K! thu"t s# gìn gi$ n%n v&n hoá hi'n ()i
Con ng!"i luôn #$ l%i d&u &n c'a mình trong l(ch s), t* các b+c v, trong hang #-ng #.n các b+c tranh kh/c
trên #á, các b0n th0o và sách v1. Nh!ng làm sao #$ chúng ta gìn gi2 b0n s/c v3n hoá cho các th. h4 sau
trong m-t xã h-i mà thông tin có quan h4 ch5t ch, v6i các ph!7ng ti4n #%i chúng l%i r&t d8 b( l%c h9u.
VASC biên d*ch
Theo NewYork Times
u-c h-i th0o do th! vi4n c'a Long Now và Th! vi4n c'a tr!"ng #%i h:c Standford t; ch+c h<i #=u tháng 7
#ã th0o lu9n vi4c các c7 quan l!u tr2 b0o qu0n các thông tin nh! các t4p tin âm thanh, hình 0nh, d2 li4u,
các trang web và c0 các #!"ng d>n có liên quan #.n các n-i dung này.
Ng!"i ta #!a ra gi0i pháp là s) d?ng "th! vi4n k@ thu9t sA" mà theo nh! Hi4p h-i các th! vi4n nghiên c+u
(ARL) thì #âylà m-t h4 thAng #i4n t) cho phép ti.p c9n các thông tin nh! sách k@ thu9t sA, các tài li4u tham
kh0o...
Ðây là m-t vi4c mà h=u h.t các t; ch+c l!u tr2 #ang mong muAn thBc hi4n. Theo m-t nghiên c+u c'a ARL
tháng 12 v*a qua thì ph=n l6n các t; ch+c l!u tr2 #Cu nói rDng h: #ang s) d?ng các tài li4u #i4n t) ho5c h:
hy v:ng rDng s, làm #!Ec #iCu #ó trong vòng 3 n3m t6i.
Th! vi4n l6n nh&t th. gi6i c'a Ngh( vi4n M@ cFng #ã b/t #=u thBc hi4n k@ thu9t sA hoá #$ cho b&t c+ ai
cFng có th$ truy c9p vào b&t c+ lúc nào, 1 b&t c+ #âu. Hi4n nay th! vi4n này #ã có 3 tri4u tài li4u gAc #$
ph?c v?, và #ang chuGn b( kho0ng 2 tri4u tài li4u khác #$ có th$ thBc hi4n #!Ec m?c tiêu k@ thu9t sA hoá 5
tri4u #=u sách vào n3m 2001.
CFng t!7ng tB nh! v9y, #%i h:c Yale v*a qua #ã dành g=n 1 tri4u USD #$ #3ng ký các t%p chí #i4n t), các
d2 li4u và các d(ch v? tham kh0o, trong khi #%i h:c Texas 1 Austin #ang dB #(nh trong n3m h:c này s, t3ng
sA l!Eng 7000 #=u sách k@ thu9t sA c'a mình lên.
L!u tr2 thông tin qua các th"i #%i
Các th! vi4n #ã s) d?ng hàng ngàn dollar #$ k@ thu9t sA hoá và l!u gi2 các d%ng thông tin m6i nên h: cFng
ph0i #Ai m5t v6i các v&n #C vC công ngh4, nh! v&n #C c'a các h4 thAng ph?c h<i, sB t!7ng thích v6i các
bi4n pháp l!u tr2 m6i và các quyCn s1 h2u trí tu4.
Và m5c dù vi4c l!u tr2 bDng k@ thu9t sA #em l%i nhiCu lEi ích cho gi6i chuyên môn nh!ng nó cFng có #i$m
y.u do nó k.t nAi trBc ti.p v6i công ngh4 mà nó s) d?ng. CFng giAng nh! sách v1 có th$ b( m'n ra, các d2
li4u khó có th$ gi2 #!Ec trong th"i gian dài và cùng v6i sB phát tri$n c'a công ngh4 s, ngày càng khó có
th$ tìm ki.m #!Ec các thông tin cF.
Theo l"i các chuyên gia 1 Long Now thì m5c dù các ph!7ng ti4n k@ thu9t sA có th$ l!u gi2 thông tin lâu
dài mà #0m b0o v>n rõ ràng, #áng tin c9y và ti.t ki4m, nh!ng m:i ng!"i v>n phát hi4n th&y rDng h: không
th$ xem l%i #!Ec các thông tin mà h: làm trên máy tính tr!6c #ó ch*ng #- 10 n3m.
Các ph!7ng ti4n s) d?ng t* tính, chHng h%n nh! #Ia mCm, b3ng... sau kho0ng 5-10 n3m s, không còn ho%t
#-ng tAt, còn các ph!7ng ti4n ghi hình nh! #Ia CD-ROMs cFng xuAng c&p sau kho0ng t* 5-15 n3m. Theo
quan #i$m c'a Long Now thì công ngh4 tB nó cFng l%c h9u #i.
Trong bài báo " Vi.t trong gió" ( xu&t b0n #=u tiên trên t%p chí Civilization), Stewart, #<ng ch' t(ch c'a
Long Now #ã vi.t : "Nh2ng gì c=n #!Ec l!u gi2 cGn th9n l%i #!Ec vi.t bDng các +ng d?ng #ang ngày càng
l%c h9u, s) d?ng h4 thAng #ang d=n l%c h9u, và bDng các máy tính s/p s)a l%c h9u. CuAi cùng thì ng!"i sáng
t%o vI #%i l%i tr1 thành kJ phá ho%i kinh kh'ng."
Rosetta Disk

T%i h-i th0o, Long Man #ã #!a ra m-t gi0i pháp, #ó là m-t #Ia kim lo%i nhK, tên là Rosetta Disk. Jim
Mason #ã s) d?ng công ngh4 do Phòng nghiên c+u Norsam Technologies và Los Almos #$ thi.t k. Rosetta
Disk. S0n phGm này #!Ec Lazy Eight Foundation s0n xu&t nh! là m-t "thi.t b( #$ d(ch và l!u tr2 ngôn ng2
lâu dài".
Ð!Ec ghi v6i quy mô siêu nhK nên m-t #Ia nickel dài kho0ng 5cm có th$ l!u gi2 #!Ec hàng ngàn t*, có th$
#!Ec t&t c0 các b0n d(ch c'a cuAn sách Genesis và phân lo%i các tác phGm, chHng h%n nh! lý thuy.t Big
Bang.
CFng giAng nh! Rosetta Stone, #Ia này có th$ ghi #!Ec m-t v3n b0n bDng nhiCu th+ ti.ng. Theo Long Now,
thi.t b( d(ch này cho phép ph?c h<i l%i các ngôn ng2 b( m&t trong "t!7ng lai" và m?c #ích c'a nó là l!u gi2
càng nhiCu các ngôn ng2 hi4n hành càng tAt.
ÐIa này ghi l%i các v3n b0n và hình 0nh 1 m9t #- 350 000 trang m-t #Ia, và có th$ t<n t%i t* 2000 t6i 10
000 n3m. N.u m9t #- h7n 20 000 trang thì chL #:c #!Ec bDng kính hi$n vi #i4n t), còn các #Ia có m9t #- 20
000 thì có th$ #:c #!Ec bDng kính hi$n vi thông th!"ng.
Mã sA analog m6i là #iCu m&u chAt. B1i l, do không s) d?ng h4 nh( phân nên #Ia này không g5p ph0i
cátr?c tr5c nh! các +ng d?ng không t!7ng thích v6i h4 thAng ho%t #-ng... Theo nh! Long Now, vi4c này
lo%i bK nhu c=u ph0i liên t?c nâng c&p các t4p l!u tr2 s) d?ng k@ thu9t sA.

