرمت پی.دی.
اف /اِی ارزان است ،بهتر است كه محتوا در فرمت پی.دی.اف /اِی ذخیرهشود .اگر
سند،با استفاده از دستگاههای اسكنر و دوربین رقمی اسكنشود و بهصورت تصویری در
فرمت پی.دی.اف .ذخیرهشود ،قابل جستوجو نخواهد بود مگرآنكه از نرمافزار اُ.سی.آر.
(تشخیص كاراكتر نوری) 36برای جستوجو در متن استفادهشود .به دنبال انتقال فایلها
باید یك چك سام 37تكمیلشود تا تأیید كند كه درحین انجام انتقال ،هیچیك از فایلها از
بین نرفته است .همچنین ،نتایج انتقال باید در ابرداده فایل ثبتشود (نوردلند ،2007 ،ص
.)87 -85

 .5انواع انتقال

چهار نوع انتقال رقمی اولیه شناسایی شده اند كه عبارت اند از:
 .1نوسازى :38نوعی انتقال رقمی است كه برای دربرگرفتن اِی.آی.پیها و مدیریت و
دستیابی با كپی كردن بیتها به رسانه جدید مورد استفاده قرار میگیرد .در نوسازی احتمال
كمی برای فقدان اطالعات وجود دارد؛ زیرا هیچیك از بیتهای مورد استفاده اطالعات
ِای.آی.پی .برای پشتیبانی از موجودی و دستیابی به ای.آی.پیها تغییر نكرده است.
 .2تكثیر :39نوعی انتقال رقمی است و در جایی انجام میشود .كه اطالعات بستهبندی،
اطالعات محتوا ،و اطالعات توصیفی دستخوش هیچ تغییر و تحولی نمیشود .در فرایند

34. ASCII
35. Unicode
36. OCR (Optical Character
)Recognition
 .37یك ارزش الگوریتمی است كه برای
چك كردن دادههای انتقال داده شده برای
اشتباهات و اغالط استفاده میشود.
38. Refreshment
39. Replication
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40. Repackaging
41. Transformation
42. Consultant Committee for
Space Data Systems
 =Viewer .43برنامهای كاربردی كه
اطالعاتی را چاپ میكند مانند برنامهای كه
تصاویر ذخیره شده را به صورت  GIFیا
 JPEGمنایش میدهد.
 =Reader .44یك وسیله ورودی كه
معمو ًال برای اهداف شناسایی استفاده
میشود .و اطالعات كدبندی شده در
دو شیار روی كارت پالستیكی مانند یك
كارت اعتباری یا كارت شناسایی پرسنلی
را میخواند.
45. TheVictorian Electronic
)Records Strategy (VERS
46. VERS Eccapsulated Object
)(VEO

تكثیر احتمال كمی برای فقدان اطالعات وجود دارد ،زیرا بیتهای مورد استفاده برای
انتقال این اشیای اطالعاتی به همان رسانه و یا گونه جدیدی از رسانه ،حفظ میشوند.
 .3بستهبندىدوباره :40نوعی انتقال رقمی است و زمانی رخ میدهد كه در بیتهای
اطالعات بستهبندی ،تغییری در حال وقوع است.
 .4تبدیل :41نوعی انتقال رقمی است و زمانی انجام میگیرد كه در اطالعات محتوا و یا
بیتهای اطالعات توصیفی حفاظت تغییری در حال وقوع است .در این نوع انتقال سعی
بر آن است كه محتوای كامل اطالعات حفظشود (كمیته مشورتی.)2002 ،...42
 .5بستهبندىكردن :راهبرد دیگر حفاظت رقمی ،بستهبندی كردن است .این نوع راهبرد
عبارت است از كنار هم قرار دادن یك منبع رقمی و هر آنچه كه برای حفظ دستیابی به
آن منبع الزم است .بستهبندی كردن ،اطالعات الزم برای حفظ یك سند را گروهبندی
43
میكند (ائتالف حفاظت رقمی.)2009 ،این اطالعات ممكن است شامل ابرداده ،ناظرها
یا كارتخوانها ،44و فایلهای جداگانهایباشد كه منبع رقمی را تشكیل میدهد .بستهبندی
كردن نیز همچون شبیهسازی ،راهبرد موفقی برای حفاظت رقمی بوده است .در استرالیا،
اساس و پایه راهبرد اسناد الكترونیكی ویكتوریایی یا ورس ،45فرمت شیء بستهبندی شده
ورس به نام وی.ای.اُ 46.است كه برای مدیریت و حفاظت اشیای رقمی در آرشیو رقمی
پایدار كاربرد دارد.
اشیای بستهبندی شده را میتوان در الگوی مرجع اُ.ای.آی.اس .مشاهده كرد .معموالً
بسته اطالعاتی ،كه شامل اطالعات محتوا و اطالعات توصیفی حفاظت است ،در داخل
اطالعات بستهبندی پیچیده میشود .مطابق الگوی مرجع اُ.ای.آی.اس .اطالعات محتوا
و اطالعات توصیفی حفاظت بهعنوان اطالعات بستهبندی شده درنظر گرفته میشوند.
شكل  2پیوند بین ظرف (یعنی مفهوم یا بسته) و اطالعات توصیفی در الگوی مرجع اُ.ای.
آی.اس .را از طریق فلش نشان میدهد:

شکل 2

مفاهیم و ارتباطات بسته اطالعاتی
(یولمان)2004،
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پس از آنكه رویكرد بستهبندی اتخاذ شد ،اطالعات توصیفی باید در شیء بستهبندی ،گنجانده
شده و در یك مكان ثبت و ذخیرهشوند؛ مانند مكانهایی كه برای ثبت ابردادهها مورد استفاده
قرار میگیرند .عالوه بر مدیریت شیء بستهبندی شده در داخل آرشیوهای رقمی ،پیوندهای
بین اطالعات توصیفی و شیء نیز باید حفظشوند تا دستیابی به فایلها تضمینشود .از آنجا
كه اشیای بستهبندی شده تمامی اطالعات الزم برای حفاظت و مدیریت بلندمدت شیء
رقمی را حفظ میكنند ،منابع بیشتری بر روی عناصر و اطالعات الزم برای دستیابی و
حفاظت متمرکز میشوند (لی ،2002 ،ص97 -96؛ نوردلند ،2007 ،ص.)80
از آنجا که بستهبندی كردن ،بهعنوان راهبرد حفاظت رقمی ،در معرض متروك شدن
فناورانه است ،به نوعی مدیریت بلندمدت حفاظت مانند راهبرد شبیهسازی نیاز دارد
(ائتالف حفاظت رقمی2009 ،؛ چن ،2002 ،47ص.)24

سایر راهربدهاىحفاظت

شامل چهار راهبرد به شرح زیر است:
 .1شناسگرهاى دامئى :ابزاری است جهت مكانیابی یك شیء رقمی حتی زمانی كه
جای آن تغییر میكند .نمونههای شناسگرهای دائمی عبارت است از نامهای منبع یکسان
(یو.آر.ان ،48).دستگیرهها ،49شناسگرهای شیء رقمی (دی.اُ.آی ،50).و مكانیابهای منبع
یكسان ثابت (پی.یو.آر.ال( 51).ائتالف حفاظت رقمی.)2009 ،
 .2تبدیل به فرمت آنالوگ پایدار :راهبرد تبدیل به فرمت آنالوگ پایدار ،عبارت است از
تبدیل منابع رقمی ارزشمند مشخصی به یك رسانه آنالوگ پایدار حفاظتی مانند كاغذ و یا
ریزفیلم و یا خیلی جدیدتر دیسك نیكلی قابل خواندن توسط میكروسكوپ الكترونیكی.
این فرایند نمیتواند در حكم یك راهبرد مطرحشود ،ولی در حال حاضر عملیترین
راهبرد برای حجم كم منابع است (ائتالف حفاظت رقمی.)2009 ،
 .3باستانشناسى رقمى :52گاهی ممکن است نجات منبعی که انتقال نیافته اما
دربردارنده اطالعات باارزشی است ،ضرورت یابد .گاهی بر روی دیسکها یا نوارهای
قدیمی دادههایی کشف میشوند که بهطور اتفاقی حفظ شدهاند و باستانشناسی دادهای ،با
موفقیت آنها را نجات داده است (دیگان و تانر ،1382 ،ص  .)286-285نجات منابع رقمی،
باستانشناسی رقمی است كه در نتیجه متروك شدن فناورانه و یا تنزل رسانهها غیرقابل
دسترس شدهاند .باستانشناس رقمی به خودی خود یك راهبرد نیست ،بلكه جایگزینی
برای راهبرد حفاظتی است و زمانی رخ میدهد كه مواد رقمی از حیطه یك برنامه حفاظت
نظاممند خارج شدهاند (ائتالف حفاظت رقمی.)2009 ،

47. Chen
48. Uniform Resource Names
)(URNs
 =Handles .49اشارهگری كه به یك اشارهگر
دیگر اشاره میكند یعنی متغیری كه دارای
آدرس متغیر دیگر است.
)50. Digital Object Identifiers (DOI’s
51. Persistent Uniform Resource
)Locators (PURL
52. Digital Archaeology
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بین باستانشناسی دادهای و شبیهسازی فناوری شباهتهای بسیاری وجود دارد.
درواقع ،شبیهسازی فناوری بهعنوان روشی برای بازیافت منابع گمشده ارائه شده است؛
ولی باستانشناسی رقمی آخرین راهبرد برای بازیافت و روزآمد كردن دادهها و برنامههای
باارزش است و برای دسترسی دوباره به اطالعات ،ساختارهای دادهای و ارتباطی را با
تالش بسیار ایجاد میكند و طاقتفرساترین روش نجات منبع رقمی است (دیگان و تانر،
 ،1382ص.)286
53
 .4تبعیت از استانداردها  :عبارت است از پیروی از استانداردهای باز پایدار و پذیرفته
شده در سطح وسیع ،هنگام تولید و آرشیوسازی منابع رقمی .اینها به سیستمهای عامل
نرمافزار و سختافزار خاصی متصل نیستند ،پس میتوانند عدم دسترسپذیری منبع رقمی
را بهواسطه متروك ماندن فناورانه به تعویق بیندازند.

نتیجهگیری

53.Reliance on standards
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در این مقاله ،راهبردهای حفاظت رقمی به تفضیل مورد بحث قرار گرفتند .هریک از این
راهبردها و شیوهها دارای معایب و محاسنی هستند .در این مقاله به معایب و مزایای چهار
راهبرد اصلی پرداختیم كه بهطور خالصه در جدول  1نشان داده شدهاند.
راهبردهای متفاوتی برای انواع مواد رقمی وجود دارد .در منابع پیچیده و نرمافزارهای
کاربردی مانند بازیهای رایانهای ،و نیز در جایی که دانش کافی در مورد فرمت اطالعات
رقمی موجود نیست و ظاهر و حس اطالعات رقمی از اهمیت برخوردار است؛ حفاظت
فناوری و شبیهسازی رویکرد مناسبی است.
از سوی دیگر ،انتقال یا بستهبندی كردن برای منابع رقمی در جایی مناسب است که
دانش مربوط به فرمت کافی است و منبع موردنظر نسبت ًا ساده است .انتقال ،بهطور اخص،
برای منابعی مناسب است که فعاالنه مورد دسترسی قرار گرفته و مدیریت میشوند .فرایند
بستهبندی كردن نیز برای منابعی مناسب است که به احتمال بسیار ضعیف بهطور فعال
مورد دسترسی قرار میگیرند .شناسگرهای دائمی ،امکان دستیابی به یک منبع را ـ حتی در
صورتی که جای آنها تغییر کند ـ فراهم می سازد و برای اشیای رقمی استفاده از آنها الزم و
ضروری است .تبعیت از استانداردها ،پیچیدگی و هزینههای راهبردهای حفاظت بلندمدت
را كاهش میدهد .همچنین ،انتقال دادهها را ساده میکند و میتواند هم برای پدیدآورندگان
و هم برای خود حفاظت بلندمدت مفید واقعشود و به توزیع بخشی از كوششها در
چرخه حیات منابع كمك كند .باستانشناسی رقمی دادهها نیز میتواند اطالعات را از
رسانههای منسوخ و خراب نجاتدهد .شکل  3یک نمودار شماتیك را برای انتخاب
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راهربد

حفاظت فناوری

مزایا و محاسن

معایب

 .1ای��ن راه�برد ذخیرهس��ازی،
كارآیی ،ظاهر و حس اولیه سند
را حفظ میكند.
 .2ذخیرهسازی به شكل تأخیری
انجاممیگیرد.
 .3عملیترینراهربدذخیرهسازی
منابع رقمی پیچیده است.

 .1راهربد كوتاه مدت و موقتی
است.
 .2پشتیبانی فنی در این راهربد
در م��دت نس��بتاً كوت��اه قطع
میشود.
 .3دستیابی در بلندمدت در این
راهربد مشكلآفرین خواهد شد.

حیطه و قلمرو

ملزومات
 .1خطمشیها و
دس��تورالعملهای مرب��وط به
دستیابی
 .2دكومانتاس��یون نرماف��زار و
سختافزار حفظ شده
 .3اب��رداده الزم جه��ت حفظ
نرمافزار و سختافزار

شبی ه سازی فناوری
انتقال اطالعات
بستهبندی كردن اطالعات

 .1این راه�برد كارآیی ،ظاهر و
حس نسخه اولیه سند را بازسازی
میكند؛
 .2از هزینههای تكراری مرتبط با
انتقالاجتنابمیكند.
 .3ممكناستبهرتی ن
چش��ـــماندازها را ب��رای منابع
رقمیپیچیدهترارائهدهد.

 .1هن��وز در مقط��ع پژوهش
اس��ت و به آزمون و س��نجش
عملی بیشرتی نیاز دارد.
 .2بخش��ی از كارآی��ی ،ظاهر و
ح��س اولی��ه س��ند را میتواند
شبیهسازیكند.
 .3بسیار هزینهبر و گران است.
 .4الزم اس��ت شبیهس��ازهای
جدید همراه با تغییرات فناورانه
در س��ختافزار و نرماف��زار
ساختهش��وند ،كه این هزینهها
حتی از هزینههای ذخیرهسازی
و انتقالهای تك��راری نیز فراتر
میرود.
 .5چالشه��ای حقوق مالكیت
معن��وی و بهویژه حقمؤلف با
این راهربد حل نشده است.
 .6نیاز به دكومانتاسیون دقیق
ملزومات و نیازهای نرمافزاری و
سختافزاری دارد.

 .1نرمافزار کاربردی
 .2منابع رقمی پیچیده
 .3منابع��ی ک��ه دارای کمب��ود
دانشکافیهستند.
 .4منابعی که ارزش آنها نامعلوم
و کاربرد آنها در آینده نامحتمل
است
 .5منابعی که ظاهر و حس آنها
مهم است.

 .1ذخیرهس��ازی و ش��یوههای
نگهداریمناسب؛
.2خطمشیها
دستورالعملهایمكتوب؛
 .3ابرداده حفاظت؛
.4دكومانتاسیون مبسوط راجع
ب��ه مختصــ��ات نرماف��زاری و
سختافزاری

 .1طراح��ی دقی��ق ش��یوهها و
رویههایانتقال.
 .2در ح��ال حارض راهربد مرجح
برای بیش�تر آرش��یوهای رقمی
است.
 1.2راهربد انتقال با تغییرات فن
اورانه و ساده شدن آنها میتواند
ساده انجام گیرد.
 .3دس��تیابی فع��ال و مدیریت
حفاظت را تقویت میكند.

 .1نیاز به برنامه نرمافزاری خاص
برایانتقالمنابعپیچیده.
 .2بس��یار وقتگی��ر و پیچیده
است.
 .3احتامل دارد در فرایند انتقال
بخشی از كارآیی ،ظاهر و حس
اولیه شیء رقمی از دست برود.
 .4ممكن است در فرایند انتقال
متامیت مواد اصلی از بین برود.
 .5راه�برد انتقال ب��رای منابع
رقمی پیچید ه با از دس��ت رفنت
حزئی اطالعات قابل اجراست.
 .6معمو ًال در فواصل معینی در
رسارس(حی��ات) یك منبع رقمی
رخ میدهد.

 .1منابع��ی که فعاالن��ه مورد
دس��تیابی و مدیری��ت ق��رار
میدهند .مث ًال دادهها یا پایگاه
دادههایعلمی
 .2منابعی که فرمت آنها به زائد
اندازة کافی شناخته و متعارف
است.

 .1خطمش��یهای مكت��وب و
دستورالعملها شامل خطمشی
گزینش موادی ك��ه باید انتقال
دادهشوند.
 .2روشهای كنرتل كیفیت دقیق
و جدی و سنجش برنامه انتقال
با مقیاس چك سام
 .3س��ندپردازی سفت و سخت
برای شیوهها و رویههای انتقال
 .4ابرداده حفاظت.
 .5نگه��داری نس��خههایی از
منب��ع رقم��ی در فرمت اصلی.
در صورتی كه منبع موردنظر از
دست رفت و یا آنكه در انتقال
دستخوشدگرگونیشد.

 .1این راهربد تضمین میمناید كه
متامی اطالعات بستهبندی شده
برای دس��تیابی به ش��یء رقمی
حفظمیشود.؛
 .2میتواند بالق��وه بر برخی از
عیوب اصل��ی راهربدهای دیگر
غلبهكند؛
 .3وسیله كارآمدی برای متمركز
س��اخنت توجه بر روی عنارصی
است كه برای دس��تیابی الزم و
رضوریهستند.

 .1میتوان��د فایلهای بس��یار
بزرگ��ی با تكثی��ر زی��اد (نظیر
ناظره��ا) در رسارس مجموع��ه
ایجادكند.
 .2در ای��ن راه�برد ،نرماف��زار
بس��تهبندی ك��ردن در معرض
مرتوك شدن فناورانه است .

 .1منابعی مناس��ب هستند که
فرمتهای آنه��ا به اندازه کافی
متعارف و شناخته شده هستند

_____

جدول 1

معایب و مزایای راهبردهای مهم و
اصلی حفاظت رقمی
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شیوههای مناسب و استاندارد حفاظت منابع رقمی و مطابق با نوع و پیچیدگی اطالعات
رقمی و همچنین دسترسپذیری فرمت داده و کاربرد آن نشان میدهد (البته در این شکل
سه راهبرد اصلی و کاربردی در اکثر کتابخانهها ،مدنظر قرار گرفته است):

شکل 3

نمودار شماتیک برای انتخاب
راهبردهای حفاظت رقمی

همانطور که اشاره شد ،هدف حفاظت رقمی بلندمدت ،تضمین دستیابی مداوم
به اطالعات رقمیِ ذخیره شده است .کاربران آینده قادر خواهند بود که به اطالعات
رقمی دستیابی پیدا کنند ،اطالعاتی که توسط کتابخانههای رقمی از طریق محیطهای
رایانهای خود و یا وسایل قابل حمل خواندن حفظ خواهند شد .این بدان معناست که
شاید الزمباشد اطالعات رقمی ،برای حفاظت بلندمدت رقمی ،منتقلشوند؛ حتی اگر
برخی شیوههای شبیهسازی را از قبل به کار بسته شده باشند .بنابراین ،برای حفاظت
و دستیابی بلندمدت به منابع رقمی گاهی اوقات الزم است که چندین شیوه و راهبرد
حفاظت رقمی را همزمان با هم بهکارگیریم .به عبارت دیگر ،برای حفاظت رقمی موفق،
بهکارگیری ترکیبی از راهبردهای متفاوت (انتقال ،بستهبندی ،شناسگرهای دائمی ،تبعیت
از استانداردها) باید مدنظر قرار دادهشوند .بدین معنا که یک راهبرد ممکن است برخی از
جنبههای راهبردهای دیگر را شاملشود.
تبعیت از استانداردها برای اغلب راهبردها ،نظیر حفاظت فناوری ،شبیهسازی ،و
بستهبندی ،موردنیاز هستند .استانداردهای متعارف مبتنی بر شیوههای گوناگون رمزگذاری
الگوها ،بسته به انواع مختلف منابع رقمی متفاوت هستند .ایكس.ام.ال ، .به واسطه به رسمیت
شناخته شدن محاسن خود مانند عدم وابستگی به نرمافزار و سختافزار و همچنین اشاعه

100

فصلنامه كتاب | شامره 84

حفاظترقمى در
كتابخانههاى رقمى :مرور راهبردها

یا اعتالی گسترده آن ،هم اکنون بهعنوان یک استاندارد جهانی در عرصههای مختلف در
حال استفاده است .استانداردهای مبتنی بر ایكس.ام.ال ،.پشتیبانی از اینترنت و وب را تسهیل
مینماید .برای مثال ،استاندارد ارائه رقمی کتابهای کاغذی مبتنی بر ایكس.ام.ال .است.
از آنجا که انتظار میرود کاربرد ایكس.ام.ال .در حوزههای میانکنشی و تبادلی دادهها
رشد و توسعه پیدا کند ،بهکارگیری استانداردهای حفاظت رقمی مبتنی بر ایكس.ام.ال،.
مبرم و ضروری خواهد بود .استانداردهای حفاظت رقمی مبتنی بر ایكس.ام.ال ،.هنگام
اجرا یا پیادهسازی یک نظام حفاظت یک فرمت استاندارد و مطلوب خواهند بود.
یکی از موفقترین راهبردهای حفاظت رقمی یعنی انتقال ،در سازمان جهانی استاندارد
تأیید و در سال  2005با شماره ایزو/تی.آر18492منتشر شد .در این استاندارد به عناصر
و شیوههای انتقال منابع رقمی مرکب از دادههای ساده پرداخته شده است .جامعه حفاظت
بهتازگی شروع به پرداختن به بحث شیوههای انتقال اشیای رقمی پیچیدهتر کرده است.
برای آزمودن کارآیی و قابلیت اجرای رویکردهای گوناگون نسبت به انتقال و همچنین
سایر راهبردهای حفاظت رقمی ،تعیین هزینههای مرتبط با این رویکردها و وضع مالکها
یا معیارها و بهترین طرز عملها و نیزانجام پژوهشهای بیشتر راجع به این راهبردها الزم
و ضروری است.
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