
Peer-reviewed Journal |  National Library & Archives of I. R. Iran, Archival Research Institute

ISSN: 1023-3652 | E-ISSN: 2538-2268

Digital Object Identifier(DOI): 10.22034/GANJ.2019.2387

Indexed by Google Scholar, Researchgate, ISC, SID & Iran Journal | http://ganjineh.nlai.ir

  Vol. 29, No. 3, Autumn 2019  | pp: 170 -201 (32) |  Received: 28, Jul. 2019 |  Accepted: 26, Aug. 2019

Ganjine-Ye Asnad
»115«

  Abstract:

Purpose: This paper examines and compares compliance of seven software, namely 
Calm for Archives Version 9.3, Collective Access Version 1.7, Archives Space Version 
2.4.1, Archivematica Version 1.8, Adlib XPlus Version 2, Cuadra Star Single version and 
Eloquent Archives Single version with the existing archival standards.

Methodology and Research Design: A researcher deigned checklist consisting of 9 
main and 62 sub-sections was used to record 272 features of the archival software, then 
compared against existing standards and with each other.  

Findings and Conclusion: Significancant differences were noticed. Calm for Archives, 
Collective Access, Archives Space, Archivematica, Adlib XPlus, Cuadra Star, Eloquent 
Archives are (p-value) <0.05. In addition, the chi-square was larger than the critical ta-
ble χ2 with df = 1. Most features and capabilities respectively are archival softwares: Ar-
chives Space 54%, Adlib XPlus 39%, Eloquent Archives 37%, Calm for Archives 29%, 
Collective Access 28%, Archivematica 27%, and Cuadra Star 26%. With respect to the 
support of metadata standards, Archives Space, Cuadra Star, Eloquent Archives, Ar-
chivematica, Collective Access, Calm for Archives, and Adlib XPlus will be archiving, 
and in support of archival standards, respectively, Archives Space, Eloquent Archives, 
Adlib XPlus, Cuadra Star, Calm for Archives, Collective Access and Archivematica. Re-
garding the support of the exchange protocols, Archives Space earned the first position 
and Adlib XPlus, ranked second, while the rest of the softwares were similar.
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چڪیده:

مطالعۀ مقایسه ای نرم افزارهای آرشیوی
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هدف: شناسائی نقاط قوت و ضعف نرم افزارهای آرشیوی ادلیب ایکس پالس، کوادرا استار، الوکونت 

آرکایوز، آرکایو متیکا، آرکایوز اسپیس، کالم فور آرکایوز، و کالکتیو اکسس براساس استانداردهای موجود 

آرشیوها و معرفی نرم افزار برتر در این زمینه.

روش/ رویکرد پژوهش: با  استفاده از  سیاهۀ وارسی محقق ساخته شامل 9 محور اصلی و 62 زیرعنوان 

کلی، 272 امکان و قابلیت گوناگون از مالک ها و معیارهای نرم افزارهای آرشیوی و استانداردهای موجود 

بررسی و مقایسه شده و نتیجۀ نهایی مشخص شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: در به کارگیری معیارها و مؤلفه های استاندارد در نرم افزارهای آرشیوی بررسی شده 

تفاوت معنادار وجود داشت. 1. درصد رعایت ویژگی ها و قابلیت های نرم افزارهای آ بررسی شده 

به ترتیب عبارت بود از: آرکایوز اسپیس 54 ؛ ادلیب ایکس پالس 39 ؛ الوکونت آرکایوز 37 ؛ کالم فور 

آرکایوز 29 ؛ کالکتیو اکسس 28 ؛ آرکایو متیکا 27 ؛ کوادرا استار 26. 2. در پشتیبانی از استانداردهای 

فراداده ای به ترتیب نرم افزارهای آرشیوی آرکایوز اسپیس، کوادرا استار، الوکونت آرکایوز، آرکایو متیکا، 

کالکتیو اکسس، کالم فور آرکایوز، و ادلیب ایکس پالس قرار داشتند. 3.  در پشتیبانی از استانداردهای 

آرشیوی به ترتیب نرم افزارهای آرشیوی آرکایوز اسپیس، الوکونت آرکایوز، ادلیب ایکس پالس، کوادرا استار، 

کالم فور آرکایوز، کالکتیو اکسس، و آرکایو متیکا قرار داشتند. 4. در پشتیبانی از پروتکل های مبادلۀ 

اطالعات، نرم افزار آرشیوی آرکایوز اسپیس اول،  ادلیب ایکس پالس دوم، و بقیۀ نرم افزارها در یک سطح 

قرار داشتند.

ڪلیدواژه ها: 
استاندارد فراداده ای؛ استاندارد آرشیوی؛ مطالعۀ مقایسه ای؛ نرم افزار آرشیوی.
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مقدمه
امروزه اطالعات به ابزاری کلیدی در روابط انسان ها تبدیل شده است؛ ابزاری که بر تمام 
فعالیت های بشر -از ابتدایی ترین سطح آن تا پیچیده ترین شکل آن- تأثیر گذاشته است. 
فناوری های نوین اطالعاتی با ایجاد تحوالتی بنیادین در چرخۀ سنتی اطالعات، بسترهایی 
جدید برای تولید و استفاده از اطالعات پدید آورده اند )مختارپور، 1386(. دسترسی در 
هر زمان و هر مکان به شبکۀ جهانی وب باعث تسهیل در استفاده از منابع مراکز آرشیوی 
و اطالع رسانی شده است. از طرفی به علت تغییر نیازها و رفتارهای کاربران ضروری است 
تا آرشیوها و مراکز اطالع رسانی به شیوه های جدید نگهداری و مدیریت اسناد و مدارک 
مجهز شوند و با استفاده از نرم افزارهای جامع آرشیوی سطح خدمات خود را ارتقا دهند.

برای شناسایی و معرفی نرم افزارهای آرشیوی مناسب ضروری است تا نرم افزارهای 
آرشیوی موجود براساس استاندارهای فراداده ای و آرشیوی تحلیل و بررسی شوند. هم چنین 
به جای خرید نرم افزارهای آرشیوی تجاری، از نرم افزارهای کدمنبع باز هم می توان استفاده 
کرد. در سال های اخیر کوشش های فراوانی برای توسعه و بهبود نرم افزارهای آرشیوی 
انجام شده است و آرشیوهای بسیاری در کشورهای پیشرفته از مزیت ها و قابلیت های 

گوناگون این نرم افزارها استفاده می کنند.
ناآشنایی آرشیویست ها با قابلیت ها و ظرفیت های نرم افزارهای آرشیوی و درنتیجه 
استفاده نکـردن از این توانـایی ها و هم چنیـن بی توجهـی طراحان و برنامه نویسـان به 
نیازهای کاربران، زمینۀ ناکارآمدی نرم افزارهای آرشیوی را فراهم می کند. طبق یافته های 
پژوهش های پیشین، نرم افزارهای مشترک بین کتابخانه و آرشیوها برای مدیریت اطالعات 
منابع آرشیوی موفق نبوده اند؛ بنابراین الزم است تا برای پرداختن به همۀ مواد آرشیوی و 
کارکردهای آن ها نرم افزارهای آرشیوی مناسب طراحی شود و از تمام ظرفیت آن ها برای 

بهبود فعالیت ها استفاده شود.
ناتوانی آرشیویست ها در ارزیابی نرم افزارهای آرشیوی سبب شده است تا از توان 
بالقوۀ این نرم افزارها استفاده نشود؛ درحالی که اگر آرشیویست ها بتوانند باتوجه به قابلیت ها، 
ویژگی ها و محدودیت های هر نرم افزار از آن بهره برداری کنند و به نیازهای خود و کاربران 

توجه داشته باشند، گامی بزرگ در دستیابی به اهداف آرشیوها برداشته اند.
هدف پژوهش حاضر معرفی و شناخت نقاط قوت و ضعف نرم افزارهای آرشیوی 
ادلیب ایکس پالس1، کوادرا استار2، الوکونت آرکایوز3، آرکایو متیکا4، آرکایوز اسپیس5، کالم 
فور آرکایوز6، و کالکتیو اکسس7 است. این نرم افزارها براساس استانداردهای آرشیوی موجود 
بررسی شده اند و ازبین آن ها نرم افزار برتر برای عرضۀ الگویی مناسب برای این نوع نرم افزارها 

معرفی شده است.

1. Adlib xplus

2. Cuadra Star

3. Eloquent Archives

4. Archivematica

5. Archives Space

6. Calm for Archives

7.  Collective Access

 علی اصغر شریفی نیا 
هادی شریف مقدم 
ثریا ضیایی | مریم سالمی  
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پرسش های پژوهش
پرسش های اساسی در پژوهش حاضر عبارت اند از:

1. نرم افزارهای آرشیوی ادلیب ایکس پالس، کوادرا استار، الوکونت آرکایوز، آرکایو 
متیکا، آرکایوز اسپیس، کالم فور آرکایوز، و کالکتیو اکسس از چه معیارها و مؤلفه های 

استانداردی استفاده کرده اند؟
2. نرم افزارهای آرشیوی ادلیب ایکس پالس، کوادرا استار، الوکونت آرکایوز، آرکایو 

متیکا، آرکایوز اسپیس، کالم فور آرکایوز، و کالکتیو اکسس چه نقاط قّوتی دارند؟
3. نرم افزارهای آرشیوی ادلیب ایکس پالس، کوادرا استار، الوکونت آرکایوز، آرکایو 

متیکا، آرکایوز اسپیس، کالم فور آرکایوز، و کالکتیو اکسس چه نقاط ضعفی دارند؟

فرضیۀ پژوهش
تفاوتی معنادار بین استفاده از معیارها و مؤلفه های استاندارد در نرم افزارهای آرشیوی 
ادلیب ایکس پالس، کوادرا استار، الوکونت آرکایوز، آرکایو متیکا، آرکایوز اسپیس، کالم 

فور آرکایوز، و کالکتیو اکسس وجود دارد.

پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ پژوهش در داخل ایران

اصنافی )1387( در پژوهشی با عنوان »قابلیت های نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی 
قابلیت های  بررسی  به  آرشیویست ها«  کتابداران و  دیدگاه های  آرشیوی:  منابع  درزمینۀ 
نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی درزمینۀ منابع آرشیوی پرداخته است. جامعۀ آماری 
این پژوهش، کتابداران و آرشیویست های کتابخانه ها و مراکز اسناد ایران اند. پژوهش از نوع 
کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که 
نرم افزارهای کتابخانه ای مورداستفادۀ کتابداران و آرشیویست ها به ترتیب پارس آذرخش، 
سیمرغ، و نوسا است. هم چنین میزان رضایت کتابداران و آرشیویست ها در استفاده از این 

نرم افزارها در حوزۀ مدیریت منابع آرشیوی، در سطحی متوسط قرار داشته است.
کوکبی، عصاره و اصنافی )1389( در پژوهشی با عنوان »مقایسۀ برخی نرم افزارهای 
آرشیوی داخلی و خارجی: در جست وجوی الگویی مناسب در طراحی نرم افزاری برای 
مراکز آرشیوی ایران« بیان کرده اند که برای آرشیوداراْن گزینش نرم افزار مناسب برای مراکز 
آرشیوی، موضوعی پرچالش شمرده می شود. این پژوهش به بررسی تطبیقی نرم افزارهای 
آرشیوی داخلی و خارجی پرداخته است. نکته ای که در نرم افزارهای داخلِی مدعِی مدیریت 
منابع آرشیوی آشکارا می توان مشاهده کرد این است که اغلب آن ها بر مواد کتابخانه ای تأکید 

مطالعۀ مقایسه ای نرم افزارهای
 آرشیوی با تأکید بر... 
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و تمرکز دارند و به نیازهای آرشیوداران خیلی کم توجه داشته اند و از استانداردهای ویژۀ 
مدیریت منابع آرشیوی هم استفاده نکرده اند. پژوهش مذکور پیشنهاد می کند که برای مدیریت 
منابع آرشیوی یا باید امکانات و قابلیت های نرم افزارهای کتابخانه ای گسترش یابد، یا این که 
اساساً نرم افزاری مخصوِص مدیریت منابع آرشیوی براساس استانداردهای موجود و نیازهای 
مراکز آرشیوی، تهیه و در اختیار این مراکز گذاشته شود. درپایاْن این پژوهش پیشنهاد می کند 
که مراکز آرشیوی ایران برای آن که بتوانند به نرم افزاری جامع و یکپارچه در حوزۀ مدیریت 

منابع آرشیوی دست یابند، چه مالک هایی را باید مدنظر داشته باشند.
اصنافی )1390( در رسالۀ دکترای خود با عنوان »بررسی قابلیت های یونی مارک و 
مارک ایران برای مدیریت مواد آرشیوی برای ارائۀ الگویی برای یک نرم افزار آرشیوی بهینه 
با نگاهی به نرم افزارهای آرشیوی ایران« با بررسی قابلیت های یونی مارک و مارک ایران 
و هم چنین نرم افزارهای آرشیوی ایران به عرضۀ الگویی برای یک نرم افزار آرشیوی بهینه 
پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی است و به صورت پیمایشی انجام شده است. 
برای گردآوری داده هاِی این پژوهش از سیاهۀ وارسی، پرسش نامه، دستنامه های یونی مارک 
و مارک ایران و نظرات متخصصاِن حوزه های آرشیو و مارک ایران استفاده شده است. برای 
تحلیل داده های موجود در سیاهۀ وارسی و پرسش نامه، از آمار توصیفی یعنی فراوانی، 
درصد، میانه و آمار استنباطی یعنی آزمون دوجمله ای استفاده شده است. این پژوهش 
مشخص ساخته است که اغلب نرم افزارهای داخلی بر مواد کتابخانه ای تمرکز و تأکید دارند 
و به نیازهای آرشیویست های ایرانی کمتر توجه داشته اند و هم چنین از استانداردهای ویژۀ 
مدیریت منابع آرشیوی هم استفاده نکرده اند. بررسی ها نمایان کرده است که یونی مارک 
و مارک ایران توجه خود را بیشتر بر مواد کتابخانه ای معطوف داشته اند. درنهایت به 
شرکت ها و متخصصان طراحی نرم افزارهای آرشیوی پیشنهاد شده است تا با بهره گیری 
از مشاورۀ آرشیویست ها و متخصصان حوزۀ آرشیو از الگوی عرضه شده در این پژوهش 
برای طراحی یک نرم افزار استاندارد و جامع آرشیوی استفاده کنند و نرم افزار تهیه شده را 

در اختیار آرشیویست های مراکز آرشیوی ایران قرار دهند.
ایزدی، ناخدا و فهیم نیا )1394( در پژوهشی به بررسی استانداردهای آرشیوی در 
نرم افزارهای آرشیوی داخلی و خارجی دسترسی آزاد پرداخته اند. در این پژوهش یازده 
نرم افزار آرشیوی داخلی و خارجی دسترسی آزاد بررسی شده اند که همه از استانداردهای 
 EAD, EAC-CPF, فراداده ای پشتیبانی می کنند. طبق یافته های این پژوهش پنج استاندارد
ISAAR, ISAD و ISDF مناسب ترین استانداردهای آرشیوی برای استفاده در نرم افزارهای 

آرشیوی تشخیص داده شده اند.
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ایزدی، ناخدا و فهیم نیا )1395( در پژوهشی با عنوان »استانداردهای آرشیوی در 
نرم افزارهای دسترسی آزاد و پیشنهاد نرم افزار مناسب برای مراکز آرشیوی« میزان پشتیبانی 
نرم افزارهای آرشیوی دسترسی آزاد از استانداردهای فراداده ای توصیفی آرشیوی ادعاشده 
را بررسی کرده اند تا ازنظر استانداردهای فراداده مناسب ترین نرم افزار دسترسی آزاد را برای 
استفاده در آرشیوهای داخلی مشخص کنند. این پژوهش با سه روش مطالعۀ کتابخانه ای، 
پیمایشی-توصیفی و روش »دلفی« انجام شده و ابزار گردآوری داده در هریک از روش ها 
پرسش نامۀ محقق ساخته.  و  وارسی  فیش برداری، سیاهۀ  از  بوده است  عبارت  به ترتیب 
جامعۀ آماری پژوهش مذکور شامل 5 نرم افزار آرشیوی دسترسی آزاد بوده است. یافته ها 
حاکی از آن است که دو استاندارد فراداده ای EAD و EAC-CPF مناسب ترین استانداردهای 
فراداده ای توصیفی اند و سه استاندارد ISAD, ISAAR و ISDF مناسب ترین استانداردهای 

توصیف منبع برای استفاده در نرم افزارهای آرشیوی اند.

پیشینۀ پژوهش در خارج از ایران
اسپیرو1 )2009( در پژوهشی با عنوان »نرم افزار مدیریت آرشیوی: گزارشی برای شورای 
منابع کتابخانه و اطالعات« نخستین کسی است که به صورت جدی به وجود نرم افزار 
ویژۀ مدیریِت مواد آرشیوی توجه کرده است. محقق در این پژوهش با آرشیویست های 
مختلفی مصاحبه کرده و به این نتیجه رسیده است که نرم افزار آرمانی مخصوص مدیریت 
مواد آرشیوی، دارای این ویژگی ها باید باشد: کاماًل کاربردی و متناسب با نیازهای مراکز 
آرشیوی؛ و انعطاف پذیر برای اضافه کردن قابلیت های جدید. درضمن این پژوهش بیان 
می کند که نقاط ضعف و قوت نرم افزارهای آرشیوی موجود باید بررسی شود تا بتوان 
در  اطالعات  ورود  امکان  کرد.  ایجاد  آرشیوها  مدیریت  برای  نرم افزاری  آن،  براساس 
کم ترین زمان، یکپارچگی، امکان تهیۀ خروجی های مختلف از نرم افزار، پشتیبانی از ورود 
داده از سایر پایگاه ها و نرم افزارها، دارابودن قابلیت های انتشار در محیط وب، ساده بودن و 
قدرتمندبودن، داشتن دستنامه ای کامل برای راهنمایی کاربران، سبک بودن و قابل حمل بودن، 
کمک به تنظیم اولویت ها برای پردازش اطالعات، امکان نصب و پشتیبانی توسط سایر 
شرکت ها، هزینه داربودن یا رایگان بودن، پشتیبانی از استانداردهای آرشیوی و پشتیبانی از 
پیونددادن به منابع دیجیتالی ازجمله مواردی است که آرشیویست ها به آن ها اشاره کرده اند. 
درنهایت، اسپیرو به این نتیجه رسیده است که آرشیویست ها خواهان نرم افزاری اند که 
برمبنای استانداردها ایجاد شده باشد. استانداردمبنابودن نرم افزار آرشیوی سبب می شود 

Spiro .1تا اشتباهات در پردازش داده ها به حداقل برسد و داده ها در قالبی مناسب عرضه شوند.
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بائک1 و سوگیموتو2 )2011( در پژوهشی با عنوان »تجزیه وتحلیل شکلی استانداردهای 
فرادادۀ آرشیوی برای کمک به انتخاب مناسب، ترکیب و استفاده از طرح وارۀ فراداده« به شناسایی 
ویژگی های استانداردهای فراداده برای انتخاب فرادادۀ مناسب برای نظام های آرشیوی خاص 
پرداخته اند. در این پژوهش براساس تجزیه وتحلیل ویژگی ها چارچوبی برای کمک به انتخاب، 

ترکیب و استفاده از طرح وارۀ فراداده برای آرشیوهای دیجیتال پیشنهاد شده است.
پارک و ریچارد3 )2011( در پژوهشی به بررسی مجموعه عناصر فراداده ای هستۀ 
»دابلین« در رساله ها و پایان نامه های الکترونیکی مورداستفاده در مخازن سازمان های علمِی 
کانادا و بحث دربارۀ مسائل مربوط به تناقضات در داده های »دابلین کور« مورداستفاده در این 
منابع پرداخته اند. جامعۀ آماری این پژوهش 10 مخزن سازمانی است و روش استفاده شده 
پیمایشی-توصیفی است. یافته ها نشان می دهد که عناصر به کاررفته به میزان زیاد تناقض 
و تنوع دارد و بین نهادها و مراکز مختلف در استفاده از عناصر فراداده ای یکدستی وجود 
ندارد. نتایج نیز بر لزوم تعامل سراسری بین سازمان ها ازنظر استفادۀ مشابه از نرم افزارها و 

عناصر فراداده ای استاندارد برای تسهیل در ذخیره و بازیابی اطالعات تأکید دارند.
کره:  در  آرشیو  استانداردسازی  »توصیف  عنوان  با  خود  رسالۀ  در   )2011( یون4 
آزمایش، توافق، تصویب و اجرای ایساد« درزمینۀ بهره گیری از استانداردهای توصیفی 
آرشیوی برای مدیریت پیشینه های عمومی بیان کرده است که در پروژه ای تحقیقاتی در 
دانشگاه میونگجی5 کره به این نکته رسیده اند که به جای مارک کره6 از EAD استفاده شود. 
مارک کره برای توصیف مواد آرشیوی طراحی نشده بود؛ درنتیجه در این تحقیق به این 
نتیجه رسیدند که برای توصیف آرشیوهای کره از یک استاندارد فراداده ای جدید براساس 

اصول ایساد استفاده شود.
پیشینه های پژوهش حاضر را از سه دیدگاه موضوعی، روش شناختی، و بافتی می توان 

بررسی کرد:
ازنظر موضوعی، در پژوهش های پیشین به یک بُعد از موضوع پرداخته شده است؛ 
مانند بررسی استانداردها برای تدوین و تعیین استاندارهای الزم یا بررسی یک استاندارد 
روی اسناد یا روی یک زمینه از موضوع به بررسی نرم افزارها پرداخته اند؛ مانند مواد 
آرشیوی موجود در یک مرکز. ولی در پژوهش حاضر بررسی همه جانبۀ نرم افزارها و تمام 

مواد آرشیوی را درنظر گرفته ایم.
ازنظر روش شناختی، اغلب پژوهش های پیشین با رویکرد کمی و با روش پیمایشی 
انجام شده اند و تعداد کمی از آن ها به پیمایش و مقایسۀ نرم افزارها پرداخته اند. پژوهش های 
انجام شده با روش های کیفی نیز به بیان رهنمودهای کلی در این زمینه پرداخته اند. در 

1. Baek

2. Sugimoto

3. Park and Richard

4. Youn

5. Myongji

6. KORMARC
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پژوهش های کمی از آزمونی استفاده نشده است؛ فقط در یک مورد از آزمون دوجمله ای 
بهره گرفته شده است. درضمن برای طراحی ابزار پژوهش ازجمله پرسش نامه و سیاهۀ 
وارسی بیشتر از استاندارد بین المللی توصیف آرشیوی و نه تمام استانداردهای موردنیاز 

برای این نرم افزارها استفاده شده است.
پیشینه های پژوهش را به تفکیک بافت می توان به دو دستۀ آرشیو و کتابخانه تقسیم 
کرد. پژوهش های کوکبی، عصاره و اصنافی )1389( و اصنافی )1390( در بافت آرشیو 
ناخدا  ایزدی و  از پژوهش ها مانند  انجام شده اند. برخی  و بدون استانداردهای جدید 
و فهیم نیا )1394(، ایزدی، ناخدا و فهیم نیا )1395(، و یون )2011( نیز دارای قلمروِی 
تعریف شده بوده اند. ایزدی و ناخدا و فهیم نیا )1394(، ایزدی، ناخدا و فهیم نیا )1395(، 
بائک و سوگیموتو )2011(، و یون )2011( به بررسی یک یا چند استاندارد در بافت 
آرشیو پرداخته اند. پژوهش اصنافی )1387( در بافت کتابخانه ای و روی نرم افزارهای 
داخلی انجام شده است و تمرکز آن بر برخی از منابع آرشیوی با تأکید بر دیدگاه کتابداران 
و آرشیویست ها بوده است. پژوهش پارک و ریچارد )2011( هم در بافت کتابخانه ای انجام 

شده و منابع آرشیوی خاصی را بررسی کرده است.

روش شناسی پژوهش
جامعۀ پژوهش حاضر شامل هفت نرم افزار آرشیوی است. اگر طراحی و تولید نرم افزارها 
را به دو دستۀ تجاری و کدمنبع باز تقسیم کنیم، نرم افزارهای انتخاب شده شامل سه نرم افزار 
تجاری و چهار نرم افزار کدمنبع باز است. نرم افزارهای انتخاب شده ازجمله نرم افزارهایی 
هستند که از آن ها در آرشیوها و مراکز اطالع رسانی خارج از کشور استقبال شده است؛ 
چون ساختاری مدون دارند و جزء نرم افزارهای باسابقه و فعال در این زمینه اند و هم چنین 
ازطرف مؤسسه ای هم پشتیبانی می شوند. نرم افزارهای تجاری بررسی شده در این پژوهش 
عبارت اند از: ادلیب ایکس پالس نسخۀ 2 که در بیش از 1600 مؤسسه ازجمله مؤسسۀ 
فیلم بریتانیا و موزۀ ون گوگ استفاده می شود؛ کوادرا استار نسخۀ 2 که در موزۀ سینِسناتی 
و آرشیو تاریخی اوهایو استفاده می شود؛ و الوکونت آرکایوز تک نسخه که در بیش از 30 
مرکز ازجمله آرشیو و موزۀ ونکوور، آرشیو تورنتو و آرشیو ایالتی کالیفرنیا استفاده می شود.
نرم افزارهای آرشیوی کدمنبع باز بررسی شده در این پژوهش هم عبارت اند از: آرکایو 
متیکا نسخۀ 1.8 که در دانشگاه بریتیش کلمبیا و آرشیو ونکوور استفاده می شود؛ آرکایوز 
اسپیس نسخۀ 2.4.1 که در دانشگاه کالیفرنیا، آکسفورد، و نیویورک کالج و شرکت های 
دیگر استفاده می شود؛ کالم فور آرکایوز نسخۀ 9.3 که در آرشیو ملی پرتقال و اسکاتلند، و 
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موزۀ پست بریتانیا استفاده می شود؛ و کالکتیو اکسس نسخۀ 1.7 که در موزۀ بلژیک، موزۀ 
راه آهن کانادا، آرشیو فیلم شیکاگو، و رادیوِی ملی آمریکا استفاده می شود.

پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است و انتظار می رود که دو دسته از آرشیوها و 
مراکز اطالع رسانی از آن بهره مند شوند:

1. آرشیوها و مراکز اطالع رسانی ای که به دنبال انتخاب نرم افزاری برای عرضۀ خدمات 
خود هستند؛

2. آرشیوها و مراکز اطالع رسانی ای که درصدد تکمیل و استانداردکردن نرم افزار 
آرشیوی خود هستند.

در این پژوهش از دو روش استفاده می شود:
1. روش اَسنادی )کتابخانه ای(: مطالعه و گردآوری اطالعات موجود ازطریق بررسی 

اسناد و مدارک انتشاریافته و دردسترس.
2. روش مطالعۀ پیمایشی-مقایسه ای: در این روش اطالعات نرم افزارهای آرشیوی 
گردآوری می شود و ویژگی های هرکدام از آن ها توصیف می شود؛ سپس این ویژگی ها 

باهم مقایسه می شود.
روش گردآوری داده ها به دو صورت زیر است:

1. یادداشت برداری: اطالعات مباحث نظری و مالک ها و معیارهای استاندارد برای 
نرم افزارهای آرشیوی از منابع کتابخانه ای )چاپی و غیرچاپی(، پایگاه های اطالعاتی، و 

شبکۀ جهانی اینترنت گردآوری شده است.
و  منابع  متون،  براساس  آرشیوی،  نرم افزارهای  ارزیابی  برای  وارسی:  سیاهۀ   .2
سیاهه های وارسی موجود از مالک ها و معیارهای استاندارد نرم افزارهای آرشیوی سیاهۀ 
وارسی محقق ساخته تهیه شده و برای سنجش اعتبار آن از متخصصان و صاحب نظران 
کمک گرفته شده است و پس از اعمال نظرات استادان کتابداری و اطالع رسانی و کتابداران 
و آرشیویست های کتابخانه ها و مراکز اسناد و اطالع رسانی، نهایی شده است و با هریک از 

نرم افزارهای موردمطالعه مطابقت و مقایسه شده و درنهایت نتیجه گیری شده است.
این سیاهۀ وارسی شامل 9 محور اصلی و 62 زیرعنوان کلی است که باتوجه به 
قابلیت گوناگون  امکان و  به بررسی 272  استانداردهای آرشیوی موجود تهیه شده و 
برای تکمیل سیاهۀ  به دست آوردن اطالعات  برای  پرداخته است.  نرم افزارهای آرشیوی 
و  نرم افزارها  راهنماهای  مطالعۀ  شده است:  انجام  زیر  اقدامات  نرم افزار  هر  وارسی 
مقاالت دربارۀ آن ها؛ ارتباط با انجمن ها و استفاده از سایت های نرم افزارها و پایگاه های 
اطالعاتی مربوطه؛ هم چنین استفاده از بروشورها و کاتالوگ ها و دموهای نرم افزارها. برای 
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تجزیه وتحلیل داده های موجود در سیاهۀ وارسی، از آمار توصیفی ازجمله فراوانی، درصد 
و میانگین استفاده شده و برای آزمون فرضیۀ اصلی تحقیق از آمار استنباطی و آزمون خی 
دو1 )کای اسکوئر( با کمک نسخۀ بیست وپنجم نرم افزار آماری SPSS استفاده شده و در 

رسم نمودارها هم از نرم افزار Excel استفاده شده است.

یافته های پژوهش
در این قسمت درصدد جواب گویی به پرسش های پژوهش هستیم. جواب ها دارای دو 

وجه است: دارد: )*( و ندارد: )--(.
باتوجه به پرسش اول پژوهش به استانداردهای استفاده شده در هرکدام از نرم افزارهای 
آرشیوِی ادلیب ایکس پالس، کوادرا استار، الوکونت آرکایوز، آرکایو متیکا، آرکایوز اسپیس، 

کالم فور آرکایوز، و کالکتیو اکسس پرداخته می شود.

   

جدول 1
مقایسۀ بهره گیری نرم افزارهای 

بررسی شده از استانداردها 
)پروتکلی، فراداده ای، آرشیوی(

1. chi-square test

OAI-PMH پشتیبانی از پروتکل*----****

OAI-ORE پشتیبانی از پروتکل--------*----

Z3950 پشتیبانی از پروتکل*----**----

SRU/w پشتیبانی از پروتکل--------*----

پشتیبانی از استاندارد فراداده ای 

Dublin Core
--******

پشتیبانی از استاندارد فراداده ای 
MARC 21--**--**--

نرم افزار

استاندارد

کدمنبع بازتجاری

 ادلیب

ایکس پالس

 کوادرا

استار

 الوکونت

آرکایوز

آرکایو 

متیکا

آرکایوز 

اسپیس

کامل فور 

آرکایوز

کالکتیو 

اکسس

مطالعۀ مقایسه ای نرم افزارهای
 آرشیوی با تأکید بر... 
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نرم افزار

استاندارد

کدمنبع بازتجاری

 ادلیب

ایکس پالس

 کوادرا

استار

 الوکونت

آرکایوز

آرکایو 

متیکا

آرکایوز 

اسپیس

کامل فور 

آرکایوز

کالکتیو 

اکسس

پشتیبانی از استاندارد فراداده ای 

RDA
--*----------

پشتیبانی از استاندارد فراداده ای 

PB Core
------------*

پشتیبانی از استاندارد فراداده ای 

PREMIS
------*------

پشتیبانی از استاندارد فراداده ای 

MODS
--**--*--*

پشتیبانی از استاندارد فراداده ای 

METS
--****----

پشتیبانی از استاندارد فراداده ای 

MADS
--**--------

پشتیبانی از استاندارد فراداده ای 

طبقه های هستۀ VRA انجمن 

منابع دیداری )توصیف و 

مدیریت منابع دیداری(

--------*--*

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی 

)ISAD )G
***--**--

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی 

ISAAR-CPF
*--*--**--

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی 

ISDIAH
--------------

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی 

ISDF
--------------

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی 

EAC-CPF
--------*----

   

ادامۀ جدول 1
مقایسۀ بهره گیری نرم افزارهای 
بررسی شده از استانداردها 
)پروتکلی، فراداده ای، آرشیوی(
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همان طورکه در جدول شمارۀ 1 مشاهده می شود استانداردها در سه بخش پروتکلی 
و فراداده ای و آرشیوی تقسیم و با های الیت از هم تفکیک شده اند.

در قسمت استاندارهای پروتکلی که به توانایی های میان کنش پذیری نرم افزارهای 
بررسی شده در این پژوهش مربوط است، مشاهده می شود که آرکایوز اسپیس از همۀ 
می کند.  پشتیبانی  وارسی  سیاهۀ  در  موجود  میان کنش پذیری  پروتکلی  استانداردهای 
نرم افزارهای بررسی شده بیشترین پشتیبانی را از پروتکل های OAI-PMH و Z3950 دارند 
و کم ترین پشتیبانی مربوط به پروتکل OAI-ORE است که فقط آرکایوز اسپیس از آن 

پشتیبانی می کند.
در قسمت بهره گیری از استانداردهای فراداده ای در نرم افزارهای بررسی شده، باتوجه به 
جدول شمارۀ 1، هیچ کدام از نرم افزارها به جز کالکتیو اکسس از PB Core که استانداردی 
برای توصیف و تبادل دارایی های رسانه های سمعی وبصری است، پشتیبانی نمی کنند. 
کوادرا استار از RDA و آرکایو متیکا از PREMIS و آرکایوز اسپیس و کالکتیو اکسس از 
 Dublin پشتیبانی می کنند. بیشترین پشتیبانی از استاندارد فراداده ای VRA طبقه های هستۀ
استانداردهای  از  نرم افزار  از آن پشتیبانی می کنند. چهار  نرم افزار  Core است که شش 

MARC 21، METS و MODS پشتیبانی می کنند. سه نرم افزار ادلیب ایکس پالس، کالم فور 

آرکایوز و کالکتیو اکسس از استاندارد METS پشتیبانی نمی کنند. دو نرم افزار کوادرا استار و 
الوکونت آرکایوز از MADS پشتیبانی می کنند. نرم افزارهای کوادرا استار، الوکونت آرکایوز، 

آرکایوز اسپیس، و کالکتیو اکسس از استاندارد MODS پشتیبانی می کنند.

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی 

EAD
***--**--

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی 

RAD
----*--------

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی 

DACS
***--*----

پشتیبانی از استاندارد آرشیوی 

USMARC AMC
--------*----

نرم افزار

استاندارد

کدمنبع بازتجاری

 ادلیب

ایکس پالس

 کوادرا

استار

 الوکونت

آرکایوز

آرکایو 

متیکا

آرکایوز 

اسپیس

کامل فور 

آرکایوز

کالکتیو 

اکسس

   

ادامۀ جدول 1
مقایسۀ بهره گیری نرم افزارهای 

بررسی شده از استانداردها 
)پروتکلی، فراداده ای، آرشیوی(

مطالعۀ مقایسه ای نرم افزارهای
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در قسمت استانداردهای آرشیوی، هیچ کدام از نرم افزارها از استانداردهای آرشیوی 
ISDIAH و ISDF پشتیبانی نمی کنند. از استاندارد EAC-CPF فقط آرکایوز اسپیس پشتیبانی 

 USMARC فقط الوکونت آرکایوز پشتیبانی می کند و از استاندارد RAD می کند. از استاندارد
AMC هم فقط آرکایوز اسپیس پشتیبانی می کند. همۀ نرم افزارها به غیراز آرکایو متیکا و 

کالکتیو اکسس از استانداردهای آرشیوی G(ISAD) و EAD پشتیبانی می کنند. نرم افزارهای 
کوادرا استار، آرکایو متیکا، و کالکتیو اکسس از استاندارد آرشیوی ISAAR-CPF پشتیبانی 
نمی کنند. از استاندارد آرشیوی DACS هم فقط چهار نرم افزار ادلیب ایکس پالس، کوادرا 

استار، الوکونت آرکایوز، و آرکایوز اسپیس پشتیبانی می کنند.
حال براساس پرسش دوم پژوهش به بررسی نقاط قوت هر نرم افزار می پردازیم. در 
این پژوهش قابلیت هایی که در سیاهۀ وارسی محقق ساخته به عنوان معیار بوده و در بیشتر 
نرم افزارهای بررسی شده وجود داشته است در دستۀ نقاط قوت آمده و قابلیت هایی که کمتر 

در نرم افزارها رعایت شده به عنوان نقاط ضعف آمده است.

   

جدول 2

مقایسۀ نقاط قوت نرم افزارها در 
محورهای بررسی شده

نصب و راه اندازی بر روی 

سکوی ویندوز و لینوکس
*******

پشتیبانی از مرورگرهای 

اکسپلورر، موزیال
*******

نصب روی رسور محلی و 

*******تحت وب و سفارشی

دسرسی به رابط نرم افزار 

ازطریق رایانۀ شخصی و 

راه دور
*******

----*--***ورود اطالعات چندزبانه

تعیین سطوح مختلف 

مدیریت در ایجاد 

مجموعه
******--

نرم افزار

قابلیت

کدمنبع بازتجاری

ادلیب 

ایکس پالس

کوادرا 

استار

الوکونت 

آرکایوز

آرکایو 

متیکا

آرکایوز 

اسپیس

کامل فور 

آرکایوز

کالکتیو 

اکسس
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نرم افزار

قابلیت

کدمنبع بازتجاری

ادلیب 

ایکس پالس

کوادرا 

استار

الوکونت 

آرکایوز

آرکایو 

متیکا

آرکایوز 

اسپیس

کامل فور 

آرکایوز

کالکتیو 

اکسس

قابلیت ایجاد خروجی 

*--***--*به صورت منایه

بایگانی اسناد با تعیین 

*--*--*--*فرادادۀ قالب

حذف، اضافه و ویرایش 

****--**فیلدهای فراداده ای

جست وجوی ساده و 

*******پیرشفته

******--جست وجوی متام منت
ایجاد ساختارهای مروری 

سلسله مراتبی برای 

منابع براساس هرکدام از 

فیلدهای انتخابی فراداده

***--***

گزارش نوع خطا هنگام 

--**--**--بازیابی

اختصاص رمز عبور و 

راهنامی انتخاب آن برای 

کاربران
*--*--*--*

امکان تعریف گروه های 

****------مختلف کاربری

محدودیت دسرسی 

*****--*براساس گروه های مختلف

افزودن، ویرایش و حذف 

مشخصات کاربری توسط 

کاربران
--*--****

*----****گزارش گیری
**----**--تهیۀ گزارش های آماری

مشاهدۀ گزارش و تهیۀ 

**--****نسخۀ چاپی
   

ادامۀ جدول 2

مقایسۀ نقاط قوت نرم افزارها در 
محورهای بررسی شده

مطالعۀ مقایسه ای نرم افزارهای
 آرشیوی با تأکید بر... 



184
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت سوم، پاییز 1398، شامرۀ پیاپی 115

 جدول شمارۀ 2 نقاط قوت نرم افزارها در 9 محور بررسی شده است و محورها با 
های الیت از یکدیگر مجزا شده اند. درضمن در محور دوم )گردآوری و مدیریت محتوا( 
به نقاط قوت استانداردها )پروتکلی، فراداده ای و آرشیوی( پرداخته نشده، چون در پرسش 

اول به طور مفصل به آن پرداخته شده است.
محور اوْل نصب و راه اندازی نرم افزار است. تمام نرم افزارها در زیربخش های این 
محور دارای قابلیت های موجود در سیاهۀ وارسی هستند. در محور دوم )گردآوری و 
مدیریت محتوا( بدون درنظرگرفتن استانداردها، همان طورکه در نمودار شمارۀ 1 هم 
مشاهده می شود، تمام نرم افزارهای آرشیوی، دارای قابلیت های دسترسی به رابط نرم افزار 
ازطریق رایانۀ شخصی و راه دور و تعیین سطوح مختلف مدیریت در ایجاد مجموعه 

هستند.

نرم افزار

قابلیت

کدمنبع بازتجاری

ادلیب 

ایکس پالس

کوادرا 

استار

الوکونت 

آرکایوز

آرکایو 

متیکا

آرکایوز 

اسپیس

کامل فور 

آرکایوز

کالکتیو 

اکسس

رابط کاربر مجزا برای 

--***--**کاربران نهایی

چندزبانه بودن رابط های 

----*--***کاربری

تولید خودکار منایه های 

--***----*جست وجو

**----***راهنامی نصب نرم افزار
*****--*راهنامی کاربری نرم افزار
خدمات ازطریق پست 

الکرونیکی یا با فرم 

پرسش مبتنی بر وب
***--***

*--*--*--*فایل پرسش های متداول

   

ادامۀ جدول 2

مقایسۀ نقاط قوت نرم افزارها در 
محورهای بررسی شده
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ورود اطالعات چندزبانه یکی از نقاط قوت نرم افزارها است که در چهار نرم افزار 
بررسی شده وجود دارد و در سه نرم افزار وجود ندارد. همان طورکه در جدول شمارۀ 2 
مشاهده می شود فقط نرم افزار الوکونت آرکایوز دارای ویژگی حذف، اضافه و ویرایش 
فیلدهای فراداده ای نیست؛ ولی بقیۀ نرم افزارها دارای این ویژگی هستند. باتوجه به جدول 
شمارۀ 2، دو نرم افزار از هفت نرم افزار بررسی شده در این پژوهش دارای قابلیت ایجاد 
خروجی به صورت نمایه نیستند. هم چنین به غیراز نرم افزارهای کوادرا استار، آرکایو متیکا، 
و کالم فور آرکایوز بقیۀ نرم افزارها دارای قابلیت بایگانی اسناد با تعیین فرادادۀ قالب هستند.
تمام  که  از جدول شمارۀ 2 مشاهده می شود  اطالعات(  )بازیابی  در محور سوم 
ادلیب  فقط  هم چنین  هستند؛  پیشرفته  و  ساده  قابلیت جست وجوی  دارای  نرم افزارها 
ساختارهای  ایجاد  ویژگی  نیست.  تمام متن  جست وجوی  قابلیت  دارای  ایکس پالس 
مروری سلسله مراتبی برای منابع براساس هرکدام از فیلدهای انتخابی فراداده ای یکی از 
نقاط قوت و مهم در این گونه نرم افزارها است؛ این ویژگی فقط در نرم افزار آرکایو متیکا 
وجود ندارد. چهار نرم افزار کوادرا استار، الوکونت آرکایوز، آرکایوز اسپیس، و کالم فور 
آرکایوز قابلیت گزارش نوع خطا هنگام بازیابی اطالعات را دارند. در ویژگی های کنترل، 
دسترسی و امنیت، همان طورکه در جدول شمارۀ 2 مشاهده می شود، همۀ نرم افزارها 
به جز کوادرا استار دارای ویژگی محدودیت دسترسی براساس گروه های مختلف هستند 
و اختصاص رمز عبور و راهنمای انتخاب آن برای کاربران به جز در سه نرم افزار در بقیۀ 
نرم افزارها وجود دارد. قابلیت امکان تعریف گروه های مختلف کاربری هم فقط در چهار 

نرم افزار وجود دارد.

   

منودار 1
مقایسۀ نقاط قوت نرم افزارها در 
محور دوم )گردآوری و مدیریت 
محتوا( برحسب فراوانی و درصد 

فراوانی

مطالعۀ مقایسه ای نرم افزارهای
 آرشیوی با تأکید بر... 
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گزارش گیری، تهیۀ گزارش های آماری، و مشاهدۀ گزارش و تهیۀ نسخۀ چاپی از 
دیگر نقاط قوت نرم افزارهای آرشیوی است که در جدول شمارۀ 2 مشاهده می کنید. 
همۀ نرم افزارهای بررسی شده به جز الوکونت آرکایوز، و کالکتیو اکسس دارای رابط کاربر 
مجزا برای کاربران نهایی، آرشیویست ها، و متصدیان آرشیو هستند. ویژگی چندزبانه بودن 

رابط های کاربری هم در سه نرم افزار وجود ندارد.
خودکار  تولید  ویژگی هاِی  می شود،  مشاهده   2 شمارۀ  جدول  در  همان طورکه 
نمایه های جست وجو، راهنمای نصب و کاربری نرم افزار، و هم چنین خدمات ازطریق 
پست الکترونیکی یا با فرم پرسش مبتنی بر وب، و فایل پرسش های متداول در هرکدام از 

نرم افزارها به صورت مجزا بررسی شده و نتایج آن در جدول آمده است.
از  هرکدام  ضعف  نقاط  بررسی  به  حاضر  پژوهش  آخر  پرسش  باتوجه به  حال 

نرم افزارهای آرشیوی می پردازیم.
در جدول شمارۀ 3 نقاط ضعف نرم افزارها بررسی شده و محورها با های الیت از 
یکدیگر مجزا شده است. درضمن در محور دوم )گردآوری و مدیریت محتوا( به نقاط 
در  چون  نشده است؛  پرداخته  آرشیوی(  و  فراداده ای  )پروتکلی،  استانداردهای  ضعف 

پرسش اول به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

برای  نوری  قلم  از  استفاده 

--------------ورود اطالعات

----*----*--دانلود ازطریق وب
اعتبار  و  اصالت  مدیریت 

----*--------سند
زمان  )در  آرشیوی  شناسۀ 

*--*--------اجرا(

نگهداری  زمان بندی  جدول 

اسناد و ساختارهای وابسته 

به آن
*------------

فرمت داد و گرفت محتوا/

فراداده با نرم افزارهای دیگر 

)MARCXML(
--*----*----

نرم افزار

قابلیت

کدمنبع بازتجاری

ادلیب 

ایکس پالس

کوادرا 

استار

الوکونت 

آرکایوز

آرکایو 

متیکا

آرکایوز 

اسپیس

کامل فور 

آرکایوز

کالکتیو 

اکسس

   

جدول 3

مقایسۀ نقاط ضعف نرم افزارها 
در محورهای بررسی شده
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نرم افزار

قابلیت

کدمنبع بازتجاری

ادلیب 

ایکس پالس

کوادرا 

استار

الوکونت 

آرکایوز

آرکایو 

متیکا

آرکایوز 

اسپیس

کامل فور 

آرکایوز

کالکتیو 

اکسس

پشتیبانی از 
مجموعه کاراکرهای )عالئم( 

یونیکد برای تعیین فراداده
*------*----

فراداده  خودکار  استخراج 
------------*برای اسناد

ریشه یابی/  جست وجوی 
--*----------کاراکر جانشین

--------------جست وجوی توزین واژگانی

--**----*--جست وجوی هوشمند

جست وجوی نزدیک یابی یا 
--*------*--هم جواری

----*--------پیشنهاد جست وجوی جدید

ــوی  ــت جست وجــ قابلیـــ
هم زمــان در مجموعه هــای 
ــی ــف به طــور انتخاب مختل

--*------*--

------------*شناسۀ امنیتی سند

--------------شناسۀ رسانه

--*----*--*ایجاد تدوین اصطالح نامه

----**------ایجاد ساختار مروری عبارتی

ـــول  ـــا فرم ـــرد ی ـــرۀ راه ذخی
--------*----جســـت وجو

منایش چند پیشینه به صورت 
--------------هم زمان

   

ادامۀ جدول 3

مقایسۀ نقاط ضعف نرم افزارها 
در محورهای بررسی شده

مطالعۀ مقایسه ای نرم افزارهای
 آرشیوی با تأکید بر... 
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نرم افزار

قابلیت

کدمنبع بازتجاری

ادلیب 

ایکس پالس

کوادرا 

استار

الوکونت 

آرکایوز

آرکایو 

متیکا

آرکایوز 

اسپیس

کامل فور 

آرکایوز

کالکتیو 

اکسس

افزودن منایۀ چندبخشی 

----**------متام متنی

نشان دادن سابقۀ 

----*--*----جست وجو

کنرل دسرسی و امنیت با 

----*--*----رمزگذاری

کنرل دسرسی و امنیت با 

--------------امضاِی دیجیتال

آمارگیری تعداد کاربران و 

--------------منابع به تفکیک

آمارگیری تراکنش های 

--------------انجام شده

ره گیری عملیات کاربران 

--------------)ورود و خروج و زمان آن(

اختصاص خودکار 

----*--------پالگین های موردنیاز

امکان تغییر و بهینه سازی 

----*------*رابط کاربر

واردکردن خودکار فراداده از 

----**------نرم افزارهای دیگر

--------------آوردن مناد هر نوع مدرک

راهنامی توسعه دهندگان 

*--**------نرم افزار

راهنامی دیجیتال سازی 

--------*--*مجموعه

سامانۀ هشدار خودکار در 

----*--------زمان های مشخص

   

ادامۀ جدول 3

مقایسۀ نقاط ضعف نرم افزارها 
در محورهای بررسی شده

 علی اصغر شریفی نیا 
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در محور اول )نصب و راه اندازی نرم افزار( همان طورکه در بررسی نقاط قوت نرم افزارها 
بیان شد، تمام نرم افزارهای بررسی شده دارای قابلیت های موجود در سیاهۀ وارسی بودند.

همان طورکه در نمودار شمارۀ 2 مشاهده می شود، در محور دوم )گردآوری و مدیریت 
محتوا( بدون درنظرگرفتن استانداردها، هیچ کدام از نرم افزارها، دارای قابلیت استفاده از قلم 
نوری در ورود اطالعات نیستند و فقط یک نرم افزار )آرکایوز اسپیس( دارای ویژگی های 

مدیریت اصالت و اعتبار سند و هم چنین دادن شناسۀ آرشیوی در زمان اجراست.
اسناد  نگهداری  زمان بندی  قابلیت های جدول  دارای  ایکس پالس  ادلیب  نرم افزار 
هم چنین  است.  اسناد  برای  فراداده  استخراج خودکار  و  آن،  به  وابسته  ساختارهای  و 
باتوجه به نمودار شمارۀ 2، دو نرم افزار دارای ویژگی های دانلود ازطریق وب و پشتیبانی از 
مجموعه عالئم یونیکد برای تعیین فراداده هستند و فرمت داد و گرفت محتوا/ فراداده با 
نرم افزارهای دیگر )MARCXML( فقط در یک نرم افزار وجود دارد. در بازیابی اطالعات، 

نرم افزار

قابلیت

کدمنبع بازتجاری

ادلیب 

ایکس پالس

کوادرا 

استار

الوکونت 

آرکایوز

آرکایو 

متیکا

آرکایوز 

اسپیس

کامل فور 

آرکایوز

کالکتیو 

اکسس

باگ های  ردیابی  امکان 

--**----*--نرم افزار

خدمات مرجع ازطریق چت 

----*--**--یا ویدئوکنفرانس

   

منودار  2
مقایسۀ نقاط ضعف نرم افزارها 

در محور دوم )گردآوری و 
مدیریت محتوا( برحسب فراوانی

   

ادامۀ جدول 3

مقایسۀ نقاط ضعف نرم افزارها 
در محورهای بررسی شده

مطالعۀ مقایسه ای نرم افزارهای
 آرشیوی با تأکید بر... 
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باتوجه به جدول شمارۀ 3 مشاهده می شود که ویژگی های جست وجوی توزین واژگانی، 
شناسۀ رسانه، و نمایش چند پیشینه به صورت هم زمان در هیچ کدام از نرم افزارها وجود 

ندارد.
کالم فور  باتوجه به جدول شمارۀ 3 جست وجوی ریشه یابی/کاراکتر جانشین در 
آرکایوز و پیشنهاد جست وجوی جدید در آرکایوز اسپیس و شناسۀ امنیتی سند در ادلیب 
ایکس پالس و ذخیرۀ راهبرد یا فرمول جست وجو در الوکونت آرکایوز وجود دارد. قابلیت 
ایجاد ساختار مروری عبارتی، و افزودن نمایۀ چندبخشی تمام متنی در دو نرم افزار وجود 
دارد. هم چنین ویژگی های جست وجوی نزدیک یابی یا هم جواری، و قابلیت جست وجوی 
هم زمان در مجموعه های مختلف به طور انتخابی، در دو نرم افزار کوادرا استار و کالم فور 
آرکایوز وجود دارد. ویژگی های جست وجوی هوشمند، و ایجاد تدوین اصطالح نامه در 
سه نرم افزار وجود دارد. دو نرم افزار الوکونت آرکایوز و آرکایوز اسپیس دارای قابلیت 
نشان دادن سابقۀ جست وجو هستند. طبق محور چهارم بررسی شده )کنترل دسترسی و 
امنیت( از جدول شمارۀ 3 هیچ کدام از نرم افزارها قابلیت کنترل دسترسی و امنیت با امضاِی 
دیجیتال را ندارند و فقط دو نرم افزار، قابلیت کنترل دسترسی و امنیت با روش رمزگذاری 

را دارا هستند.
طبق جدول شمارۀ 3 هیچ کدام از نرم افزارهای آرشیوی بررسی شده در این پژوهش، 
قابلیت های آمارگیری تعداد کاربران و منابع به تفکیک، ره گیری عملیات کاربران )زمان 
نیستند.  دارا  را  انجام شده  تراکنش های  آمارگیری  و  فعالیت(،  و مدت  ورود و خروج 
اختصاص خودکار پالگین های موردنیاز فقط در نرم افزار آرکایوز اسپیس وجود دارد و 
قابلیت امکان تغییر و بهینه سازی رابط کاربر، و واردکردن خودکار فراداده از نرم افزارهای 
دیگر فقط در دو نرم افزار وجود دارد. هم چنین قابلیت آوردن نماد هر نوع مدرک در 

هیچ کدام از نرم افزارها وجود ندارد.
در محور هشتم )پشتیبانی(، نرم افزار آرکایوز اسپیس، دارای قابلیت سامانۀ هشدار 
خودکار در زمان های مشخص است و قابلیت های راهنمای توسعه دهندگان، و امکان 
دیجیتال سازی  راهنمای  قابلیت  دارد.  نرم افزار وجود  سه  در  نرم افزار  باگ های  ردیابی 

مجموعه نیز در دو نرم افزار ادلیب ایکس پالس و الوکونت آرکایوز وجود دارد.
ویژگی خدمات مرجع ازطریق چت یا ویدئوکنفرانس، در سه نرم افزار از مجموع 

هفت نرم افزار بررسی شده در این پژوهش وجود دارد.
برای آزمون فرضیۀ پژوهش، باتوجه به اسمی بودن داده های پژوهش و مقایسه بین 

چند نرم افزار، از آزمون خی دو استفاده شد که از نوع آزمون های ناپارامتری است.
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در آزمون خی دو درصورتی که مقدار χ2 محاسبه شده )مشاهده شده( از χ2 بحرانی 
جدول بزرگ تر باشد یا با آن مساوی باشد یا p-value <0.05 باشد، فرض صفر رد و فرض 
خالف تأیید می شود؛ بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان نتیجه گرفت که بین فراوانی 
مشاهده شده و فراوانی موردانتظار در طبقات متغیر موردمطالعه تفاوتی معنادار وجود دارد.

فرضیۀ صفر و خالف در این پژوهش به صورت زیر است:
H0: تفاوتی معنادار بین به کارگیری معیارها و مؤلفه های استاندارد در نرم افزارهای 

آرشیوی وجود ندارد.
H1: تفاوتی معنادار بین به کارگیری معیارها و مؤلفه های استاندارد در نرم افزارهای 

آرشیوی وجود دارد.

در  موجود  قابلیت های  می شود، جمع  مشاهده  شمارۀ 4  در جدول  همان طورکه 
هر نرم افزار از سیاهۀ وارسی تکمیل شده برای هر نرم افزار -یعنی از کل 272 قابلیت 
بررسی شده در هر نرم افزار- به دست آمده است و مقدار سطح معناداری در هفت نرم افزار 
بررسی شده در این پژوهش، از آلفای مفروض -مقدار 0/05 سطح معناداری انتخاب شده 
برای این پژوهش- کمتر است. درضمن کای اسکوئر یا میزان خی دو )χ2( محاسبه شده 
)مشاهده شده( از χ2 بحرانی جدول با احتساب درجۀ آزادی یک (df=1) که برابر 3/84 
است، بزرگ تر است؛ پس فرض صفر رد و فرض خالف تأیید می شود؛ یعنی تفاوتی 
معنادار بین به کارگیری معیارها و مؤلفه های استاندارد در نرم افزارهای آرشیوی وجود دارد.

نام نرم افزار
تعداد قابلیت 

موجود
سطح معنادارکای اسکوئرانحراف معیارمیانگین

1050/380/4814/130/00ادلیب ایکس پالس

760/270/4452/940/00کوادرا استار

1010/370/4818/010/00الوکونت آرکایوز

760/270/4452/940/00آرکایو متیکا

1460/530/4912/470/02آرکایوز اسپیس

790/290/4547/770/00کامل فور آرکایوز

790/290/4547/770/00کالکتیو اکسس

   

جدول 4
نتایج آزمون خی دو برحسب 

قابلیت های موجود در 
نرم افزارهای بررسی شده

مطالعۀ مقایسه ای نرم افزارهای
 آرشیوی با تأکید بر... 
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در جدول شمارۀ 5 محورهای کلی ویژگی های نرم افزارهای آرشیوی موردمطالعه در 
این پژوهش، براساس سیاهۀ وارسی آمده است. ویژگی های نرم افزارهای آرشیوی را در 9 

محور اصلی این جدول می توان بررسی کرد.
این نرم افزارها در محورهاِی مشخصات کلی نصب و راه اندازی، گردآوری و مدیریت 
محتوا، بازیابی اطالعات، کنترل دسترسی و امنیت، گزارش گیری، رابط کاربر، ابزارها، 
پشتیبانی و خدمات دارای ویژگی ها و قابلیت هایی بوده اند که در جدول شمارۀ 5 برحسب 
فراوانی و درصد فراوانی آمده است. البته به زیرمجموعه های این محورها در پاسخ به 

پرسش های دیگر در این پژوهش پرداخته شده است.

نصب و 

راه اندازی

788111399فراوانی

546161851006969درصد فراوانی

گردآوری و 

مدیریت 

محتوا

61426138803942فراوانی

38263824502426درصد فراوانی

بازیابی 

اطالعات

19141614261814فراوانی

44323732604232درصد فراوانی

کنرل 

دسرسی و 

امنیت

33541036فراوانی

18182923591835درصد فراوانی

گزارش گیری

4232323فراوانی

36182718271827درصد فراوانی

رابط کاربر

4212621فراوانی

44221122662211درصد فراوانی

نرم افزار

محور

کدمنبع بازتجاری

ادلیب 

ایکس پالس

کوادرا 

استار

الوکونت 

آرکایوز

آرکایو 

متیکا

آرکایوز 

اسپیس

کامل فور 

آرکایوز

کالکتیو 

اکسس

   

جدول 5
محورهای کلی ویژگی های 
نرم افزارهای موردمطالعه براساس 
سیاهۀ وارسی )برحسب فراوانی و 
درصد فراوانی(
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از ویژگی های محور اول )نصب و  باتوجه به جدول شمارۀ 5 بیش از 50 درصد 
راه اندازی( در نرم افزارهای بررسی شده وجود داشته است. نرم افزار آرکایوز اسپیس دارای 
تمام ویژگی های نصب و راه اندازی است. در محور دوم که مهم ترین محور این نرم افزارها 
و محور اصلی این پژوهش است، کمترین درصد فراوانی ویژگی ها 24 درصد و بیشترین 
آن 50 درصد است که مربوط به آرکایوز اسپیس است. طبق جدول شمارۀ 5 آرکایوز 

اسپیس در محور سوم دارای بیشترین درصد فراوانی ویژگی هاست.
طبق جدول شمارۀ 5 در محور چهارم، آرکایوز اسپیس با 59 درصد دارای بیشترین 
درصد فراوانی ویژگی ها در بین نرم افزارهای موردمطالعه است. در محور پنجم، ادلیب 
ویژگی های  از  برخورداری  میزان  بیشترین  دارای  فراوانی  درصد   36 با  ایکس پالس 
گزارش گیری است. در محور ششم، آرکایوز اسپیس با 66 درصد دارای بیشترین درصد 

فراوانی ویژگی هاست.
از قابلیت ها و ویژگی های  در محور هفتم، نرم افزار کوادرا استار دارای هیچ کدام 
ابزارهای خودکار نبوده است. در محور هشتم، آرکایوز اسپیس با 62 درصد باالتر از دیگر 
نرم افزارها در بهره گیری از ویژگی های این محور قرار دارد. در محور پایانی، نرم افزار 

آرکایو متیکا و کالم فور آرکایوز، دارای هیچ کدام از ویژگی ها نیستند.

نرم افزار

محور

کدمنبع بازتجاری

ادلیب 

ایکس پالس

کوادرا 

استار

الوکونت 

آرکایوز

آرکایو 

متیکا

آرکایوز 

اسپیس

کامل فور 

آرکایوز

کالکتیو 

اکسس

ابزار خودکار

2012121فراوانی

درصد 

فراوانی
4002040204020

پشتیبانی

4343544فراوانی

درصد 

فراوانی
50375037625050

خدمات

1220202فراوانی

درصد 

فراوانی
255050050050

   

ادامۀ جدول 5
محورهای کلی ویژگی های 

نرم افزارهای موردمطالعه براساس 
سیاهۀ وارسی )برحسب فراوانی و 

درصد فراوانی(
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بحث و نتیجه گیری
در استانداردهای پروتکلی، از چهار استاندارد بررسی شده در این پژوهش، دو استاندارد 
 OAI-ORE و SRU/w در هیچ کدام از نرم افزارهای تجاری وجود نداشت و پشتیبانی از
با میانگین 0/14 کمتر از میانگین پشتیبانی از دو استاندارد OAI-PMH و z39.50 است. 
با میانگین 0/71 بیشترین پشتیبانی را در بین نرم افزارها دارد که   OAI-PMH پروتکل
از میانگین کل پشتیبانی نرم افزارها از استانداردهای پروتکلی )0/35( نیز بیشتر است. 
بهره گیری و استفاده از پروتکل z39.50 با میانگین 0/42 از میانگین کل )0/35( بیشتر است. 
نرم افزارهای کدمنبع باز بیشتر از نرم افزارهای تجاری از استانداردهای پروتکلی پشتیبانی 
می کنند؛ بنابراین نرم افزارهای آرشیوی تجاری بررسی شده برای رساندن خود دستِ کم به 

میزان میانگین کل باید تالش کنند.
از چهارده استاندارد فراداده ای بررسی شده در نرم افزارهای آرشیوی، پنج استاندارد 
فراداده ای ISO 15489:2001, MOREQ, CDWA, MPEG-21, MIX, در هیچ کدام از نرم افزارها 
استفاده نشده است و سه استاندارد نیز در نرم افزارهای تجاری وجود ندارد و دو استاندارد 
بنابراین  ندارند؛  وجود  بررسی شده  کدمنبع باز  نرم افزارهای  در  هم   MADS و   RDA

استانداردهای فراداده ای  از  از 50/94 درصد  نرم افزارهای آرشیوی بررسی شده هرچند 
این  استانداردهای کاربردی در  از  بررسی شده در جدول پشتیبانی می کنند، ولی هنوز 
زمینه -که بیشتر مربوط به اسناد و مدارک الکترونیکی است- در این نرم افزارها استفاده 

نشده است.
از نه استاندارد آرشیوی بررسی شده در جدول، چهار استاندارد آرشیوی در هیچ کدام 
از نرم افزارهای تجاری استفاده نشده و سه استاندارد هم در هیچ کدام از نرم افزارهای 
کدمنبع باز استفاده نشده است. نرم افزارهای تجاری بررسی شده از استانداردهای ایساد و 
EAD پشتیبانی می کنند. نرم افزارهای کدمنبع باز آرکایوز اسپیس و کالم فور آرکایوز از این 

دو استاندارد پشتیبانی می کنند؛ ولی دو نرم افزار کدمنبع باز آرکایو متیکا و کالکتیو اکسس از 
این دو استاندارد پشتیبانی نمی کنند.

برای حفاظت از اسناد و مدارک، الزامات آرشیوی باید در هنگام طراحی نرم افزارها 
گنجانده شود. شیوه های دسترسی تأثیر زیادی بر راهبردهای مؤثر و ایجاد الزامات نگهداری 
اسناد دارد و ازسوی دیگر دیدگاه راهبردی نگهداری از اسناد و تصمیمات اتخاذشده زمانی 
که الزامات نگهداری از اسناد در نرم افزارها ایجاد می شوند، به شدت بر دامنۀ گزینه های 
حفاظت و نگهداری و دسترسی آینده تأثیرگذار خواهد بود. برای حفاظت و نگهداری 
و دسترس پذیرکردن اسناد برای استفاده، ابزارهایی موردنیاز است. یک نرم افزار نگهداری 
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اسناد باید وسیله ای باشد که عملکردهای مدیریت اسناد را در تمام طول چرخۀ حیات 
اسناد مدیریت کند. وجود خألها و حفره های امنیتی نرم افزار را دچار اختالل می کند. 

نرم افزار زمانی می تواند مورداطمینان باشد که امنیت اطالعات را تأمین کند.
انجام  از آن هم  امکانات کلیدی متعدی دارد و پشتیبانی  نرم افزار آرکایوز اسپیس 
می شود و مؤسسات و انجمن های گوناگونی برای به روزرسانی آن فعالیت دارند. این 
نرم افزار در حوزۀ قابلیت ها و ویژگی های تخصصی این گونه نرم افزارها نقاط ضعف کمتری 
دارد. از قالب های جدید فراداده و از استانداردهای مختلفی پشتیبانی می کند. هم چنین 
در عرضۀ خدمات –که مخزنی با کدمنبِع باز برای مواد آرشیوی است- پیشگام است. 
مزیت بزرگ آرکایوز اسپیس این است که آن را آرشیویست ها برای آرشیویست ها طراحی 
کرده اند. در این نرم افزار، پشتیبانی از کاربران با عرضۀ کتابچۀ راهنما، آموزش ویدئویی، 
و برخی از پشتیبانی های فنی انجام می شود. برای استفاده و بهره برداری از این نرم افزار 
برای مدیریت منابع آرشیوی فارسی، تالش گروهی تخصصی متشکل از آرشیویست ها 
با  نرم افزاری قوی  به نظر می رسد. آرکایوز اسپیس  و متخصصان علوم رایانه ضروری 
قابلیت ها و ویژگی های متعدد است که آن را به نرم افزاری کاربردی تبدیل کرده است. این 
نرم افزار بیشترین ویژگی ها و قابلیت ها را در استانداردهای فراداده ای، آرشیوی، پشتیبانی 
از پروتکل ها و درمجموع در کل آن ها داشته است. این نرم افزارِ کدمنبع باز نسخۀ جدید 
تولکیت است که از یکم سپتامبر 2013 معرفی شده و به صورت رایگان دردسترس است؛ 
هم چنین پشتیبانی از آن را کنسرسیومی با هدایت بنیاد اندرو انجام می دهد؛ بنابراین استفاده 
از این نرم افزار آرشیوی –البته با رفع نواقص و نقاط ضعف آن، برای مراکز آرشیوی و 

اطالع رسانی پیشنهاد می شود.
نرم افزار ادلیب ایکس پالس در پشتیبانی از استانداردهای فراداده ای پایین ترین سطح 
را در بین نرم افزارهای بررسی شده دارد و در پشتیبانی از استانداردهای آرشیوی در جایگاه 
سوم است. هم چنین در پشتیبانی از پروتکل های مبادلۀ اطالعات، ازجمله دو نرم افزاری 
است که در بین نرم افزارهای بررسی شده در این پژوهش، دارای این قابلیت هستند و بعداز 

نرم افزار آرکایوز اسپیس قرار گرفته است.
نرم افزار الوکونت آرکایوز یکی از نرم افزارهای آرشیوی است که گام به گام به جلو 
حرکت کرده و از برخی ویژگی ها و قابلیت های ویژه بهره گرفته است. این نرم افزار از 
استانداردهای آرشیوی EAD و RAD پشتیبانی می کند که دو استاندارد مهم در حوزۀ 
توصیف آرشیوی اند. این نرم افزار در پشتیبانی از استانداردهای فراداده ای و آرشیوی در 

بین نرم افزارهای بررسی شده در این پژوهش در ردۀ سوم قرار دارد.
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نرم افزار آرکایو متیکا در پشتیبانی از استانداردهای فراداده ای بعداز نرم افزار الوکونت 
آرکایوز قرار گرفته است. این نرم افزار در پشتیبانی از استانداردهای آرشیوی آخرین نرم افزار 
است و درمجموِع ویژگی ها و قابلیت ها در جایگاه ششم قرار گرفته است. نرم افزار آرکایو 
متیکا را در دستۀ نرم افزارهای طراحی شده برمبنای مدل مرجع OAIS )نظام باز اطالعات 
آرشیوی1( هم می توان قرار داد. OAIS مجموعه ای مجتمع از ابزارهای نرم افزاری کدمنبع باز 
است که به کاربران اجازه می دهد تا از اشیاء دیجیتال برای دسترسی متناسب با مدل 
عملکردی ISO-OAIS استفاده کنند )آرکایو متیکا، 2018(. اسناد و مدارک ورودی در این 
نرم افزار برای تسهیل در بازیابی به صورت تمام متن نمایه می شوند. این نرم افزار با استفاده از 
گروه بحث اینترنتی، جلسات گروهی کاربر، و آموزش ها و کارگاه های آموزشی پشتیبانی 

می شود.
مجموعۀ  موزه ها،  آرشیوها،  برای  مدیریتی  نرم افزاری  آرکایوز،  فور  کالم  نرم افزار 
پیشینه ها و مجموعه های مطالعاتی است و در پشتیبانی از استانداردهای آرشیوی در بین 
چهار نرم افزار کدمنبع باز بررسی شده در این پژوهش بعداز آرکایوز اسپیس قرار دارد. 
جست وجوی ریشه یابی یکی از قابلیت های ویژۀ این نرم افزار است. هرچند نرم افزارهای 
کدمنبع باز رایگان اند، ولی ترجمه و راه اندازی آن ها در سطح آرشیوها رایگان نیست؛ البته با 

کمک آرشیویست ها و شرکت های نرم افزاری، این امکان می تواند فراهم شود.
نرم افزار کالکتیو اکسس در اعطای شناسۀ آرشیوی در زمان اجرا، خوب کار کرده است 
و ویژگی های عمومی نرم افزارهای آرشیوی را دارد؛ ولی در ویژگی های تخصصی نواقصی 

عدیده دارد و کاربران را با مشکالتی مواجه می کند.
نرم افزار کوادرا استار در انطباق با انواع مختلف رسانه ها انعطاف پذیر است. این نرم افزار 
برای آرشیو تاریخ شفاهی مناسب است )کوادرا استار، 2018(. هم چنین در ویژگی های 
فرمت های داد و گرفت محتوا / فراداده با نرم افزارهای دیگر و جست وجوی نزدیک یابی 

یا هم جواری یکی از پیشتازان در نرم افزارهای بررسی شده است.
باتوجه به سیاهۀ وارسی و نکات بیان شده میزان ویژگی ها و قابلیت های نرم افزارهای 
آرشیوی به ترتیب به شرح زیر است: آرکایوز اسپیس 54 درصد؛ ادلیب ایکس پالس 39 
درصد؛ الوکونت آرکایوز 37 درصد؛ کالم فور آرکایوز 29 درصد؛ کالکتیو اکسس 28 
درصد؛ آرکایو متیکا 27 درصد؛ کوادرا استار 26 درصد. در پشتیبانی از استانداردهای 
فراداده ای به ترتیب نرم افزارهای آرشیوی آرکایوز اسپیس، کوادرا استار، الوکونت آرکایوز، 
آرکایو متیکا، کالکتیو اکسس، کالم فور آرکایوز، و ادلیب ایکس پالس قرار دارند و در 
پشتیبانی از استانداردهای آرشیوی نیز به ترتیب نرم افزارهای آرشیوی آرکایوز اسپیس، 

1. Open Archival Information 

System

مدل مرجع OAIS چارچوبی مفهومی برای 

نرم افزارهای آرشیوی است و برای حفظ و 

نگهداری و دسرسی درازمدت به اطالعات 

دیجیتال برای یک جامعه تعیین شده است. 

OAIS به مؤسسات آرشیوی و غیرآرشیوی 

کمک می کند. اگرچه اکرث سازمان ها از آن 

استفاده  دیجیتالی  منابع  از  حامیت  برای 

می کنند، ولی برای حفظ منابع مشابه نیز 

به عنوان   OAIS باشد.  مناسب  می تواند 

استاندارِد ISO14721 نیز منترش شده است 

)ایزو، 2012(.
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الوکونت آرکایوز، ادلیب ایکس پالس، کوادرا استار، کالم فور آرکایوز، کالکتیو اکسس، و 
آرکایو متیکا قرار گرفته اند. هم چنین در معیار پشتیبانی از پروتکل ها در مبادلۀ اطالعات، 
نرم افزار آرشیوی آرکایوز اسپیس بیشترین امتیاز را دارد و ادلیب ایکس پالس ردۀ دوم را 

کسب کرده است و بقیۀ نرم افزارها هم در یک سطح اند.

پیشنهادهای پژوهش
1. یکی از اهداف پژوهش حاضر مشخص کردن نقاط ضعف نرم افزارهای آرشیوی 
بررسی شده بوده است؛ بنابراین می توان با استفاده از یافته های این پژوهش و با همکاری 
توسعۀ  و  بومی سازی  نقاط ضعف،  رفع  تکمیل،  برای  برنامه نویسان،  و  آرشیویست ها 
نرم افزارهای آرشیوی به ویژه درزمینۀ استانداردهای آرشیوی و ارتقای سطح کیفی آن ها 

تالش کرد.
2. ترجمۀ رابط گرافیکی کاربری به زبان محلی )فارسی( و تهیه و تکمیل یا ترجمۀ 

مستندات و راهنمای نرم افزارها.
از ظرفیت های  استفادۀ کامل  برای  استانداردهای فراداده ای و آرشیوی  3. ترجمۀ 

ایجادشده به وسیلۀ آن ها.
4. باتوجه به متغیربودن نیاز کاربران و آرشیویست ها، الزم است تا به صورت دوره ای 

این نیازها گردآوری شود و برای روزآمدسازی نرم افزارها اقدام شود.

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
1. انجام این پژوهش روی نرم افزارهای آرشیوی دیگر.

2. توسعۀ مالک ها و معیارهای موردنیاز آرشیویست ها و کاربران، برای ارزیابی نرم افزارهای 
آرشیوی.

نرم افزارهای آرشیوی و  به  اطالعات  میدانی و ورود  به صورت  پژوهش  این  انجام   .3
به دست آوردن نتایج و بازخوردگیری از آن ها.

4. بررسی بخش ها و اجزاِی مختلف استانداردها بر روی نرم افزارهای آرشیوی.

منابع
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