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ارائۀ الگوی پیشنهادی برای مدیریت عکس های رقمی معاونت اسناِد سازمان اسناد 

و کتابخانۀملی ایران (آرشیوملی ایران)، بر مبنای الگوی مرجع نظام اطالعاتی آرشیوی باز( اُ.اِی.آی.اس. )

برای مدیریت عکس های هدف پژوهش حارض،  ارائۀ الگویی   هدف: 

اسنادِ سازمان اسنادو کتابخانۀملی جمهـوری اسالمی  رقمی در معاونت 

 ایران (آرشیوملی ایران)، بر مبنای الگوی مرجع نظام اطالعاتی آرشیوی 

باز (اُ.اِی.آی.اس.) است. 

روش شناسی پژوهش: پژوهش حارض از نوع کمـی و روش پژوهش، 

مطالعۀ کتابخانه ای است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش 

̈یشـی توصیفـی و تحلیلـی استفاده شده است. ابزار گـردآوری  پی

اطالعات، سیاهۀ وارسی محقق ساخته است. جامعۀ آماری شامل۳۲ 

نفر متخصص در حوزۀ حفاظت رقمی است که با الگوی مرجع نظام 

اطالعاتی آرشیوی باز( اُ.اِی.آی.اس.) آشنایی دارند . از این تعداد ۲۰ نفر 

حارض به تکمیل سیاهه شدند. 

یافته ها: با در نظر گرفº دیدگاه صاحب نظران، ۸۹ عنرص از ۱۳۵عنرص 

موجود در سیاهۀ ارزیابی برای ارائۀ الگوی پیشنهادی برای مدیریت 

عکس های رقمی آرشیو ملی ایران ارائه شده است.

اهمیت پژوهش: عکس های رقمی، اسناد مهمی هستند که سهم 

بسزایی در برآوردن نیاز اطالعاتی کاربران دارند.از آنجا که تاکنون 

پژوهشی در زمینۀ مدیریت عکس های رقمی آرشیو ملی ایران، بر 

مبنای الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اس. صورت نگرفته است، در این پژوهش 

سعی بر آن بوده تا با تهیۀ  سیاهۀ  وارسی، برمبنای الگوی مرجع اُ.اِی.

آی.اس.، الگویی مطلوب برای مدیریت عکس های رقمی آرشیو ملی 

ایران پیشنهاد شود.

ڪلیدواژه ها 

الگوی مرجع نظام اطالعاتی آرشیوی باز/ آرشیو ملی ایران/ عکس رقمی/ مدیریت حفاظت رقمی

سعید رضایی شریف آبادی؛ منصور تاجداران؛ زهره رسولی جامبری
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مطالعات آرشیوی
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System (OAIS) Reference Model

۲. دانشیار کتابداری و اطالع رسانی
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۳. استادیار کتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه الزهرا
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۴. دانشجوی کارشناسی ارشد 

کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه الزهرا

rasoulizohreh@yahoo.com

5. Èe National Information 

Infrastructure and preservation 

program (NDIIPP)

ارائۀ الگوی پیشنهادی برای مدیریت 
عکس های رقمی معاونت اسناد سازمان اسناد 
و کتابخانۀملی ایران (آرشیوملی ایران)، بر مبنای 

الگوی مرجع نظام اطالعاتی آرشیوی باز
( اُ.اِی.آی.اس.۱)

 مقدمه
امروزه، بسيارى از مراكـز اطالع رسـانى اقدام به رقمـى سازى منابع خود كرده اند. با پيشـرفت 
فناورى، هر روز قالب هاى متنوعى به وجود مى آيد و سخت افزا ر ها و نرم افزارها جاى خود را 
به سخت افزار ها و نرم افزار هاى جديد مى سپارند كه چالش عمده اى در دسترسى بلند مدت 
به محتواى منابع رقمى مى باشد.به همين دليل، اِعمال چرخة  زندگى رقمى، كه حفاظت و 
دسترسى بلند مدت را بر عهده دارد، از اهميت بسزايى برخوردار است. كتابخانه ها و آرشيوهاي 
ملي بسياري براي طراحي و ساخت آرشيو رقمى خود از الگوى مرجع نظام اطالعاتى آرشيوى 
باز اُ.اِى.آى.اس. بهره گرفته اند. در حال حاضر، اين الگوى مرجع تنها استاندارد رسمى در حوزة 
حفاظت رقمى است كه توسط سازمان بين المللى استاندارد سازى ايزو درسال 2003 تصويب 
شده است. اين نظام، آرشيوي است كه از تركيب سازمان فردي و سيستمي- كه مسئوليت 
حفاظت از اطالعات و قابل دسترس ساختن آن را براي جامعة مشخص بر عهده دارد- 
به وجود آمده و توان پشتيباني از فعاليت هاى تخصصي برخي آرشيوهاي مختلف را دارد. اين 
نظام ، الگو يا چارچوبي كلي براي ساخت و نگهداري مخزن اطالعاتي- به منظور حفاظت بلند 

مدت و دستيابي به مواد رقمى- ايجاده كرده است(صميعي ،درودى،انتهايى،1390،ص165) 
اين الگـو، تمامى مراحل چرخة زندگـى رقمـى شامل دريافت، ذخيره سازى آرشيـوى، 
مديريت داده، سرپرستى، برنامة حفاظتى، و دستيابى را دربردارد و براى انواع انباره هاى رقمى 
كاربرد دارد. كتابخانة كنگره امريكا در قالب برنامة زيرساخت ملي اطالعات و نگهداري5 ، 
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كتابخانة ملى هلند با نظام آشيوي اطالعات رقمى (دياس1)، طرح هاى حفاظت رقمى گرا2 مثل 
طرح (سدارز3) در انگلستان، حفاظت و دسترسى به منابع مستند شبكه اى استراليا(پاندورا4) در 
استراليا، كتابخانة واسپارى شبكه اى (ندليب5) در اروپاى متحد، وآرشيوهاى ملى(تنا6) و آرشيو 
داده يو كِى (يوكدا7) در انگلستان و سايرآرشيوهاي ملي از اين الگوى مرجع براي حفاظت 

منابع رقمى خوداستفاده كرده اند.

پرسش های پژوهش
مهم ترين عناصر بخش دريافت الگوى مرجع اُ.اِى.آى.اس. ، براى مديريت عكس هاى رقمى  .1

آرشيو ملى ايران از نظر صاحب نظران كدام اند؟
مهم ترين عناصر بخش ذخيره سازى آرشيوى الگوى مرجع اُ.اِى.آى.اس. ، براى مديريت  .2 

عكس هاى رقمى آرشيو ملى ايران از نظر صاحب نظران كدام اند؟ 
3. مهم ترين عناصر بخش مديريت دادة الگوى مرجع   اُ.اِى.آى.اس.، براى مديريت عكس هاى 

رقمى آرشيو ملى ايران از نظر صاحب نظران كدام اند؟
4. مهم ترين عناصر بخش سرپرستى الگوى مرجع اُ.اى.آى.اس. ، براى مديريت عكس هاى 

رقمى آرشيو ملى ايران از نظر صاحب نظران كدام اند؟ 
مهم ترين عناصر بخش برنامة حفاظتى الگوى مرجع اُ.اى.آى.اس. ، براى مديريت  .5

عكس هاى رقمى آرشيو ملى ايران از نظر صاحب نظران كدام اند؟ 
مهم ترين عناصر بخش دستيابى الگوى مرجع اُ.اِى.آى.اس. ، براى مديريت عكس هاى  .6

رقمى آرشيو ملى ايران از نظر صاحب نظران كدام اند؟

پیشینۀ پژوهش
 پيشينة پژوهش شامل مطالعات و پژوهش هاي پيشين داخل ايران و خارج از كشور است 

كه در ادامه بررسى مى شود. 
صميعى(1389)، در پايان نامة  دكترى كتابدارى و اطالع رسانى با عنوان « بررسى وضعيت 
حفاظت رقمى منابع كتابخانه هاى ملى عضو كنسرسيوم بين المللى حفاظت اينترنتى و ارائة 
الگوى پيشنهادى براى سازمان اسناد و كتابخانة ملى جمهورى اسالمى ايران» به بررسى و 
تحليل الگوي مرجع اُ.اِى.آى.اس. به عنوان تنها استاندارد حفاظت رقمى در انباره هاى رقمى 

پرداخته و پياده سازي اين استاندارد را در نرم افزار كتابخانه هاى رقمى پيشنهاد كرده است.
 بيدهام8 و همكارانش(2004)، در پژوهشى با عنوان« ارزيابى ميزان تطابق يوكدا و تنا 
با استانداردهاى متس9 و الگوي مرجع اُ.اِى.آى.اس.» به بررسى 6 بخش اصلى الگوي مرجع 

1. DIAS (Digital Information Archival 

System)

2. Digital - preservation-oriented 

projects

3. CURL Exemplars in Digital  

Archives (CEDARS)

4. Preserving and Accessing 

 Networked Documentary Resources 

of  Australia (PANDORA)

5. Networked European Deposit 

Library (NEDLIB)

6. Èe National Archives(TNA)

7.UK Data Archive(UKDA)

8. Beedham

9. Metadata Encoding and Transmis-

sion Standard (METS)
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اُ.اِى.آى.اس. و استاندارد متس پرداخته و در ادامه، كاربرد آنها را در آرشيوهاى رقمى از جمله 
تنا و يوكدا شرح داده اند.

سمپل1 (2004)، در پژوهشى با عنوان «توسعه راهكار حفاظت رقمى در كتابخانه دانشگاه 
ادينبورگ» ديد كلى از توسعة پروژة مقدماتى حفاظت رقمى در كتابخانة دانشگاه  ادينبورگ، 
يكپارچگى استاندارد ابرداده اى شناسه گذارى و انتقال (متس)، الگوي مرجع اُ.اى.آى.اس، و 
همچنين چگونگى خودكار سازى عمليات حفاظت رقمى در سيستم اشياى رقمى كتابخانة 

دانشگاهى ادينبورگ را بررسى كرده است.
آندرسون2 و همكارانش(2006)، در پژوهشى با عنوان«مطالعه آرشيوى عكس هاى رقمى» 
ويژگى هاى عكس هاى رقمى، راهبردهاى حفاظتى، ابرداده هاى موجود براى عكس هاى رقمى و 
چرخة زندگى عكس هاى رقمى درون الگوي مرجع اُ.اى.آى.اس. و انبارة رقمى قابل اعتماد(تى.

دى.آر.3) را شرح داده اند.
نوردلند4 (2007)،در پايان نامة دكترى خود با عنوان «مركز تحقيق و توسعه بين المللى 
به عنوان مطالعه موردى براى راهبرد حفاظت بلند مدت»، به چالش هاى آرشيويست ها و مديران 
اسناد در حوزة مديريت حفاظت بلند مدت اسناد رقمى پرداخته است. اين پايان نامه، مركز 
تحقيق و توسعة بين المللى (آى.دى.آر.سى.)را به عنوان نمونه اى بارز در حوزه هاى مختلف 
حفاظت بلند مدت رقمى از جمله راهبردها و استانداردهاى حفاظت رقمى، انبارة رقمى 
پايدار، آرشيوسازى وب ،و مانند آن مورد مطالعه و بررسى قرار داده است. در اين پايان نامه، 
نتايج حاصل از پژوهش منجر به تبعيت از الگوى مرجع نظام اطالعاتى آرشيوى باز (اُ.اِى.

آى.اس.) براى نگهدارى و حفظ منابع اطالعاتى در آرشيوها شده است. 
پژوهش هاى بررسى شده نشان مى دهد كه الگوي مرجع اُ.اِى.آى.اس. ، در حال حاضر 
تنها استاندارد رسمى در حوزة حفاظت رقمى است و به كارگيري اين الگو در انباره هاى 
رقمى موجب ايجاد يكدستى در مديريت منابع رقمى موجود در كشور، صرفه جويى در 
هزينه و زمان راه اندازى سيستم هاى رقمى سازى، سهولت در به اشتراك گذارى اطالعات و 
نيز دسترسى به اطالعات مى شود. اين پژوهش قصد دارد بر مبناى اين الگو، چارچوب 
و الگويي براى مديريت عكس هاى رقمى آرشيو ملى ايران پيشنهاد كند.آرشيو ملى ايران- كه 
متولى اصلى و قانونى گرد آورى، حفاظت، پردازش، و اطالع رسانى اسناد ملى و تاريخى، 

يكى از پايگاههاى مهم پژوهشى، آموزشى و فرهنگى در كشور است.

 روش پژوهش و رشح انجام مراحل آن 
 با توجه به ماهيت مسئله پژوهش، پژوهش حاضر از نوع پيمايشى ( توصيفى و تحليلى) است.

1. Semple 

2. Anderson

3.Trusted Digital 

Repositories(TDR)

4. Nordland
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در ابتدا الگوى مرجع اُ.اِى.آى.اس. جهت مشخص كردن فعاليت هاى مطرح در شش بخش 
اصلى الگوى مرجع شامل: بخش دريافت، ذخيره سازى آرشيوى، مديريت داده، سرپرستى، 
برنامة حفاظتى، و دسترسى مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تعيين اين فعاليت ها ، به منظور 
گردآورى داده ها، سياهه هاى شامل 135سؤال بسته، طبق مقياس ليكرت (5 گزينه اى)، طراحى 
شد كه در شش بخش اصلى جاي گرفت، شامل:بخش دريافت( 23 سؤال)، ذخيره سازى 
حفاظتى(25  برنامة  سرپرستى(28سؤال)،  داده(21سؤال)،  مديريت  سؤاال)،  آرشيوى(21 
سؤال)، و دستيابى(16سؤال). به منظور سنجش اعتبار سياهة ارزيابى محقق ساخته، از شيوة 
اعتبار محتوا استفاده شده است. پس از تدوين سياهه، به منظور سنجش اعتبار آن، از متخصصان 
و صاحب نظران حوزة آرشيو و اعضاى هيئت علمى كمك گرفته شد كه در نتيجة اعتبار سنجى، 
ويرايش هاى محتوايى پيشنهاد شده توسط صاحب نظران اعمال شد. براى سنجش پايايى سياهه 
از ضريب آلفاى كرونباخ استفاده شد. در اين پژوهش، پايايى سياهه با استفاده از ضريب آلفاى 

كرونباخ، به تفكيك شش بخش اصلى الگوى اُ.اى.آى.اس. ،به شرح زير محاسبه شده است. 

همانطور كه ديده مى شود مقادير آلفاى كرونباخ در هريك از شش بخش اصلى الگوى 
اُ.اى.آى.اس. باالتر از 0/7بوده كه نشان دهندة پايايى مناسب سياهه مى باشد. 

تجزیه و تحلیل داده ها
 پس از گردآورى داده هاى موجود در سياهة وارسى محقق ساخته، اين داده ها به كمك 
آمار توصيفى شامل درصد فراوانى تجمعى، ميانه، انحراف استاندارد با استفاده از نرم افزار 
اس.پى.اس.اس. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند، نتايج حاصل در جدول هاى زير آمده 

است. 

مقدار آلفای کرونباخبخش های الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اس.ردیف

۰٫۷۵۴بخش دریافت۱

۰٫۷۴۴بخش ذخیره سازی آرشیوی۲

۰٫۸۵۳بخش مدیریت داده۳

۰٫۸۶۵بخش رسپرستی۴

۰٫۸۴۸برنامۀ حفاظتی۵

۰٫۷۱۸بخش دستیابی۶
مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک
 شش بخش اصلی الگوی اُ.ای.آی.اس.

جدول ۱
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مهم ترین عنارص مطرح در بخش دریافت الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اس.
 قبل از مرحلة دريافت قرارداد واگذارى داده ( مذاكره با صاحبان اثر دربارة توافق هاى ارائه) 
انعقاد مى گردد و در ادامه، فعاليت هاى اين بخش شامل: دريافت بستة اطالعاتى تابع(اس.
آى.پى.)، تضمين كيفيت بستة اطالعاتى تابع، توليد بستة اطالعاتى آرشيوى، استخراج 

اطالعات توصيفى از بستة اطالعاتى آرشيوى، و روز آمدسازى هماهنگ انجام مى شود.
از بين 23 عنصر مطرح در بخش دريافت الگوى مرجع اُ.اى.آى.اس. ،14 عنصر با كسب 
ميانه 5، 4,5 ،و 4 و درصد و فراوانى تجمعى باالتر از 80، به عنوان مهمترين عناصر مطرح در 

بخش دريافت تشخيص داده شدند، كه در جدول 2 آمده است.

۱. بخش دریافت 

نحوۀ تحویل داده(در مکان آرشیو، از طریق شبکۀ کامپیوتری، ...)قرارداد واگذاری با اهدا کننده (صاحب اثر)

تعیین اطالعات رضوری در تولید بستۀ اطالعاتی تابع

تعیین درجۀ منحرص به فرد بودن(اصل یا روگرفت)

دریافت بستۀ اطالعاتی تابع

( اس. آی. پی.۱)

نحوۀ تحویل بستۀ اطالعاتی تابع

(اس. آی. پی.)
پروتکل انتقال فایل (اف. تی. پی.۲)

کنرتل بدون ویروس بودن بستۀ اطالعاتی تابع قبل از انتقالتضمین کیفیت بستۀ اطالعاتی تابع

اسکن کردن به منظور کنرتل خطا ها

کنرتل ماشین خوان بودن بستۀ اطالعاتی تابع

تولید بستۀ اطالعاتی آرشیوی (ای. آی. پی.)۳

رکوردهای فهرستنویسیاستخراج اطالعات توصیفی از بستۀ اطالعاتی آرشیوی  

فایل های Øایه

ایجاد یکپارچگی اطالعات توصیفیه¨هنگ سازی به روزرسانی ها در مخزن آرشیوی و 

انتقال بستۀ اطالعاتی آرشیوی به بخش ذخیره سازی آرشیویمدیریت داده

انتقال اطالعات توصیفی به بخش مدیریت داده

عنارص مطرح در بخش دریافت الگوی  
مرجع اُ.ای.آی.اس.

جدول ۲

1. Submission Information 

Package(SIP)

2. File Transfer Protocol (FTP)

3. Archival Information 

Package (AIP)
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مهم ترین عنارص مطرح در بخش ذخیره سازی آرشیوی الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اس.
فعاليت هاى اين بخش شامل: دريافت بستة اطالعاتى آرشيوى از بخِش دريافت و افزودن 
آن به حافظة دائمى ، مديريت سلسله مراتبى مخزن ، رسانة جايگزين، تعيين ميزان اهميت 

روش هاى كنترل خطاهاى منظم و ويژه، بهبود بازيافت، و فراهم آورى داده مى باشد. 
از بين 21 عنصر مطرح در بخش ذخيره سازى آرشيوى الگوى مرجع اُ.اى.آى.اس. ،11 
عنصر با كسب ميانه 5، 4,5 ،و 4 و درصد و فراوانى تجمعى باالتر از 80، به عنوان مهم ترين 
عناصر مطرح در بخش ذخيره سازى آرشيوى تشخيص داده شدند، كه در جدول 3 آمده 

است.

مهم ترین عنارص مطرح در بخش مدیریت دادۀ الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اس.
فعاليت هاى اين بخش شامل: مديريت پايگاه اطالعاتى آرشيو، اجراى سؤال(پرس وجو)، 
فراهم آوردن مجموعه گزارش از مجموعة پاسخ ها، و به روزآمدسازي پايگاه داده ها (قرار 

 ۲ . بخش ذخیره سازی آرشیوی

دریافت بستۀ اطالعاتی آرشیوی از بخش دریافت و 
افزودن آن به حافظۀ داÚی

تعیین نوع رسانه برای ذخیرۀ بستۀ اطالعاتی آرشیوی

پیوسته(آن الین۱)روش های ذخیره سازی مدیریت سلسله مراتبی مخزن

غیر پیوسته(آف الین۲)سلسله مراتبی

انتخاب نوع رسانۀ جایگزینرسانۀ جایگزین۳

روش ها ی انتقال

تازگی۴ (مثل انتقال از دی.وی.دی 
قدیمی به دی.وی.دی. جد ید)                                  

جانشینی۵ (مثل انتقال از دی وی دی 
به سی دی)

بسته بندی دوباره۶ (مثل انتقال از 
قالب گیف به ِجی ِپگ)

تعیین میزان اهمیت روش های کنرتل
 خطاهای منظم و ویژه

اختصاص شناسه  گرهای آی دی۷)

بررسی نهایی۸ مربوط به هر فایل داده

نسخه برداری از محتوای رقمیبهبود بازیابی(پشتیبان گیری)

فراهم آوری داده به منظور ارائۀ اطالعات
فراهم آوری کپی از بستۀ اطالعاتی آرشیوی 

برای بخش دستیابی(برای تکمیل سفارش)

مهم ترین عناصر مطرح در بخش ذخیره سازی 
آرشیوی الگوی مرجع اُ.ای.آی.اس.

جدول ۳

1. Online

2.Oàine

3. Replace Media

4. Refreshment

5. Replication

6. Repackaging

7. Identiáers(ID)

8. checksum
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دادن اطالعات جديد تشريحى يا داده هاى مديريتى آرشيوى) مى باشد. 
از بين21 عنصر مطرح در بخش مديريت دادة   الگوى مرجع، 16 عنصر با كسب ميانه 
5، 4,5 ، و4 و درصد فراوانى تجمعى باالتر از 80 ،به عنوان مهم ترين عناصر مطرح در بخش 

مديريت دادة   تشخيص داده شدند، كه در جدول 4 آمده است.

مهم ترین عنارص مطرح در بخش رسپرستی الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اس.
 اين بخش، خدمات و عملكردها را براى همة عمليات نظام آرشيو تأمين و عمليات كلى 
نظام آرشيوى را مديريت مى كند. وظايف مديريت عبارت اند از: تنظيم قرارداد واگذارى 
داده (مذاكره با توليدكنندگان دربارة توافق هاى ارائه)، مديريت پيكربندى نظام سخت افزارى 
و نرم افزارى، اعمال كنترل دسترسى فيزيكى، ايجاد استانداردها و خط مشى هاى آرشيو، 

فعال سازى درخواست هاى انباشته، خدمات مصرف كننده (كاربر).

۳. بخش مدیریت داده

  مدیریت پایگاه اطالعاتی آرشیو
ایجاد ابردادۀ توصیفی (مثل دوبلین کور۱، ورا کور۲)

ایجاد ابردادۀ ساختاری

ایجاد ابردادۀ حفاظتی ( مثل پرمیس۳)

ایجاد ابردادۀ حقوقی (مثل اُ. دی. آر. ال.۴)

ایجاد ابردادۀ فنی (مثل میکس۵)

استاندارد ابرداده  ای شناسه گذاری و انتقال (متس۶)                                               

بررسی اصالت وکنرتل یکپارچگی اطالعات

اع¨ل نظر کاربران دربارۀ محتوای ذخیرۀ مخزن

تولید مجموعۀ پاسخ ها اجرای پرس و جو ها                                                                 

فراهم آوری اطالعات توصیفی

فراهم آوردن مجموعه گزارش
 از مجموعۀ پاسخ ها

به کارگیری شاخص آماری برای دسرتسی به موجودی آرشیو

روزآمدسازی اطالعات توصیفی برای بستۀ اطالعاتی آرشیوی جدید  روزآمدسازی پایگاه داده  

آمار کاربردیرضورت اع¨ل روزآمدسازی اطالعات سیستم

بررسی روزآمدسازی
بررسی اطالعات مهم
(اسامی و نشانی ها)

مهم ترین عنارص مطرح در بخش  
مدیریت دادۀ الگوی مرجع اُ.ای.آی.اس.

جدول ۴

 1. Dublin Core Metadata Element 

Set (DC)

2. Visual Resources Association 

Core Categories(VRA Core)

3. Preservation Metadata Imple-

mentation Strategies (PREMIS)

4. Open Digital Right 

Language(ODRL)

 5. Metadata for digital still Image 

standard in XML schema (MIX)

6. Metadata Encoding and Trans-

mission Standard (METS)
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از بين 28 عنصر مطرح در بخش سرپرستى، 23 عنصر با كسب ميانه 5 و 4، و درصد 
فراوانى تجمعى باالتر از 80 ، به عنوان مهم ترين عناصر مطرح در بخش سرپرستى تشخيص 

داده شدند كه در جدول 5 آمده است.

۴. بخش رسپرستی

تعیین قالب واگذاری داده در قرارداد واگذاریتنظیم قرارداد واگذاری داده 

رضورت پیگیری عملیات سیستم برای تضمین عملکرد آرشیو مدیریت پیکربندی نظام سخت 

رضورت پیگیری اجرای سیستم برای تضمین عملکرد آرشیوافزاری و نرم افزاری

رضورت پیگیری کاربرد سیستم برای تضمین عملکرد آرشیو

ایجاد سازوکاری برای روزآمدسازی محتوای آرشیو     روزآمدسازی اطالعات آرشیوی

اع¨ل روزآمدسازی از طریق ارسال درخواست اشاعه به بخش دسرتسی

روزآمدسازی دی.آی.پی. حاصله و تحویل دوبارۀ آنها به عنوان 
اس.آی.پی. به بخش دریافت

دریافت درخواست تغییرات، رویه ها و ابزار از مدیریت پیکربندی

اع¨ل کنرتل دسرتسی فیزیکی

رضورت تعیین استانداردهای قالب  های ذخیره (مثل: تیف۱، گیف۲، ِجی ِپگ۳)ایجاد استانداردها و خط مشی های 

رضورت تعیین خط مشی کنرتل دسرتسی فیزیکیآرشیو

رضورت تعیین خط مشی برای مالکیت معنوی اثر

رضورت تعیین خط مشی بودجه

رضورت تعیین خط مشی برای بهبود بازیابی

رضورت تعیین سودمندی منبع

رضورت تعیین استانداردهایی برای قالب  های اشاعه
(برمبنای اولویت کاربر مثل: تیف، گیف، ِجی ِپگ)

رضورت تعیین خط مشی قیمت گذاری

رضورت تعیین قالب های دادۀ آرشیوی جدید

رضورت تعیین اهداف انتقال

رضورت تعیین قالب های انتقال

رضورت بررسی دوره ای میزان مطابقت درخواست کاربر با محتوای آرشیو(برای فعال سازی درخواست های انباشته
سنجش دسرتس  پذیری اطالعات) 

پاسخگویی به اطالعات درخواست شدهخدمات مرصف کننده (کاربر)

پاسخگویی به بازخوردهای کاربران از خدمات دسرتسی و تولیدات

مهمترین عناصر مطرح در بخش سرپرستی 
الگوی مرجع اُ.ای.آی.اس.

جدول ۵

1. Tagged Image File Format (TIFF)

2. Graphics Interchange Format (GIF)

3. .Joint Photographic Expert

 Group (JPEG) 
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مهم ترین عنارص مطرح در بخش برنامۀ حفاظتی الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اس.
اين بخش خدمات و عملكردهايى را تأمين مى كند كه در جهت نظارت بر محيط نظام اطالعاتي 
آرشيوي باز است. همچنين، وظيفة تهية نظريه را براى تضمين دسترسى بلندمدت اطالعات 
ذخيره شده در نظام اطالعاتي آرشيوي باز برعهده دارد، حتى اگر محيط و نظام محاسبة اصلى 
غيرقابل استفاده باشد. وظايف برنامة حفاظتى عبارت اند از : نظارت بر جامعة هدف، نظارت 
بر فناورى، توسعة استانداردها و راهبردهاى حفاظت، توسعة طرح هاى بسته بندى، و برنامه هاى 

انتقال. 
از بين 25 عنصر مطرح در بخش برنامة حفاظتى الگو، 14 عنصر با كسب ميانه 5، 4,5 ،و 
4 ،و درصد فراوانى تجمعى باالتر از 80، به عنوان مهم ترين عناصر مطرح در بخش برنامة 

حفاظتى تشخيص داده شدند كه در جدول 6 آمده است.

۵.برنامۀ حفاظتی

تعیین فناوری های رقمی جدیدنظارت بر فناوری

تعیین کاستی های نرم افزار برای ذخیره و بازیابی قالب های جدید 

رضورت اع¨ل تغییرات در رشایط خدماتی کاربر
(با توجه به تغییر در نیاز اطالعاتی کاربر)

تعیین کاستی های سخت افزار برای ذخیره و بازیابی قالب های جدید

انتقال۱توسعۀ استانداردها و راهربدهای حفاظت

تبدیل۲

شبیه سازی۳

حفاظت فناوری۴

ایجاد استانداردهای جدید برای مقابله با رشایط جدید واگذاری

پیش بینی تغییرات در رشایط خدماتی کاربر

توسعۀ الگوهای جدید ای. ای. پی. در پاسخگویی به اهداف انتقالتوسعۀ طرح های بسته بندی و برنامه های انتقال

دریافت استانداردها از بخش رسپرستی و فراهم آوری اس.آی.پی. و ای.آی.پی.

دریافت استانداردهای جدید برای مقابله با رشایط جدید واگذاری

نرم افزارهای پیش Øونه در پاسخگویی به اهداف انتقال

مهم ترین عنارص مطرح در بخش برنامۀ  
حفاظتی الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اس.

جدول ۶

1. Migrate

2. Transfer

3. Emulate

4. Technology preservation
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مهم ترین عنارص مطرح در بخش دستیابی الگوی مرجع اُ.اِی.آی.اس.
وظايف اين بخش عبارت اند از: هماهنگى فعاليت هاى دستيابى( روش هاى تعامل كاربر با 
آرشيو، نوع درخواست، دسترس پذيرساختن منابع، واعتبارسنجى كاربران براى دسترسى به 

منابع) ، توليد بستة اطالعاتى اشاعه(دى.آى.پى.)، و تحويل پاسخ به كاربر . 
از بين 17 عنصر مطرح در بخش دستيابى الگو، 11 عنصر با كسب ميانه 5، 4,5 ،و 4 ،و 
درصد فراوانى تجمعى باالتر از 80، به عنوان مهم ترين عناصر مطرح در بخش دستيابى تشخيص 

داده شدند كه در جدول 7 آمده است.

الگوی پیشنهادی
تاكنون، حدود 80000 عكس در آرشيوملى ايران رقمى شده است. آرشيوملى ايران براى 
دسترسى نسل هاى آينده به اين ميراث رقمى نيازمند به كارگيرى راهكارهايى براى حفاظت 

۶ . بخش دستیابی

ه¨هنگی فعالیت های 
دستیابی

روش های تعامل کاربر با آرشیو از طریق شبکۀ کامپیوتری

تعامل وبی

تعیین نوع درخواست

(پرس  وجو ها؛ گزارش  ها؛ سفارش  ها)

دسرتس پذیرساخº منابع

تعیین وضعیت درخواست

اعتبار سنجی کاربران برای دسرتسی به  رضورت نام کاربر

منابع آدرس پیام نگار کاربر

یافº موجودی از طریق

(جلسۀ جست وجو؛ بازیابگرهایی روی بستۀ اطالعاتی آرشیوی؛ ارائۀ پرس وجو ها

 و برگرداندن مجموعۀ پاسخ ها)

تعیین نوع درخواست پاسخ

(مجموعۀ اطالعات توصیفی ؛ بستۀ اطالعاتی اشاعه(دی.آی.پی.)؛ (منابع اطالعاتی موجود در 

آرشیو؛ نتایج گزارش ها)

تولید بستۀ اطالعاتی اشاعه(دی.آی.پی.)۱

نحوۀ تحویل پاسخ به کاربر توسط آرشیو   تحویل پاسخ به کاربر

عناصر مطرح در بخش دستیابی 
الگوی مرجع اُ. ای. آی. اس

جدول ۷

1. Dissemination Information 

Package(DIP)
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رقمى مى باشد. از آنجاكه الگوى مرجع، حفاظت و دسترسى بلندمدت منابع رقمى را برعهده 
دارد و توسط كتابخانه ها و آرشيوهاي ملي بسياري، به منظور حفاظت بلندمدت منابع رقمى، 
به كار گرفته شده است؛ درپژوهش حاضر، سياهه هاى برمبناى 6 بخش اصلى اين الگو- شامل 
135 سوال بسته بر طبق مقياس ليكرت (5 گزينه اى )- طراحى شد و براى تعيين ميزان 
اهميت هريك از عناصر در اختيار صاحب نظران قرار گرفت و در نهايت 98 عنصر با اهميت 
تشخيص داده شد . از اين تعداد، 14 عنصر مربوط به بخش دريافت(جدول 2)،11عنصر 
مربوط به بخش ذخيره سازى(جدول 3)، 16 عنصر مربوط به بخش مديريت داده(جدول 
4)، 23 عنصر مربوط به بخش سرپرستى(جدول 5)، 14 عنصر مربوط به بخش برنامة 

حفاظتى(جدول 6)، و11 عنصر مربوط به بخش دستيابى(جدول 7) است. 
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