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هدف: آرشیــوها، تا به امروز به منظــور دسـرتس پذیر ساخنت دامئی 
فرآیندها،  ابزارها،  از  استفاده  فزاینده  به گونه ای  مجموعه های خود، 

راهربدها و فناوری های مختلف را تجربه كرده اند. بااین حال، راهكارهای 

متداول امروزی، كه مجریان و متخصصان آرشیوی برای مقابله با تنوع 

نیازهای مخاطبان و تغییرات پی درپی فناوری ها به خدمت گرفته اند، 

آرشیوها را با چالش های بزرگی از قبیل هزینه های سنگین مرتبط با 

توسعه و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، مدیریت، حفاظت 

و دسرتس پذیری طوالنی مدت به اسناد رقمی در حاِل رشد روبه رو كرده 

است. در طی سال های گذشته، مفهوم جدید آرشیو ابری پا به عرصۀ ظهور 

گذاشته است كه به نظر می رسد در همین عمر كوتاه خود، طالیه دار 

نگرشی نو به مفهوم آرشیو بوده و این مقوله را در معرض تغییرات بنیادین 

قرار داده است. پژوهش حارض بر آن است ضمن تبیین مفهوم آرشیو 

ابری، به نیازمندی ها و الگوهای استقرار آن بپردازد.

روش/ رویكرد پژوهش: این پژوهش كه به روش كتابخانه ای و از طریق 
تحلیل متون موجود در كتابخانه ها و جستجوی مقاالت در پایگاه های 

در  اساسی  چالش های  بررسی  ضمن  است،  یافته  تدوین  اطالعاتی 

آرشیوهای رقمی و ویژگی ها و فرصت های فراهم شده توسط محاسبات 

ابری، به لزوم بهره گیری از محاسبات ابری در آرشیوها پرداخته است.

نتیجه گیری: نتایج حاكی از آن است که آرشیو ابری می تواند کمک بزرگی 
به سازمان ها در ارائۀ خدمات آرشیوی در برخورد با مشکالت آرشیو رقمی 

ازجمله ذخیره سازی و مدیریت تودۀ در حاِل رشد اسناد رقمی مناید. با 

آرشیو ابری، گزینه های انتخابی بسیاری نسبت به چگونگی و مكان آرشیو 

و نحوۀ دسرتسی کاربران به منابع آرشیوی وجود خواهد داشت. اما، برای 

اینكه سازمان ها بتوانند از یك آرشیو ابری بهره مند شوند، بایستی در این 

راستا مالحظاتی را مدنظر داشته باشند، كه در پایان پیشنهادشده است.

چڪیده

آرشیو ابری؛ خدمتی نو در مدیریت اسناد رقمی
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آرشیو ابری؛ خدمتی نو
 در مدیریت اسناد رقمی

مقدمه
واژة آرشیو، از لغت یوناني آرشیون3، به معناي دفتر یا ساختمان اداري اقتباس شده و طي 
سال ها، معاني و مفاهیم متفاوتي داشته است)خالوئي،1386؛ اکرمي، سوري، 1389(. تحوالت 
سریع و چشمگیر در چرخة حیات اطالعات به سمت رقمي شدن، آرشیو، و نقش و جایگاه 
آن را در جامعة اطالعاتي عصر حاضر، تحت تأثیر قرار داده است. این تأثیر به حدي بوده که 
امروزه آرشیو رقمي، جایگاه ویژة خود را در توسعه و پیشرفت علمي و اقتصادي ملل پیدا 
کرده است. قرار گرفتن در خدمت کسب وکار و ایفاي نقش در مدیریت دانش و تسهیم 

سرمایه های فکري، تأییدي بر این ادعاست)طباطبایي امیري، خبازان، 1389(.
هرچند رقمی سازی، دسترسي به منابع آرشیوي را بهبود بخشید، تحول در محمل ها 
به مدد فناوری های اطالعاتي و ارتباطاتي، به وبژه اینترنت، اهمیت دسترسي مداوم به منابع 
آرشیوي را دو چندان ساخت. در این رهگذر، متناسب با تنوع، اهمیت و حجم روزافزونی 
که این منابع در زندگی بشر یافته اند و به طور مرتب توسط کاربران مختلف و برای اهداف 
متفاوت واکاوی میشوند، ذخیره سازی، نگهداري، و حفاظت طوالني مدت این منابع در 
مقیاس باال و با هزینة کم، از میان برداشتن موانع و محدودیت هاي فناورانه، زمانی، و مکانی 
به منظور دستیابي به منابع، لزوم برقراري ارتباط پویا با مخاطبان، ضرورت ارائة خدمات 
هدفمند، صرفه جویی در هزینه و مدیریت بهتر آنان، دغدغة بسیاري از سازمان ها و مراکز 
آرشیوي تا این زمان بوده است)طباطبایي امیري، خبازان، 1389؛ حسنپور، چاکلي، 1390؛ 
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صمیعي، 1390؛ باب الحوائجی و دیگران، 1391(. 
تحوالتي که طي سالیان گذشته در زمینة فناوری های محاسباتي، به وبژه محاسبات 
از دنیاي فناوری اطالعات را دگرگون ساخته و  ابري، به وجود آمده، بخش عظیمی 
به یکي از مباحث اصلي و بسیار مهم پژوهشي در جوامع علمي و صنعتي تبدیل شده 
که  نیست  از ذهن  دیگران؛ 2010(. دور  اِندو2 و  دیگران، 2009؛  است)سوتومایور1 و 
آرشیوها و سایر مراکز اطالعاتي، براي حفظ روند پایایي3 و نوگرایي و  برآوردن نیازهاي 
مخاطبان و جلب رضایت آنان، در صدد راهکارهاي جدیدي جهت افزایش سطح بهره وری 
از این پدیدة نوظهور، یعني محاسبات ابري برآیند. چنانکه، آرشیو ملي استرالیا4 و سازمان 
ملی آرشیو و پیشینه های آمریکا5، به بررسي جوانب مختلف استفاده از محاسبات ابري در 
چرخة حیات رقمي اقدام نموده اند. کتابخانة کنگرة ملي ایاالت متحده نیز، در قالب برنامة 
زیرساخت ملي اطالعات و نگهداري6، استفاده از خدمات ابري را به صورت آزمایشي آغاز 
کرده است)سازمان ملی آرشیو و پیشینه های آمریکا، 2010؛ آرشیو ملي استرالیا، 2011؛ 
کیمپتون7 و دیگران، 2012(. پژوهش حاضر، که به روش کتابخانه اي و از طریق تحلیل 
متون موجود در کتابخانه ها و جست وجوي مقاالت در پایگاه های اطالعاتي تدوین شده 
است، تالش دارد با نگرشي کلي بر محاسبات ابري، به بیان مفهوم آرشیو ابري، نیازمندی ها 

و الگوهاي آن بپردازد. 
در ادامه، ساختار مقاله بدین شرح است: در بخش دوم، چارچوب نظري، مفاهیم و 
تعاریف بیان می شود؛ بخش سوم، به پژوهش ها و کارهاي انجام شده می پردازد. در بخش 
چهارم، برخي چالش های اساسي که آرشیوهاي امروزي با آن دست وپنجه نرم می کنند، 
تشریح می شود و راهکاري براي آن ارائه می گردد. در بخش پنجم، ضمن بیان مفهوم 
آرشیو ابري، به نیازمندی ها و الگوهاي آن پرداخته می شود؛ و در نهایت، بخش ششم، به 

نتیجه گیری و ارائة پیشنهادها اختصاص یافته است.

چارچوب نظری، مفاهیم، و تعاریف 
1. سیر تحول آرشیو

از زماني که بشر توانست مدارک مربوط به زندگي و فعالیت های روزمرة خود را برروي 
مواد و اجسام بادوام ثبت کند و آنها را در مکاني گرد آورد، نخستین آرشیوها در جهان 
شکل گرفت)قائم مقامي، 1350(. این آرشیوها، که در محیطي فیزیکي بنا شده بودند، 
و  دست اندرکاران  براي  را  نگراني هایي  سنتي،  مدیریت  می شدند.  اداره  سنتي  به شکل 
مخاطبان آنها به همراه داشت. دست اندرکاران آرشیوهاي سنتي، بیم آن را داشتند که 
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آسیبي متوجه این اسناد با ارزش گردد و حوادثي از قبیل آتش سوزی، زلزله، سیل، جنگ، 
سرقت، و مانند آن باعث از بین رفتن اصل اطالعات موجود در سند شود؛ به طوري  که 
دیگر امکان دستیابی به اصل سند وجود نداشته باشد. مخاطبان نیز براي دستیابي به منابع 
با مشکالت ناشي از حضور فیزیکي در محل آرشیو دست وپنجه نرم مي کردند. با افزایش 
روزافزون اسناد آنالوگ، آرشیوهاي سنتي، به دلیل انباشت پرونده ها، با معضالت زیادي از 
جمله نیاز به فضاي بزرگتر، احتمال مفقود و معدوم و مخدوش شدن اطالعات، افزایش 
احتمال فرسایش اسناد و کاهش طول عمر آنها، پائین بودن سرعت بازیابی اطالعات و 
درنتیجه کاهش سرعت اطالع رسانی و به تبع آن افزایش هزینه و صرف زمان بیشتر جهت 
انجام امور آرشیوي و اطالع رسانی مواجه بودند)رضایي شریف آبادي و دیگران، 1386؛ 

طباطبایي امیري، خبازان، 1389(.
حفظ و نگهداری منابع از گزند آسیب های فیزیکی و شیمیایی، محدودیت ها در فضا، 
نگهداري، مکان و زمان دسترسي به منابع آرشیوي و همچنین، محدودیت هاي دستیابي به 
اطالعات رسانه های مختلف، دست اندرکاران و متخصصان آرشیوهاي سنتي را به چاره اندیشي 
واداشت تا جهت توسعة محیط، حفظ، و نگهداری منابع و ایجاد تنوع در اَشکال مختلف 
ارائة اطالعات و بهبود خدمات آرشیوي و اطالع رسانی، در صدد رقمی سازی منابع برآیند. 
با رقمی سازی، حفظ محتوا و کاهش استفاده از نسخه های اصلي و ساخت نسخة پشتیبان از 
منابِع در معرض خطر و بازتولید آنها امکان پذیر شد. تحوالت سریع در چرخة حیات رقمي 
و استفادة گسترده از رسانه های رقمي روش های سنتي تولید، نگهداري و انتقال اسناد را به 
چالش کشاند و تولید و استفاده از فناوری آنالوگ گام به گام متوقف و فناوری رقمي جایگزین 
آن شد؛ تا آنجاکه، شالودة ایجاد آرشیو رقمي را پي ریزي کرد. آرشیو رقمي، با تکیه بر فناوري 
رقمي، شیوه های سازماندهي، نگهداري، حفاظت و اشاعة اطالعات را متحول ساخت و 
موجب بهبود دسترسي به منابع شد. عموم راهکارهاي ارائه شده در آغازِ ایجاد این ساختار، 
به صورت موقت یا با قابلیت پاسخگویي در یک بازة زماني خاص بود و به مسئلة نگهداري 
بلندمدت اسناد رقمي توجهي نداشت. فرآیند رقمی سازی از طریق لوحه اي فشرده و انواع 
مختلف دیسک ها، تأییدي بر این ادعاست)صادقیان، 1386؛ تاج آبادي و دیگران، 1388؛ 

نعمتي انارکي، پورنقي، 1389؛ ابراهیمي، 1389(.
پیدایش اینترنت و ظهور وب، به واسطة ویژگي هاي فرامتني و چندرسانه اي و  سرعت 
و سهولت تبادل اطالعات در محیط مجازي، موجب شده بسیاري از آرشیوهاي رقمي 
درصدد ایجاد آرشیوهاي مجازي یا وب بنیاد برآیند، به گونه اي که، امروزه بسیاري از 
سازمان ها و مراکز آرشیوي به مجازي سازي آرشیوهاي خود پرداخته اند و از قابلیت هاي 
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وب براي تسهیل دسترسي به منابع آرشیوي و پیشبرد اهداف خدمت رساني به مخاطبان 
خود بهره مي برند. در محیط وب، دستیابي از هر نقطة ارتباطي امکان پذیر است و آرشیوهاي 
مجازي مي توانند در کوتاه ترین زمان ممکن، به طیف گسترده اي از مخاطبان، خدمات 
آرشیوي ارائه نمایند. این آرشیوها، به صورت محلي و اختصاصي میزباني می شوند و البته 
براي برقراري این محیط به امکانات سخت افزاري و نرم افزاري نیاز است. عالوه براین، 
ذخیره سازی،  دریافت،  در  مجازي  آرشیوهاي  در  شده  ارائه  برنامه های  و  خط مشي ها 
مدیریت، نگهداري، و حفاظت و اشاعة اطالعات و اسناد، به صورت بلندمدت)ده ها سال 
ابراهیمي،  انارکي، پورنقي، 1389؛  یا قرن ها( است)تاج آبادي و دیگران، 1388؛ نعمتي 

1389؛ طباطبایي امیري، خبازان، 1389؛ طباطبایي امیري، احمدیان، 1390(.
طي سال هاي گذشته، مفهوم جدید آرشیو ابري پا به عرصة ظهور گذاشته است که 
به ذخیره سازی نامحدود و نگهداري و حفاظت طوالني مدت اطالعات و اسناد رقمي 
می پردازد و به نظر مي رسد در همین عمر کوتاه خود، طالیه دار نگرشي نو به مفهوم آرشیو 
بوده و این مقوله را در معرض تغییرات بنیادین قرار داده است. آرشیو در ابر، یا آنچه از آن 
به عنوان آرشیو ابري نام برده می شود، خدمتي است که همانند آرشیو مجازي، در محیط 
مجازی اینترنت اتفاق میافتد و برای برقراری این محیط، نیاز به امکانات سخت افزاری و 
نرم افزاری است، با این تفاوت که براي راه اندازي و استفاده از آرشیو ابري، به سرمایه گذاري 
هنگفت در حوزة زیرساخت نیازي نیست. این خدمت، راهکارهاي تازه اي را براي آرشیو 
نامحدود، طوالني مدت یکپارچه، پویا، ماندگار، قابل اعتماد و مقرون به صرفه در دنیاي 

رقمي، نوید مي دهد. 
سیر تحول آرشیوها، همانطور که در شکل1 نشان داده شده است، بیانگر دو مطلب 
اساسي است. نخست اینکه، تغییرات و پیشرفت هاي پدید آمده در آرشیوها نشأت گرفته 
از فناوري هاست و تکامل فناوري چالشي است که این حوزه با آن روبه روست. دوم اینکه، 
آرشیوها، به واسطة پویایي1 نیازهاي مخاطبان خود و تنوع رسانه های اطالعاتي، همواره با 
جریان پویایي و نوگرایي همراه شده اند و با عرضة خدمات کاربرپسند، سعي در جلب 

رضایت مندي مخاطبان خود دارند.
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2. محاسبات ابری1
امروزه، پیشرفت و توسعة مرزهاي دانش به گسترش فناوری های محاسباتي وابسته شده 
است. فناوري محاسباتي در حال تغییر است. شکل گیري شبکه های رایانه اي را مي توان 
نقطة آغاز این فناوري دانست که از اتصال دو یا چندین رایانة مستقل به یکدیگر پدیدار 
شد. با اتصال چندین شبکة رایانه اي، بستر مناسبي براي تبادل اطالعات فراهم شد که منجر 
به پیدایش اینترنت گردید تا از طریق آن، اطالعات بین کاربران به اشتراک گذاشته شود. 
در حقیقت، اینترنت، بستري را براي اتصال رایانه های ناهمگون در سراسر دنیا به یکدیگر 
فراهم کرد. در آن زمان، فناوري وب جهاني، تالشي بود براي ساخت یک بستر اطالعاتي 
بر روي اینترنت. براي افزایش کارآیي و توان پردازشي، فناوري محاسبات گرید2 شکل 
گرفت. محاسبات گرید، ساخت بستري محاسباتي، اطالعاتي، و ارتباطي بر روي اینترنت 
را دنبال مي کند؛ به طوري که، منابع از راه دور به اشتراک گذاشته می شود. عصر حاضر، 
که از آن به عنوان عصر اطالعات و ارتباطات نام برده می شود، با الگوي جدیدي به نام 
محاسبات ابري روبه روست، که به اشتراک گذاري خدمات در بستر اینترنت می پردازد و بر 
همکاري تمرکز یافته است)بوجــانوآ3، سامبا، 2011(. شکل2 سیر تکاملــي محاسبـات 

ابري را نشان مي دهد.
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براساس تعریف مؤسسة ملی استانداردها و فناوری ، محاسبات ابري، الگویي است 
که برحسب تقاضاي شبکه، دسترسي آسان و فراگیر به منبع مشترکي از منابع محاسباتي 
قابل تنظیم شامل شبکه ها، سرورها، فضاي ذخیره سازی، برنامه های کاربردي، و خدمات 
را به سرعت، با حداقل تالش مدیریتي و بدون دخالت سرویس دهنده به راحتي ممکن 
مي سازد)مِل ، گَرنس ، 2011(. ویژگي هاي منحصربه فرد و الگوهاي مختلف محاسبات 
ابري، آن را براي سازمان هایي که ترجیح مي دهند به جاي تمرکز بر مباحث فناوري بیشتر 
به مأموریت اصلي و سرمایه گذاري بپردازند و خدمات بیشتر و انعطاف پذیرتري را با 
هزینه های کمتر و کسب وکار بهتر به کارمندان، شرکا و مشتریان خود ارائه دهند، به 
گزینه اي جذاب تبدیل کرده است)چوني1 و دیگران، 2010؛ کایتیلِس2، سانگوک3، 2012(.
نکتة اساسي در محاسبات ابري، انجام خودکار بسیاري از وظایف مدیریتي است. اگر 
سیستم نیاز به مدیریت انسان براي تخصیص منابع و فرآیندها داشته باشد، دیگر یک ابر 
نخواهد بود. اگر بخواهیم یک سیستم وضعیت ابري داشته باشد، مدیریت دستي باید با 

فرآیندهاي خودکار جایگزین شوند)میلر4، 2008(.

3. ذخیره ساز ابری5
ذخیره ساز ابري یا ابر ذخیره ساز، مخزني ویژة ذخیره سازی برخط6 است که به نگهداري 
امن و طوالني مدت اطالعات ذخیره شده در ابر می پردازد و امکان دسترسي کاربران را بر 

روي شبکه ممکن مي سازد.

پیشینۀ پژوهش 
پیشینة پژوهش شامل مطالـعات و طرح هاي پیشین داخل و خارج از کشور پیرامون 

مهدی حسن پور 
 اسدالله شاه بهرامی

سیر تكاملی محاسبات ابری

شکل  2

1. Chunye

2. Caytiles

3.  Sunguk

4.  Miller

5. Cloud Storage

6.  Online

صفحة



93
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 95

محاسبات ابري در حوزة کتابخانه و آرشیو است که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
محسن یزداني)1390(، به مشکل توسعة کتابخانه های رقمي پرداخته و براي بهبود 
خدمت رساني به کاربران در این کتابخانه ها، استفاده از محاسبات ابري را پیشنهاد کرده و 
با بررسي مهم ترین بخش هاي اصلي یک کتابخانة ابري شامل سیستم معماري، سیستم 
عامل، و امنیت بیان داشته است که محاسبات ابري و روش های به کاررفته در کتابخانه های 
رقمي، باعث افزایش میزان استفاده از منابع و کاهش هزینه ها در اجراي پروژه های شبکه 

در سطح وسیع می شود. 
قبادپور و همکاران)1391(، ضمن بررسي الگوها و فرصت ها و تهدیدهاي محاسبات 
ابري، به این مسئله پرداخته اند که چگونه مي توان کیفیت کتابخانه های رقمي را افزایش داد. 
آنها معتقد هستند که کتابخانه ها براي رسیدن به این مهم باید از ویژگي ها و خصوصیات 
محاسبات ابري بهره مند شوند. ازاینرو، تنها ایدة طراحي کتابخانة ابري را پیشنهاد کرده اند. 
آنها در پژوهشي دیگر)1392(، ضمن اشاره به بنیان هاي محاسبات ابري و تحلیل روندهاي 
حاکم در این پدیده، به لحاظ الگوي توسعة ابر، استقرار الگوي ابر عمومي و از میان 
الگوهاي خدمات ارائه شده توسط ابر، ارائة نرم افزار به عنوان خدمت و سخت افزار به عنوان 
خدمت را براي آرشیو ملي پیشنهاد کرده اند. اما اشاره اي به نیازمندی هاي آنها نکرده اند. آنها 
بر این باورند که آرشیو ملی ابری به مثابه ابر عمومی، مي تواند براي مسائلي چون چالش 
استانداردهاي یکسان براي تولید، آماده سازي، تنظیم و توصیف، واسپاري، دسترس پذیري 

و امنیت اسناد الکترونیک، راهکارهاي مناسب ارائه دهد. 
و  موجود  ویژگی های  بررسی  هدف  با  را  خود  پژوهش  آبام)1392(،  و  عباسی 
بالقوة سیستم های مدیریت و اشتراک دانش مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانه ها و مراکز 
اطالع رسانی انجام داده اند. روش تحقیق، کتابخانه ای است و براي گردآوري داده ها از 
سیاهة وارسی استفاده شده است. یافته های پژوهش، نشان مي دهد که بیش از 46 درصد 
کتابخانه های دانشگاه های برتر جهان، از سیستم های مبتني بر محاسبات ابري استفاده 
می کنند. آنها در پایان، به منظور شکل گیری شبکة دانش در کتابخانه های دانشگاهی ایران، 

به کارگیری الگوي دانش به عنوان یک خدمت را پیشنهاد کرده اند.
ایگلِسیاس1 و همکارش)2010(، در سال 2009، در کتابخانة مرکزي دانشگاه ایالت 
کانکتیکات2، سیستم آرشیو رقمي  ERIS 3 را با استفاده از انبارة آمازون4 توسعه دادند تا 
همة فرآیندهاي حفاظت رقمي را مدیریت کنند. در این سیستم، که بیشتر قسمت هاي آن 
با الگوي مرجع سیستم هاي اطالعاتي آرشیوي باز5 سازگاري داشت، براي انتقال فراداده6 

از فرهنگ دادة پریمیس7 استفاده کردند.
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آسخوج1 و همکاران)2011(، به منظور تدارک خدمات آرشیوي مشترک با استفاده از 
محاسبات ابري، نوعي الگوي ترکیبي از الگوي مرجع سیستم هاي اطالعاتي آرشیوي باز 
و الگوي الیه اي خدمات محاسبات ابري را پیشنهاد کرده اند. در این الگو، به منظور ارائة 
انباره اي قابل اعتماد و حفاظت طوالني مدت به عنوان یک خدمت مبتني بر ابر، از استاندارد 
متس2 براي ایجاد بستة اطالعاتي و انتقال داده، و از فرهنگ دادة پریمیس براي حفاظت از 
فرادادة نمایش استفاده شده است. آنها، همچنین، براي ذخیرة فراداده و محتوا برروي هر 
نوع راهکار ذخیره سازی مبتني بر ابر، از چارچوب سنگاپور براي پروفایل هاي کاربردي 

دابلین کور3  در طراحي استفاده کرده اند. 
شرکت اي.ایکس.الیبریز4، با ارائة پلتفرم ابري آلما5، با پایبندي به استانداردهاي ارتباطاتي 
باز از قبیل زد39/50 و SRU و نیز رابطه اي برنامه نویسي کاربردي6 باز، به کتابخانه ها اجازه 

مي دهد تا سیستم ها و خدمات بهبودیافته و نوآورانة خود را گسترش دهند.
اُ.سي.اِل.سي)2012(، با ارائة اُ.سي.ال.سي ُورد.ِشیر7 در قالب دو خدمت ابري نرم افزار و 
پلتفرم، طیف وسیعی از خدمات کتابخانه اي از قبیل دریافت، فهرست نویسي، مدیریت مجوز، 
و انتشار را شامل می شود. این طرح، کتابخانه ها را قادر می سازد تا چرخة حیات مجموعه های 
رقمـي را در یک برنامة مبتنـی بر ابر، مدیریـت کنند. ازطریق رابطه اي برنامه نویسي کاربردي 
و سایر خدمات وب، انعطاف پذیري و دسترسي باز به اطالعات کتابخانه ها فراهم می شود و 
همکاري و به اشتراک گذاري برنامه ها در سراسر جامعة کتابخانه اي آسان می شود. اُ.سي.ال.سي، 
تالش دارد با استقرار مراکز دادة خود در سراسر جهان، کارآیي، قابلیت اطمینان، و مقیاس پذیری 
باالیي را تضمین نماید. درحال حاضر، این مراکز تنها در ایاالت متحده و انگلستان در دسترس 
است و برپایي مراکز داده در قارة اروپا، کانادا، و استرالیا در دستور کار این مرکز قرار دارد. 
عالوه براین، ترکیب اطالعات از بسیاری از کتابخانه ها و مدیریت فراداده نیز، در فهرست 

کارهاي آتي این مرکز به چشم مي خورد.
دورا اِسپِیس8 )2009(، نسبت به نگهداري و حفاظت طوالني مدت اطالعات رقمي 
واکنش نشان داد و دوراکلود9 را با هدف ارائة خدمات حفاظتي در پشتیباني و دسترسي به 
محتواي رقمي ایجاد کرد)کیمپتون و همکاران، 2012(. درحال حاضر، دوراکلود، کتابخانه ها و 
آرشیوها و سایر سازمان ها و مراکز اطالعاتي و فرهنگي را قادر مي سازد تا محتوا و دارایي هاي 
رقمي خود را به ابر انتقال دهند و با ایجاد زیرساخت ابرِي امن و بهره گیري از چندین ارائه دهندة 
خدمات ابري، نسخه های متعددي از محتوا را در مکان هاي مختلف و تحت کنترل کاربر 
به صورت خودکار ایجاد مي کند تا خطر از دست دادن داده ها برطرف گردد. دورا، با نظارت 
بر امضاي رقمي فایل ها، پایایي آنها را در طول زمان تضمین مي نماید)کیمپتون و همکاران، 
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2014(. هنگامي که محتوا در پلتفرم دورا ذخیره می شود، سالمت محتوا هنگام اینجست1 و 
همچنین در طول حیات آن در پلتفرم کنترل می شود. محتواي ذخیره شده مي تواند در چندین 
مکاِن برخط ذخیره شود و میان این مراکز هماهنگ2 شود. درصورت خرابي محتوا، اگر نسخة 
برخط دیگري در دسترس باشد، محتواي خراب شده به طور خودکار جایگزین خواهد شد. 
ازسوي دیگر، کاربران مي توانند با استفاده از ابزار هماهنگ سازي خودکار، محتواي محلي 
خود را با نسخه های موجود در پلتفرم هماهنگ سازند و فایل هاي صوتي و تصویري خود 
را به صورت گسترده، از طریق یو.آر.اِل3 ساده، مدیریت و اجرا نمایند. عالوه بر این، با تسهیل 
در اشتراک گذاري محتوا، کاربران این توانایي را دارند که دسترسي یا عدم دسترسي)موقت یا 

دائمي( به محتوا را براي کاربر یا گروهي از کاربران میسر سازند. 
بررسي پژوهش ها نشان مي دهد که هیچ یک از آنها به چالش های آرشیوهاي امروزي 
نپرداخته اند. همچنین، هیچ تعریف روشني از آرشیو ابري، نیازمندی ها و الگوهاي آن بیان 
نشده است. ازاینرو، در پژوهش حاضر، چالش های آرشیوهاي امروزي مورد بررسي قرار 
گرفته و ضمن ارائة تعریفي از آرشیو ابري به نیازمندی ها و الگوهاي آن پرداخته شده است.

چالش های آرشیوهای امروزی
ظهور فناوری های رقمي، رشد اینترنت با توانایی اشاعة سریع اطالعات و توسعة نرم افزارهاي 
متنوع باعث ایجاد تغییرات اساسی در ساختار آرشیوها شده؛ به طوري که روند مدیریت 
اسناد را در چرخة آرشیو رقمي، فرآیندی طوالني مدت ساخته است. در این میان، رشد 
فزایندة اطالعات در قالب رقمي، مسائل مربوط به دریافت، نگهداري، مدیریت و انتشار این 
مجموعه های گسترده، ناهمگون و در حاِل رشد را مطرح ساخته است. در اینجا، به برخي 

چالش های اساسي که تا این زمان، دغدغة بسیاري از افراد و سازمان ها بوده اشاره می شود.
1. نگهداری و حفاظت طوالنی مدت:  هدف اصلي از آرشیو رقمي را مي توان حفاظت و 

نگهداري بلندمدت از اسناد رقمي به منظور دسترس پذیر ساختن دائمي آنها دانست)یزدان نیا، 
1388؛ صمیعي، 1390(. تنوع قالب منابع رقمي تولیدي و تغییر ویژگي ها و عملکرد نرم افزارها 
و سخت افزارها به مدد رشد سریع فناوري و تغییر چشمگیر رسانه های اطالعاتي، این مراکز 
را به چالش کشانده است. افزونگي، قابلیت تکثیر، و امنیت در برابر حمالت و همچنین 
ناتواني هاي فني، از ویژگي هاي ضرورِي نگهدارِي طوالني مدت به شمار مي آیند که اهمیت 
آنها به مرور زمان و فراتر از چند دهه یا چند قرن بیشتر می شود)کمال ابراهیمي، 1389؛ 
نعمتي انارکي، پورنقي، 1389؛ رضایی شریف آبادی و دیگران، 1390؛ طباطبایي امیري، خبازان، 

.)1389
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2. هزینه های همــواره در حال رشد به منظــور ارتقا و روزآمدسازی تجهیزات سخت افزاری 

و نرم افزاری: یکي دیگر از موضوع هاي چالش برانگیز در حوزة آرشیوهاي رقمي، بحث 

هزینه هاست. خدمات آرشیو رقمي، بیشتر به صورت محلي میزباني می شوند و از نرم افزارهاي 
خاص خود استفاده می کنند. اشیاي رقمي مستلزم مراقبت دائم و برخورداري از سامانه های 
پشتیباني حیاتي هستند تا همواره قابل استفاده باشند؛ چراکه، شرط اساسي براي دسترسي دائمي 
به منابع آرشیوي نیز فراهم آوردن منابع سخت افزاري و نرم افزاري است. در حقیقت، بدون 
بسترسازي و فراهم کردن زیرساخت هاي الزم جهت بهره وری از منابع، هیچ تالشي براي 
دسترس پذیر ساختن این منابع راه به جایي نخواهد برد. فراهم آوري این زیرساخت ها نیز، 

نیازمند سرمایه گذاری های هنگفت است)طباطبایي امیري، خبازان، 1389(. 
3. مقیاس پذیری: همانطور که اشاره شد، بازار آرشیو دستخوش تحوالت سریع است 

و اغلب نیاز به توسعه و استقرار سیستم ها و فناوری های جدید دارد. گسترش قابلیت ها 
و توانایي هاي راهکارهاي موجود در این نرِخ سریع، به منظور انطباق با فناوری های روز، 
وقت گیر و هزینه بر است و گاهي اوقات حتي بدون ارتقاي زیرساخت امکان پذیر نیست.

4. وابستگی به مكان و ذخیره ساز: درحال حاضر، منابع آرشیوي بااستفاده از رایانه های 

رومیزي یا سرویس دهنده های محلي، قابل ذخیره سازی و دستیابي هستند. ذخیره سازی 
هرآنچه که وارد آرشیو می شود، تعدد پشتیبان و نگهداري آنها در مکاني دور از ابزارهاي 
ذخیره سازی، از شیوه های متعارف در آرشیوهاست)صمیعي، 1390(. تغییرات در فناوري 
و بروز حوادث قهریه از قبیل آتش سوزي، سیل، زلزله، مانند آن، این مراکز و تجهیزات 
زیربنایي آنها را با چالش هایي روبه رو ساخته است، به گونه اي که بازیابي فاجعه  همواره در 

دستور کار مراکز آرشیوي قرار دارد.
5. ذخیره سازی مقادیر انبوه اطالعات: امروزه، رشد اینترنت و فناوری های وابسته، منجر 

به گسترش فزایندة انواع منابع اطالعاتی رقمي در حجم و قالب های مختلف شده است. 
روند روبه رشِد تولید اطالعات رقمي، نیاز به توسعة فضاي ذخیره سازی و اماکن نگهداري 

پشتیبان را بیش از پیش نمایان مي سازد.
6. مدیریت فراداده: اگر چه، استانداردها در طول زمان برای تأمین سامانه ای مؤثر و 

منسجم جهت آرشیوها توسعه یافته اند و وحدت در میان قالب اسناد رقمي و رعایت 
کمال  امری  امروزي  آرشیوهاي  برای  میان کنش پذیري،  به منظور  مشابه  استانداردهای 
مطلوب محسوب می شود، وجود استانداردهاي اسناد رقمي مختلف از یکسو و تنوع 
نرم افزارهاي مدعي آرشیوي با ویژگي ها و استانداردهاي اسناد رقمي مختلف، از سویي 
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دیگر، منجر به فعالیت هاي پیچیده اي شده که به طور گسترده بین آرشیوهاي گوناگون 
بازیابی اسناد خاص و میان کنش پذیري میان آرشیوها را دشوار  متفاوت است و غالباً 
ساخته است)طباطبایي امیري، احمدیان،1390؛ طاهري،1391؛ عربگری و دیگران،1392؛ 
کوکبي و دیگران، 1389(. استفاده از استانداردهاي مختلف براي حفاظت بلندمدت و 
دستیابي دائمي کاربران به اشیاي رقمي در آرشیوهاي ملي)صمیعي، 1390(، عدم استفاده 
از استاندارد واحد در فهرست نویسي )عرب گری و دیگران، 1392؛ جهانشاهی و دیگران، 

1392(، تأییدي بر این ادعاست.
موضوع ها و چالش های مطرح شده، با پرسش هایي همراه است، نظیر اینکه آیا روش 
مؤثر و مقرون به صرفه اي براي نگهداري و حفاظت طوالني مدت منابع رقمي وجود ندارد؟ در 
برابر تغییرات و پیشرفت هاي پي درپي و مداوم در فناوري و غیرقابل استفاده شدن فناوری های 
قدیمي چه باید کرد؟ براي صرفه جویي و کاهش در سرمایه گذاری های هنگفت زیرساخت هاي 
سخت افزاري و نرم افزاري، عالوه بر اولویت بندي و گزینش منابع آرشیوي، چه تمهیداتي باید 
اندیشید؟ آیا سامانه هایي وجود دارد که تا حد ممکن خودنگهدار، خودناظر و خودتعمیرکننده 
باشند؟ روش مناسب براي ذخیره سازی مقادیر انبوه منابع رقمي چندرسانه اي و عدم وابستگي به 
مکان و ذخیره ساز کدام است؟ راهکار مناسب براي مدیریت حجم عظیم داده های درحاِل رشد 
با حداقل ممکن مداخله انساني، کدام است؟ جهت در اختیار داشتن نرم افزار استاندارد مدیریت 
منابع آرشیوي چه الگویي پیشنهاد می گردد؟ اهرم مناسب جهت استفاده از استانداردهاي واحد 

و یکسان در مدیریت اسناد رقمي کدام است؟
پاسخ همة این پرسش ها در محاسبات ابري )یا به اختصار ابر( نهفته است. محاسبات 
ابري شیوة ارتباط با رایانه و اینترنت را متحول ساخته است. این تحول به این دلیل است 
که تغییر عمده در چگونگي ذخیره سازی اطالعات و اجراي برنامه ها صورت گرفته است. 
به جاي اجراي برنامه ها و فایل ها روي یک رایانة رومیزي، همه چیز در ابر قرار مي گیرد، 
جایي که هزاران ماشین)سرورها و رایانه های شخصي( به صورت شبکه به هم متصالند و از 
طریق اینترنت قابل دسترس هستند. برخالف راه حل هاي موجود که با قطع برق، خرابي 
سخت افزار، و دیگر شرایط غیرقابل پیشبیني در معرض خارج شدن از خط هستند، این 
مشکالت در راه حل هاي ابري به شدت کاهش مي یابد. ابر مي تواند حتي در حالتي که 

چندین ماشین آن از شبکه خارج شود به عملکرد عادي خود ادامه دهد.
محاسبات ابري، ظرفیت ذخیره سازی را براساس تقاضا و به صورت نامحدود فراهم 
مي کند و براي ذخیره سازی سازماني، ابزاري جدیدتر محسوب می شود که هم مزایاي 
مالي دارد و هم مزایاي امنیتي. از نظر مالي، منابع مجازي در ابر معموالً از منابع فیزیکِي 
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اختصاصي، ارزانتر هستند. زیرا، دیگر نیازي به سرمایه گذاری هنگفت در تهیه و استقرار 
سخت افزارهایی جهت ذخیره سازی و همچنین هزینه های مورد نیاز جهت پشتیبانی از 
آنها نیست. عالوه براین، ذخیره سازی ابري1، نیاز به فضاي ذخیره سازی فیزیکي را کاهش 
مي دهد. از جنبة امنیتي، داده های ذخیره شده در یک ابر، به دلیل تکثیر داده ها در چندین 
ماشین فیزیکي آن هم در مکان هاي مختلف، از حذف تصادفي یا سوانح سخت افزاري در 
امان هستند. عالوه بر این، در اینگونه ذخیره سازی مي توان بر حجم داده های در حاِل رشد، 
کنترل بیشتري داشت. روشن است که ذخیره سازی ابري، مي تواند به عنوان راهکار مناسبي 
برای مدیریت پشتیبان گیری در برخورد با مشکالت ذخیره سازی تودة عظیم و در حال 
رشِد اسناد رقمي کمک شایان توجهي کند و انبارهاي قابل اطمینان و مقرون به صرفه براي 

ذخیره سازی آرشیوي ایجاد نماید)میلر، 2008؛ باراسو2، واالس3، 2012(. 
در محاسبات ابري، ارائه دهنده های خدمات ابري، از زیرساخت مجازي براي ارائة 
خدمات به مشتریان خود استفاده می کنند. به کمک مجازي سازي4، پیچیدگي هاي موجود در 
محاسبات ابري از دید کاربر پنهان می شود. در حقیقت، مجازي سازي، الیه اي از انتزاع بین 
سخت افزار و سیستم عامل ایجاد مي کند)چوني و دیگران، 2010(. از طریق مجازي سازي 
یا سایر فناوري ها، زیرساخت ها به صورت منطقي یا فیزیکي از هم جدا هستند. رفتار یک 
بخش به سختي بر روي قسمت ها دیگر تأثیر مي گذارد. عناصر زیربنایي ابر، به سادگي 
توسط کاربر قابل دسترسي است. کاربر ابر، آزادانه با ارائه دهنده های ابر ارتباط برقرار 
مي کند و توانایي استفادة خودکار از امکانات محاسباتي نظیر فضاي ذخیره سازی و توان 
پردازشي را، خارج از محدودیت زمان و مکاِن دسترسي دارد. دیگر کاربر نیازي ندارد تا با 
تغییرات و پیشرفت فناوري، اقدام به ارتقا و روزآمدسازي سخت افزارها و یا نرم افزارهاي 
خود نماید. جي میل5، نمونة بارز سامان هاي است که باوجود تغییرات پي درپي و مداوم در 
فناوري و از رده خارج شدن فناوری های قدیمي، کاربرانش از مواجه شدن با مسائل مرتبط 

با سازگاري سخت افزارها و نرم افزارها بي نیاز هستند.
محاسبات ابري، باتوجه به ویژگي حضور در همه جا6، فرصت های جدیدي را برای به 
اشتراک گذاشتن خدمات و اطالعات در هر زمان و هر مکان ایجاد نموده است؛ به طوري که 
همیشه می تواند در دسترس باشد. این فناوري، زماني که تقاضا به شکلي چشمگیر افزایش 
مي یابد، کارآیي و انعطاف پذیري باالیي را فراهم مي آورد و موجب شده است تا دیدگاه 

جدیدي در به اشتراک گذاري منابع به وجود آید)یزداني، 1390(. 
عالوه بر موارد ذکر شده، راه کارهاي مبتني بر ابر، مقیاس پذیري را با سرعت بیشتري در 
ابعاد وسیعتر و با هزینة مؤثرتر امکان پذیر مي سازد)واکوئرو7 و دیگران، 2008؛ دي اُلویِرا8 و 

دیگران، 2010(.
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اگرچه برخي نگراني ها از قبیل تحویل داده های حساس به شخص ثالث و از دست 
دادن داده های ذخیره شده در ابر به دلیل عدم حاکمیت و کنترل مناسب آنها وجود دارد)آي.
بي.اِم1، 2010؛ فرگوِسن2، کانِوري3، 2011(؛ در سالیان اخیر، با رشد روزافزون حجم عظیم 
اطالعات و اسناد، حرکت به سمت ابرها اتفاق افتاده است و برون سپاري4 و ذخیره سازی 
در ابر به یکي از مباحث اساسي در دنیاي اطالعات تبدیل شده است. به این ترتیب، بسیاري 
از شرکت هاي غول پیکر و پیشرو در صنعت فناوري از قبیل گوگل، آمازون، و اوراکل با 
ورود به این مقوله و به کارگیري آن در فرآیندهاي خدمت رساني به مشتریان و کاربرانشان، 
خدمات ابري متنوعي را عرضه داشته اند)آسخوج و دیگران، 2011؛ آي.بي.اِم، 2011؛ 

رادیِکیتي5، 2011؛ اینترپرس6/ایکا7، 2012(.
همانطور که در شکل3 نشان داده شده است، محاسبات ابری به آرشیوها در پل 
زدن شکاف میان فناوري اطالعات و خدمات آرشیوي کمک مي کند. فرصت های فراهم 
شده توسط محاسبات ابري، بسیاري از مراکز آرشیوي را که از فقدان زیرساخت هاي فني 
و پشتیباني رنج مي برند، قادر مي سازد تا با استفاده از قابلیت هایي از قبیل ذخیره سازی 
نامحدود، اشتراک گذاري آسان، مقیاس پذیري، و مانند آن انعطاف پذیري، اقتصاد نگهداري 
اطالعات، و ایجاد حفاظت طوالنی مدت کاربردي را تغییر دهند و به ایجاد مخازن، آرشیو، 
و حفاظت طوالني مدت از منابع رقمي خود بپردازند. آرشیوها نیز با استفاده از نرم افزارهای 
یکپارچه و استقرار آن در ابر، امکان دسترسی بهتر، سریع تر، و کارآمدتر را به کاربران 
می دهند. ازاینرو، این الگوي محاسباتی می تواند راهبردي مناسب، بادوام، واقع گرایانه، و 

مقرون به صرفه برای جامعة آرشیوی باشد تا به طور مؤثر محتوای رقمي را مدیریت کند. 
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آرشیو ابری
باافزایش مقادیر انبوه اسناد و منابع رقمي، نیاز به سازوکارهاي تازه اي براي ذخیره سازی، 
نگهداري، و حفاظت طوالني مدت، مدیریت محتواي رقمي، ایجاد خدمات مشترک، و 
امکان تعامل و کاوش در سراسر آرشیوهاي رقمي توزیع شده و ناهمگون، ضروري به نظر 
مي رسد. یکي از این تمهیدات، که پاسخگوي بسیاري از چالش ها و نیازهاي آرشیوي 
خواهد بود و گام بلندي در راه توسعة علمي و تحقق دولت الکترونیک برمي دارد، آرشیو 

ابري است. 
1. تعریف

طي سال هاي گذشته، مفهوم جدید آرشیو ابري پا به عرصة ظهور گذاشته است که 
به نظر مي رسد در همین عمر کوتاه خود، طالیه دار نگرشي نو به مفهوم آرشیو بوده و این 
مقوله را در معرض تغییرات بنیادین قرار داده است. آرشیو ابري را مي توان خدمتي مبتني 
بر ابر دانست که دسترسي دائمي به مجموعه اي از منابع و اطالعات ذخیره شدة برخط در 
قالب هاي رقمي چندرسانه اي را با حفظ یکپارچگي و اطمینان از پایداري طوالني مدت، 
براي استفادة جامعه اي خاص و یا گروهي از جوامع، بدون دخالت انسان فراهم نماید، 

به گونه اي که این دسترسي، آسان و به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است.
2. نیازمندی های آرشیو ابری

هر سازماني متناسب با نیاز مخاطبان خود ممکن است تصمیم به ایجاد آرشیو ابري 
بگیرد. آرشیو ابري از لحاظ مأموریت و جامعة کاربري مي تواند شباهت هاي فراواني با 
آرشیوهاي امروزي داشته باشد. با این تفاوت که بسیاري از وظایف آن باید به صورت 
خودکار انجام شود. براي بیان اینکه یک آرشیو ابري به چه چیزهایي نیاز دارد و چه 

کارهایي در آن باید انجام شود، موارد زیر ضروري است:
1. آرشیو ابري باید قادر باشد تا با دریافت انواع منابع و قالب هاي رقمي، بسته های 
اطالعاتي استاندارد  شده اي را به صورت خودکار تولید کند. به گونه اي که شيءِ مسئول 
تولید بستة اطالعاتي، فرادادة مورد استفاده، و نحوة چگونگي مبادلة این بسته مشخص 

باشد. 
2. خدمات ابري مستلزم فرآیندهاي قابل اعتماد براي حفاظت از اطالعات قبل، بعد، 
و در طول انجام تراکنش است؛ زیرا، زماني که مشتریان، اطالعات خود را به ابر منتقل 
می کنند، ممکن است این اطالعات توسط ارائه دهندة ابر یا یک خراب کار، در حین انتقال یا 
پس از ذخیره سازی در ابر مورد استفادة غیرمجاز قرار گیرد)مایکروسافت1، 2011(. ازاینرو، 
ارائه دهندة ابر باید درک درستي از ذخیره سازی در مقابل نیازهاي حفاظت رقمي و آرشیو 

مهدی حسن پور 
 اسدالله شاه بهرامی

1.  Microsoft
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داشته باشد و با استانداردها و اصطالحاتي همچون OAIS، METS، PREMIS وAXF آشنایي 
داشته باشد. به طورکلي، ارائه دهندة ابر باید به طوردقیق مشخص نماید که با چه ابزاري 
به حفاظت رقمي اسناد می پردازد، از چه استانداردهایي براي ذخیره سازی طوالني مدت 
اسناد استفاده مي کند، از کدام راهبرد حفاظت رقمي بهره مي برد، کنترل دستیابي در طول 
زمان چگونه اِعمال می شود، و براي جلوگیري از دسترسي غیرقانوني از چه مکانیسم هایي 

بهره مي برد.
3. ارائه دهندة ابر باید با ارائة روش های مختلف کنترل دسترسي و احراز هویت، 
نسبت به دسترسي به داده های ذخیره شده در ابر ضمانت دهند. زیرا، مشکالت قانونی، 
زمانی که اطالعات در سطح بین المللی ذخیره شده؛ و نگرانی های امنیتی، زماني که کاربر 
کنترل داده های خود را از دست داده، ایجاد می شود. این خطرات ممکن است متناسب با 
توافق هاي صورت گرفته و تعهدات قانونگذار، افزایش یا کاهش یابد. بنابراین، ایجاد یک 

قرارداد در سطح خدمت1 بین ارائه دهنده و مشتري الزامي است. 
4. مکان ذخیره سازی و نگهداري نسخه های پشتیبان، از دیگر موضوع هاي اساسي 
در آرشیوهاست. داده ها در ابر، در مکان ناشناخته اي که از دید کاربران پنهان است ذخیره 
می شوند. چه بسا قانون یک کشور یا یک منطقه اجازه نگهداري داده ها را در خارج از 
مرزهاي جغرافیایي ندهد. یک گام برای امن کردن داده ها، توافق با ارائه دهندة خدمت ابري 

براي نگهداري و پردازش داده ها در یک محدودة جغرافیایی خاص است.
5. باید این تضمین وجود داشته باشد که اسناد ذخیره شده در ابر، معتبر، دقیق، و قابل 
اعتماد باشند. تمامیت آنها حفظ و از دستکاری یا دسترسي هاي غیرمجاز در امان بمانند. 
داراي فرادادة آرشیـوي بوده و از طریق آن به راحتی قابل جست وجو و بازیابي باشند. 
هچنین، داراي سیاست هاي نگهداري مبتني بر زمان یا رخداد باشند و قابل ارتباط با سایر 

اسناد مرتبط باشند)آرشیو ملي استرالیا، 2011؛ دورانتي2، 2012(. 
6. ازآنجاکه، برقــراري تعامـل میان ابرهـا خود با چالــش هایــي از قبیل استفـاده از 
مجازي سازي هاي متفاوت یا رابطه اي برنامه نویسـي کاربردي مواجه است)لوتاس3  و دیگران، 
2011(، ارائه دهندة ابر، باید این امکان را براي مشتري فراهم کند تا از دریافت خدمات 

آرشیوي بهتر از سایر ارائه دهنده های ابري محروم نشود. 
7. آرشیو ابري باید قابلیت پشتیباني از مخازن متن باز را داشته باشد. زیرا کنسرسیوم ها 
و سایر سازما نهایي که منابع مشترک دارند، با انتخاب این خدمت، مي توانند از ظرفیت هاي 
ذخیره سازی و محاسباتي استفاده نشدة نهادهاي عضو، استفادة بهینه نمایند و درنتیجه 

موجب افزایش شمار خدمات قابل دسترس براي مخاطبان خود شوند. 

آرشیو ابری؛ خدمتی نو
 در مدیریت اسناد رقمی
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الگوهای استقرار آرشیو ابری
امروزه، بسیاري از ارائه دهنده های خدمات ابري با ارائة خدمات آرشیوي در بستر ابر در 
دسترس هستند، با این حال، توسعه و گسترش این خدمت جدید ابري در نرِخ بسیار 
باال، رو به افزایش است؛ به طوري که، پیشبیني می شود در سال 2014، بیش از 30 درصد 

راهکارهاي آرشیوي در ابر مستقر شوند)رادیکیتي، 2011(. 
وقتي سازماني بخواهد از یک الگوي ذخیره سازی در سطح سازماني، براي ذخیره سازی 
مقادیر انبوه داده های ساخت یافته و غیرساخت یافتة خود، به سمت یکي از الگوهاي ابري 
ابري وجود دارد، که  برود، مالحظات متعددي درخصوص معماری های ذخیره سازی 
در جدول1 نشان داده شده است)جي آي1 و دیگران، 2010؛ ِشن، 2011؛ پاُول راجان2، 

شان موگاپریا3، 2012؛ پیتِرز و دیگران، 2013(.

با توجه به معماری های مختلف ابر ذخیره ساز، آرشیو ابري را مي توان براساس نحوة آرایش 
و توسعة ابر ذخیره ساز، به سه الگوي آرشیو ابري عمومي، خصوصي و ترکیبي دسته بندي کرد: 
• آرشیو ابری عمومی: ساختاري که انواع مختلف خدمات آرشیوي را در بستر یک ابر 

عمومي به گروه نسبتاً نامحدودي از مخاطبان ارائه مي دهد. راه اندازي، دسترسي، و استفادة 
آسان از مزیت هاي این نوع آرشیو به شمار مي رود.

• آرشیو ابری خصوصی: آرشیوي که انواع مختلف خدمات آرشیوي را در بستر یک 

ابر خصوصي به گروه محدودي از مخاطبان ارائه مي دهد. این خدمات، معموالً داخل یک 
سازمان و تحت کنترل کامل آنها انجام مي گیرد. از اینرو، کنترل بیشتري بر روي داده ها 

وجود دارد و به لحاظ حفظ حریم خصوصي، نگراني ها کمتر است.

رشحابر ذخیره ساز

این خدمت، یك محیط ذخیره سازی چند مستأجری4 را ارائه می دهد كه بیشرت برای داده های عمومی

غیرساخت یافته مناسب است.

خصوصی
محیطی اختصاصی را برای سازمان ها فراهم می آورد. ابر خصوصی، بیشرت مناسب كاربرانی است 

كه نیاز به سفارشی سازی و كنرتل بیشرت بر روی داده های خود دارند.

تركیبی

این نوع ذخیره سازی، تركیبی از دو ابر فوق است و شامل حداقل یك ابر ذخیره ساز عمومی و 

یك ابر ذخیره ساز خصوصی است. به عنوان منونه، یك سازمان می تواند داده های موردنیاز 

و ساخت یافتۀ خود را در ابر خصوصی ذخیره كند و نسبت به ذخیره سازی داده های 

غیرساخت یافته در یك ابر عمومی اقدام مناید.

مهدی حسن پور 
 اسدالله شاه بهرامی

الگوهای توسعۀ ابر ذخیره ساز

جدول  1

1.  Jiyi

2. Paul Rajan

3.  Shanmugapriyaa

4. Multi-tenancy
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• آرشیو ابری تركیبی: ترکیبي از دو یا چند آرشیو ابري عمومي و خصوصي است، به گونه اي 

که موجودیت هایشان به وسیلة فناوری های استاندارد شده یا اختصاصي حفظ می شود. این نوع 
آرشیو، مبتني بر نیازها و مهارت ها انجام مي پذیرد.

نتیجه گیری و پیشنهاد
ویژگی های آرشیو رقمي همواره حاکی از نگرانی های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سازمانی و 
فنی است که در طوالنی مدت مطرح است. آرشیو رقمي، از فناوری های اطالعاتي و ارتباطاتي 
براي پیشبرد اهداف خدمت رساني به مخاطبان خود استفاده مي کند. اجراي این خدمات نیازمند 
تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري است. نگهداري این تجهیزات نیازمند سرمایه گذاري در 
سخت افزار، نرم افزار، و همچنین کارکنان براي حفظ این خدمات و انجام پشتیبان گیري و ارتقاي 
آنهاست. امروزه، نیاز به نگهداري و حفاظت طوالني مدت مقادیر انبوه منابع رقمي، هزینه های 
مدیریت زیرساخت های فناوری های اطالعاتي و ارتباطاتي، کمبود پشتیباني از سوي بخش هاي 
فناوري اطالعات یا نداشتن امکانات موردنیاز مسائلي است که بسیاري از آرشیوها در سراسر 
جهان از آنها رنج مي برند و مانعي است براي حرفه های آرشیوداري در خودکارسازي فعالیت ها، 

توسعة خدمات آرشیو رقمي، ومانند آن.
آرشیو ابري مي تواند به آرشیوها در مدیریت خدماتشان یاري رساند. با آرشیو ابري، 
آرشیوها دیگر دغدغه اي در انجام فعالیت هاي مختلف مرتبط با فناوری های اطالعاتي و 
ارتباطي ازجمله روزآمدسازي و ارتقاي تجهیزات زیرساختي و پشتیبان گیري ندارند. آرشیو 
ابري مي تواند به کاهش هزینه های کلي و افزایش بهره وری راهکارهاي آرشیوِي حاِل حاضر 
شامل ذخیره سازی، نگهداري و حفاظت طوالنی مدت، و به اشتراک گذاري آسان کمک نماید. 
هزینه های سرمایه اي انجام شده در زیرساخت ها، بیشتر به هزینه های عملیاتی تبدیل می شود. 
عالوه براین، به طور چشمگیري مي تواند خطرات را کاهش دهد. راه حل هاي آرشیوي مبتني 
بر ابر مي توانند بهترین گونة خدمات ارزش افزوده را براي آرشیوها ارائه دهند. با آرشیو ابري، 
ذخیره سازی و مدیریت مقادیر نامحدود منابع رقمي امکان پذیر خواهد شد. جامعة آرشیوی از 
مزایای خدمات مشترکی نظیر یک شکل واحد ثبت و مستندسازی و ابزارهای تبدیل خودکار 
برخوردار خواهد شد. گزینه های انتخابی بسیاری نسبت به چگونگی و مکان آرشیو و نحوة 
دسترسی کاربران به منابع آرشیوی وجود خواهد داشت. همچنین، کاربران قادر خواهند بود 
تا اطالعات را بیدرنگ و با کمترین اختالل یا قطعي دریافت یا ارسال کنند. از اینرو، برخي 
ارائه دهنده های خدمات ابري، در حال حاضر، براي کمک به آرشیوها در خودکارسازي و 

استقرار آرشیوهاي رقمي در ابر مهیا شده اند.

آرشیو ابری؛ خدمتی نو
 در مدیریت اسناد رقمی
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اگرچه، آرشیو در ابر، آرشیوي یکپارچه، مقیاس پذیر، امن و نامحدود را متناسب با 
قدرت مالي سازمان ها ارائه مي دهد؛ به دلیل اینکه خدمت نسبتاً جدید و در حال تکامل 
است، توسعه و استقرار آن مي تواند سخت و پرهزینه باشد و براي برخي سازمان ها 
به سادگي مقرون به صرفه نباشد. برای اینکه سازمان ها بتوانند از آرشیو ابری بهره مند شوند، 
بررسی دقیق برخی مالحظات ضروری است. بدین منظور، پیشنهاد می شود قبل از انتقال 

آرشیو به ابر، موارد زیر در دستور کار سازمان ها قرار گیرد: 
1. شناسایی فرآیندها، برنامه ها و اطالعات قابل انتقال به ابر با توجه به سیاست های 

سازمان؛
2. بررسی و شناسایی راه های آسیب رسیدن به سازمان در صورت دسترسی غیرمجاز 

به اطالعات؛
3. حصول اطمینان از حفاظت رقمي طوالنی مدت و دسترسی به اطالعات ذخیره 

شده در ابر؛
4. آگاهی از مکانیسم های امنیتی و حفاظتی مورد استفاده توسط ارائه دهندة ابر در 

مقابل دسترسی های غیرمجاز؛ 
5. آگاهی از مسئولیت های سازمان در قبال امنیت زیرساخت ها و اطالعات با توجه 

به الگوی آرشیو ابری موردنظر؛
6. چگونگی اجرای برنامه های مدیریت اسناد رقمي در محیط ابری؛ 

7. تأثیر برون سپاری خدمات و منابع آرشیوی به ابـر در الزامـات قانونی و نظارتـی 
سازمان؛

8. چگونگی بررسی و نظارت بر قرارداد در سطح خدمت؛ و 
9. بررسی هزینة کل راه اندازی و مدیریت خدمات آرشیو ابری.
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