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چڪیده

هدف :آرشیــوها ،تا به امروز بهمنظــور دسـرتسپذیر ساخنت دامئی
مجموعههای خود ،بهگونهای فزاینده استفاده از ابزارها ،فرآیندها،
راهربدها و فناوریهای مختلف را تجربه كردهاند .بااینحال ،راهكارهای
متداول امروزی ،كه مجریان و متخصصان آرشیوی برای مقابله با تنوع
نیازهای مخاطبان و تغییرات پیدرپی فناوریها به خدمت گرفتهاند،
آرشیوها را با چالشهای بزرگی از قبیل هزینههای سنگین مرتبط با
توسعهونگهداریتجهیزاتسختافزاریونرمافزاری،مدیریت،حفاظت
و دسرتسپذیری طوالنیمدت به اسناد رقمی در حالِ رشد روبهرو كرده
است.درطیسالهایگذشته،مفهومجدیدآرشیوابریپابهعرصۀظهور
گذاشته است كه به نظر میرسد در همین عمر كوتاه خود ،طالیهدار
نگرشینوبهمفهومآرشیوبودهواینمقولهرادرمعرضتغییراتبنیادین
قرار داده است .پژوهش حارض بر آن است ضمن تبیین مفهوم آرشیو
ابری،بهنیازمندیهاوالگوهایاستقرارآنبپردازد.
روش /رویكرد پژوهش :این پژوهش كه به روش كتابخانهای و از طریق
تحلیل متون موجود در كتابخانهها و جستجوی مقاالت در پایگاههای
اطالعاتی تدوین یافته است ،ضمن بررسی چالشهای اساسی در
آرشیوهای رقمی و ویژگیها و فرصتهای فراهم شده توسط محاسبات
ابری ،به لزوم بهرهگیری از محاسبات ابری در آرشیوها پرداخته است.
نتیجهگیری :نتایج حاكی از آن است که آرشیو ابری میتواند کمک بزرگی
به سازمانها در ارائۀ خدمات آرشیوی در برخورد با مشکالت آرشیو رقمی
ازجمله ذخیرهسازی و مدیریت تودۀ در حالِ رشد اسناد رقمی مناید .با
آرشیوابری،گزینههایانتخابیبسیارینسبتبهچگونگیومكانآرشیو
و نحوۀ دسرتسی کاربران به منابع آرشیوی وجود خواهد داشت .اما ،برای
اینكه سازمانها بتوانند از یك آرشیو ابری بهرهمند شوند ،بایستی در این
راستامالحظاتیرامدنظرداشتهباشند،كهدرپایانپیشنهادشدهاست.
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مقدمه

واژة آرشيو ،از لغت يوناني آرشيون  ،به معناي دفتر يا ساختمان اداري اقتباس شده و طي
سالها ،معاني و مفاهيم متفاوتي داشته است(خالوئي1386،؛ اكرمي ،سوري .)1389 ،تحوالت
سريع و چشمگير در چرخة حيات اطالعات به سمت رقمي شدن ،آرشيو ،و نقش و جايگاه
آن را در جامعة اطالعاتي عصر حاضر ،تحت تأثير قرار داده است .اين تأثير بهحدي بوده كه
امروزه آرشيو رقمي ،جايگاه ويژة خود را در توسعه و پيشرفت علمي و اقتصادي ملل پيدا
كرده است .قرار گرفتن در خدمت كسب وكار و ايفاي نقش در مديريت دانش و تسهيم
سرمايههای فكري ،تأييدي بر اين ادعاست(طباطبايي اميري ،خبازان.)1389 ،
هرچند رقمیسازی ،دسترسي به منابع آرشيوي را بهبود بخشيد ،تحول در محمل ها
به مدد فناوریهای اطالعاتي و ارتباطاتي ،بهوبژه اينترنت ،اهميت دسترسي مداوم به منابع
آرشيوي را دو چندان ساخت .در اين رهگذر ،متناسب با تنوع ،اهميت و حجم روزافزونى
كه اين منابع در زندگى بشر یافتهاند و بهطور مرتب توسط كاربران مختلف و براى اهداف
متفاوت واكاوى مىشوند ،ذخیرهسازی ،نگهداري ،و حفاظت طوالنيمدت اين منابع در
مقياس باال و با هزينة كم ،از ميان برداشتن موانع و محدوديتهاي فناورانه ،زمانى ،و مكانى
بهمنظور دستيابي به منابع ،لزوم برقراري ارتباط پويا با مخاطبان ،ضرورت ارائة خدمات
هدفمند ،صرفهجويى در هزينه و مديريت بهتر آنان ،دغدغة بسياري از سازمانها و مراكز
آرشيوي تا اين زمان بوده است(طباطبايي اميري ،خبازان1389 ،؛ حسنپور ،چاكلي1390 ،؛
3
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صميعي1390 ،؛ بابالحوائجی و ديگران.)1391 ،
تحوالتي كه طي ساليان گذشته در زمينة فناوریهای محاسباتي ،بهوبژه محاسبات
ابري ،به وجود آمده ،بخش عظیمی از دنياي فناوری اطالعات را دگرگون ساخته و
به يکي از مباحث اصلي و بسيار مهم پژوهشي در جوامع علمي و صنعتي تبديل شده
است(سوتومايور 1و ديگران2009 ،؛ اِندو 2و ديگران؛  .)2010دور از ذهن نيست كه
آرشيوها و ساير مراكز اطالعاتي ،براي حفظ روند پايايي 3و نوگرايي و برآوردن نيازهاي
مخاطبان و جلب رضايت آنان ،در صدد راهكارهاي جديدي جهت افزايش سطح بهرهوری
از اين پديدة نوظهور ،يعني محاسبات ابري برآيند .چنانكه ،آرشيو ملي استراليا 4و سازمان
ملی آرشیو و پیشینههای آمریکا ،5به بررسي جوانب مختلف استفاده از محاسبات ابري در
چرخة حيات رقمي اقدام نمودهاند .کتابخانة کنگرة ملي اياالت متحده نيز ،در قالب برنامة
زيرساخت ملي اطالعات و نگهداري ،6استفاده از خدمات ابري را بهصورت آزمايشي آغاز
كرده است(سازمان ملی آرشیو و پیشینههای آمریکا2010 ،؛ آرشيو ملي استراليا2011 ،؛
كيمپتون 7و ديگران .)2012 ،پژوهش حاضر ،كه بهروش كتابخانهاي و از طريق تحليل
متون موجود در كتابخانهها و جستوجوي مقاالت در پايگاههای اطالعاتي تدوين شده
است ،تالش دارد با نگرشي كلي بر محاسبات ابري ،به بيان مفهوم آرشيو ابري ،نيازمندیها
و الگوهاي آن بپردازد.
در ادامه ،ساختار مقاله بدين شرح است :در بخش دوم ،چارچوب نظري ،مفاهيم و
تعاريف بيان میشود؛ بخش سوم ،به پژوهشها و كارهاي انجام شده میپردازد .در بخش
چهارم ،برخي چالشهای اساسي كه آرشيوهاي امروزي با آن دستوپنجه نرم میکنند،
تشريح میشود و راهكاري براي آن ارائه میگردد .در بخش پنجم ،ضمن بيان مفهوم
آرشيو ابري ،به نيازمندیها و الگوهاي آن پرداخته میشود؛ و در نهايت ،بخش ششم ،به
نتیجهگیری و ارائة پيشنهادها اختصاص يافته است.
1. Sotomayor
2. Endo
3. Persistence
4. National Archives of Australia,
http://www.naa.gov.au/
5. National Archives and Records
Administration (NARA), http://www.
archives.gov/
6.The National Digital Information
Infrastructure and Preservation
)Program (NDIIPP
7. Kimpton

88

چارچوب نظری ،مفاهیم ،و تعاریف

 .1سیر تحول آرشیو

از زماني كه بشر توانست مدارك مربوط به زندگي و فعالیتهای روزمرة خود را برروي
مواد و اجسام بادوام ثبت كند و آنها را در مكاني گرد آورد ،نخستین آرشیوها در جهان
شكل گرفت(قائممقامي .)1350 ،اين آرشيوها ،كه در محيطي فيزيكي بنا شده بودند،
بهشکل سنتي اداره میشدند .مديريت سنتي ،نگرانيهايي را براي دستاندركاران و
مخاطبان آنها به همراه داشت .دستاندركاران آرشيوهاي سنتي ،بيم آن را داشتند كه
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آسيبي متوجه اين اسناد با ارزش گردد و حوادثي از قبيل آتشسوزی ،زلزله ،سیل ،جنگ،
سرقت ،و مانند آن باعث از بين رفتن اصل اطالعات موجود در سند شود؛ بهطوريكه
دیگر امکان دستیابی به اصل سند وجود نداشته باشد .مخاطبان نيز براي دستيابي به منابع
با مشكالت ناشي از حضور فيزيكي در محل آرشيو دستوپنجه نرم ميكردند .با افزایش
روزافزون اسناد آنالوگ ،آرشيوهاي سنتي ،بهدلیل انباشت پروندهها ،با معضالت زيادي از
جمله نياز به فضاي بزرگتر ،احتمال مفقود و معدوم و مخدوش شدن اطالعات ،افزايش
احتمال فرسايش اسناد و كاهش طول عمر آنها ،پائین بودن سرعت بازیابی اطالعات و
درنتيجه کاهش سرعت اطالعرسانی و بهتبع آن افزایش هزینه و صرف زمان بيشتر جهت
انجام امور آرشيوي و اطالعرسانی مواجه بودند(رضايي شريف آبادي و ديگران1386 ،؛
طباطبايي اميري ،خبازان.)1389 ،
حفظ و نگهدارى منابع از گزند آسيبهاى فيزيكى و شيميايى ،محدوديتها در فضا،
نگهداري ،مكان و زمان دسترسي به منابع آرشيوي و همچنين ،محدوديتهاي دستيابي به
اطالعات رسانههای مختلف ،دستاندركاران و متخصصان آرشيوهاي سنتي را به چارهانديشي
واداشت تا جهت توسعة محیط ،حفظ ،و نگهداری منابع و ایجاد تنوع در اَشکال مختلف
ارائة اطالعات و بهبود خدمات آرشيوي و اطالعرسانی ،در صدد رقمیسازی منابع برآيند.
با رقمیسازی ،حفظ محتوا و كاهش استفاده از نسخههای اصلي و ساخت نسخة پشتيبان از
مناب ِع در معرض خطر و بازتوليد آنها امکانپذیر شد .تحوالت سريع در چرخة حيات رقمي
و استفادة گسترده از رسانههای رقمي روشهای سنتي توليد ،نگهداري و انتقال اسناد را به
چالش كشاند و تولید و استفاده از فناوری آنالوگ گامبهگام متوقف و فناوری رقمي جایگزین
آن شد؛ تا آنجاكه ،شالودة ايجاد آرشيو رقمي را پيريزي كرد .آرشيو رقمي ،با تكيه بر فناوري
رقمي ،شيوههای سازماندهي ،نگهداري ،حفاظت و اشاعة اطالعات را متحول ساخت و
موجب بهبود دسترسي به منابع شد .عموم راهكارهاي ارائه شده در آغازِ ايجاد اين ساختار،
بهصورت موقت يا با قابليت پاسخگويي در يك بازة زماني خاص بود و به مسئلة نگهداري
بلندمدت اسناد رقمي توجهي نداشت .فرآيند رقمیسازی از طريق لوحهاي فشرده و انواع
مختلف ديسكها ،تأييدي بر اين ادعاست(صادقيان1386 ،؛ تاجآبادي و ديگران1388 ،؛
نعمتي اناركي ،پورنقي1389 ،؛ ابراهيمي.)1389 ،
پيدايش اينترنت و ظهور وب ،بهواسطة ويژگيهاي فرامتني و چندرسانهاي و سرعت
و سهولت تبادل اطالعات در محيط مجازي ،موجب شده بسياري از آرشيوهاي رقمي
درصدد ايجاد آرشيوهاي مجازي يا وب بنياد برآيند ،به گونهاي كه ،امروزه بسياري از
سازمانها و مراكز آرشيوي به مجازيسازي آرشيوهاي خود پرداختهاند و از قابليتهاي

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ95

89

مهدیحسنپور
اسدالله شاه بهرامی

1. Currency

90

وب براي تسهيل دسترسي به منابع آرشيوي و پيشبرد اهداف خدمترساني به مخاطبان
خود بهره ميبرند .در محيط وب ،دستيابي از هر نقطة ارتباطي امکانپذیر است و آرشيوهاي
مجازي ميتوانند در كوتاهترين زمان ممكن ،به طيف گستردهاي از مخاطبان ،خدمات
آرشيوي ارائه نمايند .اين آرشيوها ،بهصورت محلي و اختصاصي ميزباني میشوند و البته
براي برقراري اين محيط به امكانات سختافزاري و نرمافزاري نياز است .عالوهبراين،
خطمشيها و برنامههای ارائه شده در آرشيوهاي مجازي در دريافت ،ذخیرهسازی،
مديريت ،نگهداري ،و حفاظت و اشاعة اطالعات و اسناد ،بهصورت بلندمدت(دهها سال
يا قرنها) است(تاجآبادي و ديگران1388 ،؛ نعمتي اناركي ،پورنقي1389 ،؛ ابراهيمي،
1389؛ طباطبايي اميري ،خبازان1389 ،؛ طباطبايي اميري ،احمديان.)1390 ،
طي سالهاي گذشته ،مفهوم جديد آرشيو ابري پا بهعرصة ظهور گذاشته است كه
به ذخیرهسازی نامحدود و نگهداري و حفاظت طوالنيمدت اطالعات و اسناد رقمي
میپردازد و بهنظر ميرسد در همين عمر كوتاه خود ،طاليهدار نگرشي نو به مفهوم آرشيو
بوده و اين مقوله را در معرض تغييرات بنيادين قرار داده است .آرشيو در ابر ،يا آنچه از آن
بهعنوان آرشيو ابري نام برده میشود ،خدمتي است كه همانند آرشيو مجازي ،در محيط
مجازى اينترنت اتفاق مىافتد و براى برقرارى اين محيط ،نياز به امكانات سختافزارى و
نرمافزارى است ،با اين تفاوت كه براي راهاندازي و استفاده از آرشيو ابري ،به سرمايهگذاري
هنگفت در حوزة زيرساخت نيازي نيست .اين خدمت ،راهكارهاي تازهاي را براي آرشيو
نامحدود ،طوالنيمدت يكپارچه ،پويا ،ماندگار ،قابل اعتماد و مقرونبهصرفه در دنياي
رقمي ،نويد ميدهد.
سير تحول آرشيوها ،همانطور كه در شكل 1نشان داده شده است ،بيانگر دو مطلب
اساسي است .نخست اينكه ،تغييرات و پيشرفتهاي پديد آمده در آرشيوها نشأت گرفته
از فناوريهاست و تكامل فناوري چالشي است كه اين حوزه با آن روبهروست .دوم اينكه،
آرشيوها ،بهواسطة پويايي 1نيازهاي مخاطبان خود و تنوع رسانههای اطالعاتي ،همواره با
جريان پويايي و نوگرايي همراه شدهاند و با عرضة خدمات كاربرپسند ،سعي در جلب
رضايتمندي مخاطبان خود دارند.
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سیر تحول آرشیو

چرخۀ

 .2محاسبات ابری

1

امروزه ،پيشرفت و توسعة مرزهاي دانش به گسترش فناوریهای محاسباتي وابسته شده
است .فناوري محاسباتي در حال تغيير است .شكلگيري شبكههای رايانهاي را ميتوان
نقطة آغاز اين فناوري دانست كه از اتصال دو يا چندين رايانة مستقل به يكديگر پديدار
شد .با اتصال چندين شبكة رايانهاي ،بستر مناسبي براي تبادل اطالعات فراهم شد كه منجر
به پيدايش اينترنت گرديد تا از طريق آن ،اطالعات بين کاربران به اشتراک گذاشته شود.
در حقيقت ،اينترنت ،بستري را براي اتصال رايانههای ناهمگون در سراسر دنيا به يكديگر
فراهم كرد .در آن زمان ،فناوري وب جهاني ،تالشي بود براي ساخت يك بستر اطالعاتي
بر روي اينترنت .براي افزايش کارآيي و توان پردازشي ،فناوري محاسبات گريد 2شکل
گرفت .محاسبات گريد ،ساخت بستري محاسباتي ،اطالعاتي ،و ارتباطي بر روي اينترنت
را دنبال ميكند؛ بهطوريكه ،منابع از راه دور به اشتراک گذاشته میشود .عصر حاضر،
که از آن بهعنوان عصر اطالعات و ارتباطات نام برده میشود ،با الگوي جديدي به نام
محاسبات ابري روبهروست ،كه به اشتراكگذاري خدمات در بستر اينترنت میپردازد و بر
همكاري تمركز يافته است(بوجــانوآ ،3سامبا .)2011 ،شكل 2سير تكاملــي محاسبـات
ابري را نشان ميدهد.

1. Cloud Computing
2. Grid Computing
3. Bojanova
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شکل 2

صفحة

سیرتكاملیمحاسباتابری

براساس تعريف مؤسسة ملی استانداردها و فناوری  ،محاسبات ابري ،الگويي است
که برحسب تقاضاي شبکه ،دسترسي آسان و فراگير به منبع مشترکي از منابع محاسباتي
قابل تنظيم شامل شبکهها ،سرورها ،فضاي ذخیرهسازی ،برنامههای کاربردي ،و خدمات
را بهسرعت ،با حداقل تالش مديريتي و بدون دخالت سرويسدهنده بهراحتي ممکن
گرنس  .)2011 ،ويژگيهاي منحصربهفرد و الگوهاي مختلف محاسبات
ميسازد(مِل َ ،
ابري ،آن را براي سازمانهايي که ترجيح ميدهند بهجاي تمركز بر مباحث فناوري بيشتر
به مأموريت اصلي و سرمايهگذاري بپردازند و خدمات بيشتر و انعطافپذيرتري را با
هزینههای كمتر و کسب وکار بهتر به کارمندان ،شرکا و مشتریان خود ارائه دهند ،به
گزينهاي جذاب تبديل كرده است(چوني 1و ديگران2010 ،؛ كايتيلِس ،2سانگوك.)2012 ،3
نكتة اساسي در محاسبات ابري ،انجام خودكار بسياري از وظايف مديريتي است .اگر
سيستم نياز به مديريت انسان براي تخصيص منابع و فرآيندها داشته باشد ،ديگر يك ابر
نخواهد بود .اگر بخواهيم يك سيستم وضعيت ابري داشته باشد ،مديريت دستي بايد با
فرآيندهاي خودكار جايگزين شوند(ميلر.)2008 ،4

 .3ذخیرهساز ابری

5

1. Chunye
2. Caytiles
3. Sunguk
4. Miller
5. Cloud Storage
6. Online
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ذخيرهساز ابري يا ابر ذخيرهساز ،مخزني ويژة ذخیرهسازی برخط 6است كه به نگهداري
امن و طوالنيمدت اطالعات ذخيره شده در ابر میپردازد و امكان دسترسي كاربران را بر
روي شبكه ممكن ميسازد.

پیشینۀپژوهش

پيشينة پژوهش شامل مطالـعات و طرحهاي پيشين داخل و خارج از كشور پيرامون
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محاسبات ابري در حوزة كتابخانه و آرشيو است كه در ادامه به آنها پرداخته شده است.
محسن يزداني( ،)1390به مشكل توسعة كتابخانههای رقمي پرداخته و براي بهبود
خدمترساني به كاربران در اين كتابخانهها ،استفاده از محاسبات ابري را پيشنهاد كرده و
با بررسي مهمترين بخشهاي اصلي يك كتابخانة ابري شامل سيستم معماري ،سيستم
عامل ،و امنيت بيان داشته است كه محاسبات ابري و روشهای بهكاررفته در كتابخانههای
رقمي ،باعث افزايش ميزان استفاده از منابع و كاهش هزينهها در اجراي پروژههای شبكه
در سطح وسيع میشود.
قبادپور و همكاران( ،)1391ضمن بررسي الگوها و فرصتها و تهديدهاي محاسبات
ابري ،به اين مسئله پرداختهاند كه چگونه ميتوان كيفيت كتابخانههای رقمي را افزايش داد.
آنها معتقد هستند كه كتابخانهها براي رسيدن به اين مهم بايد از ويژگيها و خصوصيات
محاسبات ابري بهرهمند شوند .ازاينرو ،تنها ايدة طراحي کتابخانة ابري را پيشنهاد كردهاند.
آنها در پژوهشي ديگر( ،)1392ضمن اشاره به بنيانهاي محاسبات ابري و تحليل روندهاي
حاكم در اين پديده ،به لحاظ الگوي توسعة ابر ،استقرار الگوي ابر عمومي و از ميان
الگوهاي خدمات ارائه شده توسط ابر ،ارائة نرمافزار بهعنوان خدمت و سختافزار بهعنوان
خدمت را براي آرشيو ملي پيشنهاد كردهاند .اما اشارهاي به نيازمندیهاي آنها نكردهاند .آنها
بر اين باورند كه آرشیو ملی ابری بهمثابه ابر عمومی ،ميتواند براي مسائلي چون چالش
استانداردهاي يکسان براي توليد ،آمادهسازي ،تنظيم و توصيف ،واسپاري ،دسترسپذيري
و امنيت اسناد الكترونيك ،راهكارهاي مناسب ارائه دهد.
عباسی و آبام( ،)1392پژوهش خود را با هدف بررسی ویژگیهای موجود و
بالقوة سیستمهای مدیریت و اشتراک دانش مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی انجام دادهاند .روش تحقیق ،کتابخانهای است و براي گردآوري دادهها از
سیاهۀ وارسی استفاده شده است .يافتههای پژوهش ،نشان ميدهد كه بیش از  46درصد
کتابخانههای دانشگاههای برتر جهان ،از سیستمهای مبتني بر محاسبات ابري استفاده
میکنند .آنها در پايان ،بهمنظور شکلگیری شبکة دانش در کتابخانههای دانشگاهی ایران،
بهکارگیری الگوي دانش بهعنوان یک خدمت را پيشنهاد كردهاند.
ايگلِسياس 1و همكارش( ،)2010در سال  ،2009در كتابخانة مركزي دانشگاه ايالت
كانكتيكات ،2سيستم آرشيو رقمي  3 ERISرا با استفاده از انبارة آمازون 4توسعه دادند تا
همة فرآيندهاي حفاظت رقمي را مديريت كنند .در اين سيستم ،كه بيشتر قسمتهاي آن
6
با الگوي مرجع سيستمهاي اطالعاتي آرشيوي باز 5سازگاري داشت ،براي انتقال فراداده
از فرهنگ دادة پريميس 7استفاده كردند.

1. Iglesias
2. Connecticut
3. Enhancing Repository Infrastruc)ture in Scotland (ERIS
4. Amazon S3
5. Open Archival Information
)System (OAIS
6. Metadata
7. PREMIS Data Dictionary
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1. Askhoj
2. Metadata Encoding and Trans)mission Profiles (METS
3. Singapore Framework for Dublin Core Application Profiles
4. ExLibris, http://www.exlibrisgroup.com/
5. Alma
6. API
7. OCLC WorldShare,
http://www.oclc.org/
8. DURASPACE,
http://www.duraspace.org/
9. DURACLOUD
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آسخوج 1و همكاران( ،)2011بهمنظور تدارك خدمات آرشيوي مشترك با استفاده از
محاسبات ابري ،نوعي الگوي تركيبي از الگوي مرجع سيستمهاي اطالعاتي آرشيوي باز
و الگوي اليهاي خدمات محاسبات ابري را پيشنهاد كردهاند .در اين الگو ،بهمنظور ارائة
انبارهاي قابل اعتماد و حفاظت طوالنيمدت بهعنوان يک خدمت مبتني بر ابر ،از استاندارد
متس 2براي ايجاد بستة اطالعاتي و انتقال داده ،و از فرهنگ دادة پريميس براي حفاظت از
فرادادة نمايش استفاده شده است .آنها ،همچنين ،براي ذخيرة فراداده و محتوا برروي هر
نوع راهكار ذخیرهسازی مبتني بر ابر ،از چارچوب سنگاپور براي پروفايلهاي کاربردي
دابلينكور 3در طراحي استفاده كردهاند.
شركت اي.ايكس.اليبريز ،4با ارائة پلتفرم ابري آلما ،5با پایبندي به استانداردهاي ارتباطاتي
باز از قبيل زد 39/50و  SRUو نيز رابطهاي برنامهنويسي كاربردي 6باز ،به كتابخانهها اجازه
ميدهد تا سيستمها و خدمات بهبوديافته و نوآورانة خود را گسترش دهند.
اُ.سي.اِل.سي( ،)2012با ارائة اُ.سي.ال.سي ُوردِ .شير 7در قالب دو خدمت ابري نرمافزار و
پلتفرم ،طیف وسیعی از خدمات كتابخانهاي از قبيل دريافت ،فهرستنويسي ،مديريت مجوز،
و انتشار را شامل میشود .اين طرح ،كتابخانهها را قادر میسازد تا چرخة حيات مجموعههای
رقمـي را در یک برنامة مبتنـی بر ابر ،مديريـت كنند .ازطريق رابطهاي برنامهنويسي كاربردي
و ساير خدمات وب ،انعطافپذيري و دسترسي باز به اطالعات كتابخانهها فراهم میشود و
همكاري و به اشتراكگذاري برنامهها در سراسر جامعة كتابخانهاي آسان میشود .اُ.سي.ال.سي،
تالش دارد با استقرار مراكز دادة خود در سراسر جهان ،كارآيي ،قابلیت اطمینان ،و مقیاسپذیری
بااليي را تضمين نمايد .درحال حاضر ،اين مراكز تنها در ایاالت متحده و انگلستان در دسترس
است و برپايي مراكز داده در قارة اروپا ،كانادا ،و استراليا در دستور كار اين مركز قرار دارد.
عالوهبراين ،ترکیب اطالعات از بسیاری از کتابخانهها و مديريت فراداده نيز ،در فهرست
كارهاي آتي اين مركز به چشم ميخورد.
دورا اِسپ ِيس ،)2009( 8نسبت به نگهداري و حفاظت طوالنيمدت اطالعات رقمي
واكنش نشان داد و دوراكلود 9را با هدف ارائة خدمات حفاظتي در پشتيباني و دسترسي به
محتواي رقمي ايجاد كرد(كيمپتون و همكاران .)2012 ،درحالحاضر ،دوراكلود ،کتابخانهها و
آرشيوها و ساير سازمانها و مراكز اطالعاتي و فرهنگي را قادر ميسازد تا محتوا و داراييهاي
رقمي خود را به ابر انتقال دهند و با ايجاد زيرساخت ِ
ابري امن و بهرهگيري از چندين ارائهدهندة
خدمات ابري ،نسخههای متعددي از محتوا را در مكانهاي مختلف و تحت كنترل كاربر
بهصورت خودكار ايجاد ميكند تا خطر از دست دادن دادهها برطرف گردد .دورا ،با نظارت
بر امضاي رقمي فايلها ،پايايي آنها را در طول زمان تضمين مينمايد(كيمپتون و همكاران،

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ95

آرشیوابری؛خدمتینو
در مدیریت اسناد رقمی

 .)2014هنگاميکه محتوا در پلتفرم دورا ذخيره میشود ،سالمت محتوا هنگام اينجست 1و
همچنين در طول حيات آن در پلتفرم كنترل میشود .محتواي ذخيره شده ميتواند در چندين
مکا ِن برخط ذخيره شود و ميان اين مراكز هماهنگ 2شود .درصورت خرابي محتوا ،اگر نسخة
برخط ديگري در دسترس باشد ،محتواي خراب شده بهطور خودکار جايگزين خواهد شد.
ازسوي ديگر ،کاربران ميتوانند با استفاده از ابزار هماهنگسازي خودكار ،محتواي محلي
خود را با نسخههای موجود در پلتفرم هماهنگ سازند و فايلهاي صوتي و تصويري خود
را بهصورت گسترده ،از طريق يو.آر.اِل 3ساده ،مديريت و اجرا نمايند .عالوهبر اين ،با تسهيل
در اشتراكگذاري محتوا ،کاربران اين توانايي را دارند كه دسترسي يا عدم دسترسي(موقت يا
دائمي) به محتوا را براي كاربر يا گروهي از كاربران ميسر سازند.
بررسي پژوهشها نشان ميدهد كه هيچيك از آنها به چالشهای آرشيوهاي امروزي
نپرداختهاند .همچنين ،هيچ تعريف روشني از آرشيو ابري ،نيازمندیها و الگوهاي آن بيان
نشده است .ازاينرو ،در پژوهش حاضر ،چالشهای آرشيوهاي امروزي مورد بررسي قرار
گرفته و ضمن ارائة تعريفي از آرشيو ابري به نيازمندیها و الگوهاي آن پرداخته شده است.

چالشهای آرشیوهای امروزی

ظهور فناوریهای رقمي ،رشد اينترنت با توانايى اشاعة سريع اطالعات و توسعة نرمافزارهاي
متنوع باعث ايجاد تغييرات اساسى در ساختار آرشيوها شده؛ بهطوريكه روند مديريت
اسناد را در چرخة آرشيو رقمي ،فرآيندى طوالنيمدت ساخته است .در اين ميان ،رشد
فزايندة اطالعات در قالب رقمي ،مسائل مربوط به دريافت ،نگهداري ،مديريت و انتشار اين
مجموعههای گسترده ،ناهمگون و در حا ِل رشد را مطرح ساخته است .در اينجا ،به برخي
چالشهای اساسي كه تا اين زمان ،دغدغة بسياري از افراد و سازمانها بوده اشاره میشود.
 .1نگهداری و حفاظت طوالنیمدت :هدف اصلي از آرشيو رقمي را ميتوان حفاظت و
نگهداري بلندمدت از اسناد رقمي بهمنظور دسترسپذير ساختن دائمي آنها دانست(يزداننيا،
1388؛ صميعي .)1390 ،تنوع قالب منابع رقمي توليدي و تغيير ويژگيها و عملكرد نرمافزارها
و سختافزارها بهمدد رشد سريع فناوري و تغيير چشمگير رسانههای اطالعاتي ،اين مراكز
را به چالش كشانده است .افزونگي ،قابليت تكثير ،و امنيت در برابر حمالت و همچنين
ِ
ِ
نگهداري طوالنيمدت بهشمار ميآيند كه اهميت
ضروري
ناتوانيهاي فني ،از ويژگيهاي
آنها به مرور زمان و فراتر از چند دهه يا چند قرن بيشتر میشود(كمال ابراهيمي1389 ،؛
نعمتي اناركي ،پورنقي1389 ،؛ رضايیشريفآبادی و ديگران1390 ،؛ طباطبايي اميري ،خبازان،
.)1389

1. Ingest
2. Synchronize
3. URL
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 .2هزینههای همــواره در حال رشد بهمنظــور ارتقا و روزآمدسازی تجهیزات سختافزاری
و نرمافزاری :يكي ديگر از موضوعهاي چالشبرانگيز در حوزة آرشيوهاي رقمي ،بحث

هزينههاست .خدمات آرشيو رقمي ،بيشتر بهصورت محلي ميزباني میشوند و از نرمافزارهاي
خاص خود استفاده میکنند .اشياي رقمي مستلزم مراقبت دائم و برخورداري از سامانههای
پشتيباني حياتي هستند تا همواره قابل استفاده باشند؛ چراكه ،شرط اساسي براي دسترسي دائمي
به منابع آرشيوي نيز فراهم آوردن منابع سختافزاري و نرمافزاري است .در حقيقت ،بدون
بسترسازي و فراهم كردن زيرساختهاي الزم جهت بهرهوری از منابع ،هيچ تالشي براي
دسترسپذير ساختن اين منابع راه به جايي نخواهد برد .فراهمآوري اين زيرساختها نيز،
نيازمند سرمايهگذاریهای هنگفت است(طباطبايي اميري ،خبازان.)1389،
 .3مقیاسپذیری :همانطور كه اشاره شد ،بازار آرشيو دستخوش تحوالت سريع است
و اغلب نياز به توسعه و استقرار سيستمها و فناوریهای جديد دارد .گسترش قابليتها
نرخ سريع ،بهمنظور انطباق با فناوریهای روز،
و تواناييهاي راهكارهاي موجود در اين ِ
وقتگير و هزينهبر است و گاهي اوقات حتي بدون ارتقاي زيرساخت امکانپذیر نيست.
 .4وابستگی به مكان و ذخیرهساز :درحال حاضر ،منابع آرشيوي بااستفاده از رايانههای
روميزي يا سرويسدهندههای محلي ،قابل ذخیرهسازی و دستيابي هستند .ذخیرهسازی
هرآنچه كه وارد آرشيو میشود ،تعدد پشتيبان و نگهداري آنها در مكاني دور از ابزارهاي
ذخیرهسازی ،از شيوههای متعارف در آرشيوهاست(صميعي .)1390 ،تغييرات در فناوري
و بروز حوادث قهريه از قبيل آتشسوزي ،سيل ،زلزله ،مانند آن ،اين مراكز و تجهيزات
زيربنايي آنها را با چالشهایي روبهرو ساخته است ،بهگونهاي كه بازيابي فاجعه همواره در
دستور كار مراكز آرشيوي قرار دارد.
 .5ذخیرهسازی مقادیر انبوه اطالعات :امروزه ،رشد اينترنت و فناوریهای وابسته ،منجر
به گسترش فزایندۀ انواع منابع اطالعاتی رقمي در حجم و قالبهای مختلف شده است.
روند روبهرش ِد توليد اطالعات رقمي ،نياز به توسعة فضاي ذخیرهسازی و اماكن نگهداري
پشتيبان را بيش از پيش نمايان ميسازد.
 .6مدیریت فراداده :اگرچه ،استانداردها در طول زمان براى تأمين سامانهاى مؤثر و
منسجم جهت آرشيوها توسعه یافتهاند و وحدت در میان قالب اسناد رقمي و رعایت
استانداردهای مشابه بهمنظور ميانكنشپذيري ،برای آرشیوهاي امروزي امری كمال
مطلوب محسوب میشود ،وجود استانداردهاي اسناد رقمي مختلف از يكسو و تنوع
نرمافزارهاي مدعي آرشيوي با ويژگيها و استانداردهاي اسناد رقمي مختلف ،از سويي
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ديگر ،منجر به فعاليتهاي پيچيدهاي شده كه بهطور گسترده بين آرشيوهاي گوناگون
متفاوت است و غالب ًا بازيابى اسناد خاص و ميانكنشپذيري ميان آرشيوها را دشوار
ساخته است(طباطبايي اميري ،احمديان1390،؛ طاهري1391،؛ عربگری و ديگران1392،؛
كوكبي و ديگران .)1389 ،استفاده از استانداردهاي مختلف براي حفاظت بلندمدت و
دستيابي دائمي كاربران به اشياي رقمي در آرشيوهاي ملي(صميعي ،)1390 ،عدم استفاده
از استاندارد واحد در فهرستنويسي (عربگری و ديگران1392 ،؛ جهانشاهی و ديگران،
 ،)1392تأييدي بر اين ادعاست.
موضوعها وچالشهای مطرح شده ،با پرسشهايي همراه است ،نظير اينكه آيا روش
مؤثر و مقرون بهصرفهاي براي نگهداري و حفاظت طوالنيمدت منابع رقمي وجود ندارد؟ در
برابر تغييرات و پيشرفتهاي پيدرپي و مداوم در فناوري و غيرقابل استفاده شدن فناوریهای
قديمي چه بايد كرد؟ براي صرفهجويي و كاهش در سرمايهگذاریهای هنگفت زيرساختهاي
سختافزاري و نرمافزاري ،عالوهبر اولويتبندي و گزينش منابع آرشيوي ،چه تمهيداتي بايد
انديشيد؟ آيا سامانههایي وجود دارد كه تا حد ممكن خودنگهدار ،خودناظر و خودتعميركننده
باشند؟ روش مناسب براي ذخیرهسازی مقادير انبوه منابع رقمي چندرسانهاي و عدم وابستگي به
مكان و ذخيرهساز كدام است؟ راهكار مناسب براي مديريت حجم عظيم دادههای درحا ِل رشد
با حداقل ممكن مداخله انساني ،كدام است؟ جهت در اختيار داشتن نرمافزار استاندارد مديريت
منابع آرشيوي چه الگويي پيشنهاد میگردد؟ اهرم مناسب جهت استفاده از استانداردهاي واحد
و يكسان در مديريت اسناد رقمي كدام است؟
پاسخ همة اين پرسشها در محاسبات ابري (يا به اختصار ابر) نهفته است .محاسبات
ابري شيوة ارتباط با رايانه و اينترنت را متحول ساخته است .اين تحول به اين دليل است
كه تغيير عمده در چگونگي ذخیرهسازی اطالعات و اجراي برنامهها صورت گرفته است.
بهجاي اجراي برنامهها و فايلها روي يك رايانة روميزي ،همه چيز در ابر قرار ميگيرد،
جاييكه هزاران ماشين(سرورها و رايانههای شخصي) بهصورت شبكه بههم متصالند و از
طريق اينترنت قابل دسترس هستند .برخالف راهحلهاي موجود كه با قطع برق ،خرابي
سختافزار ،و ديگر شرايط غيرقابل پيشبيني در معرض خارج شدن از خط هستند ،اين
مشكالت در راهحلهاي ابري بهشدت کاهش مييابد .ابر ميتواند حتي در حالتي که
چندين ماشين آن از شبکه خارج شود به عملکرد عادي خود ادامه دهد.
محاسبات ابري ،ظرفيت ذخیرهسازی را براساس تقاضا و بهصورت نامحدود فراهم
ميكند و براي ذخیرهسازی سازماني ،ابزاري جديدتر محسوب میشود كه هم مزاياي
مالي دارد و هم مزاياي امنيتي .از نظر مالي ،منابع مجازي در ابر معموالً از منابع فيزيکيِ
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1. Cloud Storage
2. Barrasso
3. Wallace
4. Virtualization
5. Gmail, http://www.gmail.com/
6. Ubiquity
7. Vaquero
8. de Oliveira
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اختصاصي ،ارزانتر هستند .زيرا ،ديگر نيازي به سرمایهگذاری هنگفت در تهیه و استقرار
سختافزارهایی جهت ذخیرهسازی و همچنین هزینههای مورد نياز جهت پشتیبانی از
آنها نيست .عالوهبراين ،ذخیرهسازی ابري ،1نياز به فضاي ذخیرهسازی فيزيكي را كاهش
ميدهد .از جنبة امنيتي ،دادههای ذخيره شده در يک ابر ،به دليل تكثير دادهها در چندين
ماشين فيزيکي آن هم در مكانهاي مختلف ،از حذف تصادفي يا سوانح سختافزاري در
امان هستند .عالوهبر اين ،در اينگونه ذخیرهسازی ميتوان بر حجم دادههای در حا ِل رشد،
كنترل بيشتري داشت .روشن است که ذخیرهسازی ابري ،ميتواند بهعنوان راهكار مناسبي
برای مدیریت پشتیبانگیری در برخورد با مشکالت ذخیرهسازی تودة عظيم و در حال
رش ِد اسناد رقمي کمک شايان توجهي كند و انبارهاي قابل اطمينان و مقرونبهصرفهبراي
ذخیرهسازی آرشيوي ايجاد نمايد(ميلر2008 ،؛ باراسو ،2واالس.)2012 ،3
در محاسبات ابري ،ارائهدهندههای خدمات ابري ،از زيرساخت مجازي براي ارائة
خدمات به مشتريان خود استفاده میکنند .به كمك مجازيسازي ،4پيچيدگيهاي موجود در
محاسبات ابري از ديد کاربر پنهان میشود .در حقيقت ،مجازيسازي ،اليهاي از انتزاع بين
سختافزار و سيستمعامل ايجاد ميكند(چوني و ديگران .)2010 ،از طريق مجازيسازي
يا ساير فناوريها ،زيرساختها بهصورت منطقي يا فيزيكي از هم جدا هستند .رفتار يك
بخش بهسختي بر روي قسمتها ديگر تأثير ميگذارد .عناصر زيربنايي ابر ،به سادگي
توسط كاربر قابل دسترسي است .كاربر ابر ،آزادانه با ارائهدهندههای ابر ارتباط برقرار
ميكند و توانايي استفادة خودكار از امكانات محاسباتي نظير فضاي ذخیرهسازی و توان
پردازشي را ،خارج از محدوديت زمان و مکا ِن دسترسي دارد .ديگر كاربر نيازي ندارد تا با
تغييرات و پيشرفت فناوري ،اقدام به ارتقا و روزآمدسازي سختافزارها و يا نرمافزارهاي
خود نمايد .جيميل ،5نمونة بارز سامانهاي است كه باوجود تغييرات پيدرپي و مداوم در
فناوري و از رده خارج شدن فناوریهای قديمي ،كاربرانش از مواجه شدن با مسائل مرتبط
با سازگاري سختافزارها و نرم افزارها بينياز هستند.
6
محاسبات ابري ،باتوجه به ويژگي حضور در همهجا  ،فرصتهای جديدي را برای به
اشتراکگذاشتن خدمات و اطالعات در هر زمان و هر مكان ايجاد نموده است؛ بهطوريکه
همیشه میتواند در دسترس باشد .اين فناوري ،زماني که تقاضا به شکلي چشمگير افزايش
مييابد ،کارآيي و انعطافپذيري بااليي را فراهم ميآورد و موجب شده است تا ديدگاه
جديدي در به اشتراکگذاري منابع بهوجود آيد(يزداني.)1390 ،
عالوهبر موارد ذكر شده ،راهكارهاي مبتني بر ابر ،مقياسپذيري را با سرعت بيشتري در
ياُلويِرا 8و
ابعاد وسيعتر و با هزينة مؤثرتر امکانپذیر ميسازد(واكوئرو 7و ديگران2008 ،؛ د 
ديگران.)2010 ،
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اگرچه برخي نگرانيها از قبيل تحويل دادههای حساس به شخص ثالث و از دست
دادن دادههای ذخيره شده در ابر بهدلیل عدم حاكميت و كنترل مناسب آنها وجود دارد(آي.
بي.اِم2010 ،1؛ فرگو ِسن ،2كانوِري)2011 ،3؛ در ساليان اخير ،با رشد روزافزون حجم عظيم
اطالعات و اسناد ،حركت به سمت ابرها اتفاق افتاده است و برونسپاري 4و ذخیرهسازی
در ابر به يكي از مباحث اساسي در دنياي اطالعات تبديل شده است .بهاينترتيب ،بسياري
از شركتهاي غولپيكر و پيشرو در صنعت فناوري از قبيل گوگل ،آمازون ،و اوراكل با
ورود به اين مقوله و بهکارگيري آن در فرآيندهاي خدمترساني به مشتريان و کاربرانشان،
خدمات ابري متنوعي را عرضه داشتهاند(آسخوج و ديگران2011 ،؛ آي.بي.اِم2011 ،؛
راد ِ
يكيتي2011 ،5؛ اينترپرس/6ايكا.)2012 ،7
همانطور كه در شكل 3نشان داده شده است ،محاسبات ابری به آرشيوها در پل
زدن شكاف ميان فناوري اطالعات و خدمات آرشيوي كمك ميكند .فرصتهای فراهم
شده توسط محاسبات ابري ،بسياري از مراكز آرشيوي را كه از فقدان زيرساختهاي فني
و پشتيباني رنج ميبرند ،قادر ميسازد تا با استفاده از قابليتهايي از قبيل ذخیرهسازی
نامحدود ،اشتراكگذاري آسان ،مقياسپذيري ،و مانند آن انعطافپذیري ،اقتصاد نگهداري
اطالعات ،و ايجاد حفاظت طوالنیمدت كاربردي را تغییر دهند و به ايجاد مخازن ،آرشيو،
و حفاظت طوالنيمدت از منابع رقمي خود بپردازند .آرشيوها نيز با استفاده از نرمافزارهای
یکپارچه و استقرار آن در ابر ،امکان دسترسی بهتر ،سریعتر ،و کارآمدتر را به کاربران
میدهند .ازاينرو ،اين الگوي محاسباتی میتواند راهبردي مناسب ،بادوام ،واقعگرایانه ،و
مقرونبهصرفه برای جامعۀ آرشیوی باشد تا بهطور مؤثر محتوای رقمي را مدیریت كند.

1. IBM
2. Ferguson
3. Convery
4. Outsource
5. The Radicati Group
6. The International Research
on Permanent Authentic Records
)in Electronic Systems (InterPARES
7. International Council
)on Archives (ICA

شکل 3

فرصتهای ابری ایجاد شده برای
غلبه بر چالشهای آرشیو رقمی
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آرشیو ابری

باافزايش مقادير انبوه اسناد و منابع رقمي ،نياز به سازوكارهاي تازهاي براي ذخیرهسازی،
نگهداري ،و حفاظت طوالنيمدت ،مديريت محتواي رقمي ،ايجاد خدمات مشترك ،و
امكان تعامل و كاوش در سراسر آرشيوهاي رقمي توزيعشده و ناهمگون ،ضروري بهنظر
ميرسد .يكي از اين تمهيدات ،كه پاسخگوي بسياري از چالشها و نيازهاي آرشيوي
خواهد بود و گام بلندي در راه توسعة علمي و تحقق دولت الكترونيك برميدارد ،آرشيو
ابري است.

 .1تعریف

طي سالهاي گذشته ،مفهوم جديد آرشيو ابري پا به عرصة ظهور گذاشته است كه
بهنظر ميرسد در همين عمر كوتاه خود ،طاليهدار نگرشي نو به مفهوم آرشيو بوده و اين
مقوله را در معرض تغييرات بنيادين قرار داده است .آرشيو ابري را ميتوان خدمتي مبتني
بر ابر دانست كه دسترسي دائمي به مجموعهاي از منابع و اطالعات ذخيرهشدة برخط در
قالبهاي رقمي چندرسانهاي را با حفظ يكپارچگي و اطمينان از پايداري طوالنيمدت،
براي استفادة جامعهاي خاص و يا گروهي از جوامع ،بدون دخالت انسان فراهم نمايد،
بهگونهايكه اين دسترسي ،آسان و به لحاظ اقتصادي مقرونبهصرفه است.

 .2نیازمندیهای آرشیو ابری

1. Microsoft
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هر سازماني متناسب با نياز مخاطبان خود ممکن است تصمیم به ایجاد آرشیو ابري
بگیرد .آرشيو ابري از لحاظ مأموريت و جامعة كاربري ميتواند شباهتهاي فراواني با
آرشيوهاي امروزي داشته باشد .با اين تفاوت كه بسياري از وظايف آن بايد بهصورت
خودكار انجام شود .براي بيان اينكه يك آرشيو ابري به چه چيزهايي نياز دارد و چه
كارهايي در آن بايد انجام شود ،موارد زير ضروري است:
 .1آرشيو ابري بايد قادر باشد تا با دريافت انواع منابع و قالبهاي رقمي ،بستههای
اطالعاتي استانداردشدهاي را بهصورت خودكار توليد كند .بهگونهاي كه شيءِ مسئول
توليد بستة اطالعاتي ،فرادادة مورد استفاده ،و نحوة چگونگي مبادلة اين بسته مشخص
باشد.
 .2خدمات ابري مستلزم فرآيندهاي قابل اعتماد براي حفاظت از اطالعات قبل ،بعد،
و در طول انجام تراكنش است؛ زيرا ،زماني كه مشتريان ،اطالعات خود را به ابر منتقل
میکنند ،ممكن است اين اطالعات توسط ارائهدهندة ابر يا يك خرابكار ،در حين انتقال يا
پس از ذخیرهسازی در ابر مورد استفادة غيرمجاز قرار گيرد(مايكروسافت .)2011 ،1ازاينرو،
ارائهدهندة ابر بايد درك درستي از ذخیرهسازی در مقابل نيازهاي حفاظت رقمي و آرشيو
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داشته باشد و با استانداردها و اصطالحاتي همچون  OAIS، METS، PREMISو AXFآشنايي
داشته باشد .بهطوركلي ،ارائهدهندة ابر بايد بهطوردقيق مشخص نمايد كه با چه ابزاري
به حفاظت رقمي اسناد میپردازد ،از چه استانداردهايي براي ذخیرهسازی طوالنيمدت
اسناد استفاده ميكند ،از كدام راهبرد حفاظت رقمي بهره ميبرد ،كنترل دستيابي در طول
زمان چگونه اِعمال میشود ،و براي جلوگيري از دسترسي غيرقانوني از چه مكانيسمهايي
بهرهميبرد.
 .3ارائهدهندة ابر بايد با ارائة روشهای مختلف كنترل دسترسي و احراز هويت،
نسبت به دسترسي به دادههای ذخيره شده در ابر ضمانت دهند .زيرا ،مشکالت قانونی،
زمانی که اطالعات در سطح بینالمللی ذخیره شده؛ و نگرانیهای امنیتی ،زماني که کاربر
کنترل دادههای خود را از دست داده ،ایجاد میشود .اين خطرات ممكن است متناسب با
توافقهاي صورت گرفته و تعهدات قانونگذار ،افزايش يا كاهش يابد .بنابراين ،ايجاد يك
قرارداد در سطح خدمت 1بين ارائهدهنده و مشتري الزامي است.
 .4مكان ذخیرهسازی و نگهداري نسخههای پشتيبان ،از ديگر موضوعهاي اساسي
در آرشيوهاست .دادهها در ابر ،در مكان ناشناختهاي كه از ديد كاربران پنهان است ذخيره
میشوند .چهبسا قانون يك كشور يا يك منطقه اجازه نگهداري دادهها را در خارج از
مرزهاي جغرافيايي ندهد .یك گام برای امن كردن دادهها ،توافق با ارائهدهندة خدمت ابري
براي نگهداري و پردازش دادهها در یك محدودة جغرافیایی خاص است.
 .5بايد اين تضمين وجود داشته باشد كه اسناد ذخيره شده در ابر ،معتبر ،دقيق ،و قابل
اعتماد باشند .تماميت آنها حفظ و از دستکاری يا دسترسيهاي غيرمجاز در امان بمانند.
داراي فرادادة آرشيـوي بوده و از طریق آن بهراحتی قابل جستوجو و بازيابي باشند.
هچنين ،داراي سياستهاي نگهداري مبتني بر زمان يا رخداد باشند و قابل ارتباط با ساير
اسناد مرتبط باشند(آرشيو ملي استراليا2011 ،؛ دورانتي.)2012 ،2
 .6ازآنجاكه ،برقــراري تعامـل ميان ابرهـا خود با چالــشهایــي از قبيل استفـاده از
مجازيسازيهاي متفاوت يا رابطهاي برنامهنويسـي كاربردي مواجه است(لوتاس 3و ديگران،
 ،)2011ارائهدهندة ابر ،بايد اين امكان را براي مشتري فراهم كند تا از دريافت خدمات
آرشيوي بهتر از ساير ارائهدهندههای ابري محروم نشود.
 .7آرشيو ابري بايد قابليت پشتيباني از مخازن متنباز را داشته باشد .زيرا كنسرسيومها
و ساير سازمانهايي كه منابع مشترك دارند ،با انتخاب اين خدمت ،ميتوانند از ظرفيتهاي
ذخیرهسازی و محاسباتي استفاده نشدة نهادهاي عضو ،استفادة بهينه نمايند و درنتيجه
موجب افزايش شمار خدمات قابل دسترس براي مخاطبان خود شوند.

)1. Service Level Agreement (SLA
2. Duranti
3. Loutas
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الگوهای استقرار آرشیو ابری

امروزه ،بسياري از ارائهدهندههای خدمات ابري با ارائة خدمات آرشيوي در بستر ابر در
نرخ بسيار
دسترس هستند ،با اينحال ،توسعه و گسترش اين خدمت جديد ابري در ِ
باال ،رو به افزايش است؛ بهطوريكه ،پيشبيني میشود در سال  ،2014بيش از  30درصد
راهكارهاي آرشيوي در ابر مستقر شوند(راديكيتي.)2011 ،
وقتي سازماني بخواهد از يك الگوي ذخیرهسازی در سطح سازماني ،براي ذخیرهسازی
مقادير انبوه دادههای ساختیافته و غیرساختیافتة خود ،به سمت يكي از الگوهاي ابري
برود ،مالحظات متعددي درخصوص معماریهای ذخیرهسازی ابري وجود دارد ،كه
در جدول 1نشان داده شده است(جي آي 1و ديگران2010 ،؛ ِشن2011 ،؛ پا ُول راجان،2
شانموگاپريا2012 ،3؛ پيتِرز و ديگران.)2013 ،

جدول 1

الگوهای توسعۀ ابر ذخیره ساز

1. Jiyi
2. Paul Rajan
3. Shanmugapriyaa
4. Multi-tenancy
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ابرذخیرهساز

رشح

عمومی

این خدمت ،یك محیط ذخیرهسازی چند مستأجری 4را ارائه میدهد كه بیشرت برای دادههای
غیرساختیافتهمناسباست.

خصوصی

محیطی اختصاصی را برای سازمانها فراهم میآورد .ابر خصوصی ،بیشرت مناسب كاربرانی است
كه نیاز به سفارشیسازی و كنرتل بیشرت بر روی دادههای خود دارند.

تركیبی

این نوع ذخیرهسازی ،تركیبی از دو ابر فوق است و شامل حداقل یك ابر ذخیرهساز عمومی و
یك ابر ذخیرهساز خصوصی است .بهعنوان منونه ،یك سازمان میتواند دادههای موردنیاز
و ساختیافتۀ خود را در ابر خصوصی ذخیره كند و نسبت به ذخیرهسازی دادههای
غیرساختیافته در یك ابر عمومی اقدام مناید.

با توجه به معماریهای مختلف ابر ذخيرهساز ،آرشيو ابري را ميتوان براساس نحوة آرايش
و توسعة ابر ذخيرهساز ،به سه الگوي آرشيو ابري عمومي ،خصوصي و تركيبي دستهبندي كرد:
• آرشیو ابری عمومی :ساختاري كه انواع مختلف خدمات آرشيوي را در بستر يك ابر
عمومي به گروه نسبت ًا نامحدودي از مخاطبان ارائه ميدهد .راهاندازي ،دسترسي ،و استفادة
آسان از مزيتهاي اين نوع آرشيو به شمار ميرود.
• آرشیو ابری خصوصی :آرشيوي كه انواع مختلف خدمات آرشيوي را در بستر يك
ابر خصوصي به گروه محدودي از مخاطبان ارائه ميدهد .اين خدمات ،معموالً داخل يك
سازمان و تحت كنترل كامل آنها انجام ميگيرد .از اينرو ،كنترل بيشتري بر روي دادهها
وجود دارد و به لحاظ حفظ حريم خصوصي ،نگرانيها كمتر است.
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• آرشیو ابری تركیبی :تركيبي از دو يا چند آرشيو ابري عمومي و خصوصي است ،بهگونهاي
كه موجوديتهايشان بهوسيلة فناوریهای استاندارد شده يا اختصاصي حفظ میشود .اين نوع
آرشيو ،مبتني بر نيازها و مهارتها انجام ميپذيرد.

نتیجهگیریوپیشنهاد

ویژگیهای آرشیو رقمي همواره حاكی از نگرانیهای متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،سازمانی و
فنی است كه در طوالنیمدت مطرح است .آرشيو رقمي ،از فناوریهای اطالعاتي و ارتباطاتي
براي پيشبرد اهداف خدمترساني به مخاطبان خود استفاده ميكند .اجراي اين خدمات نيازمند
تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري است .نگهداري اين تجهيزات نيازمند سرمايهگذاري در
سختافزار ،نرمافزار ،و همچنين کارکنان براي حفظ اين خدمات و انجام پشتيبانگيري و ارتقاي
آنهاست .امروزه ،نیاز به نگهداري و حفاظت طوالنيمدت مقادير انبوه منابع رقمي ،هزینههای
مدیریت زیرساختهای فناوریهای اطالعاتي و ارتباطاتي ،كمبود پشتيباني از سوي بخشهاي
فناوري اطالعات يا نداشتن امكانات موردنياز مسائلي است كه بسياري از آرشيوها در سراسر
جهان از آنها رنج ميبرند و مانعي است براي حرفههای آرشيوداري در خودكارسازي فعاليتها،
توسعة خدمات آرشيو رقمي ،ومانند آن.
آرشيو ابري ميتواند به آرشيوها در مديريت خدماتشان ياري رساند .با آرشيو ابري،
آرشيوها ديگر دغدغهاي در انجام فعاليتهاي مختلف مرتبط با فناوریهای اطالعاتي و
ارتباطي ازجمله روزآمدسازي و ارتقاي تجهيزات زيرساختي و پشتيبانگيري ندارند .آرشيو
ِ
آرشيوي حا ِل حاضر
ابري ميتواند به كاهش هزينههای كلي و افزایش بهرهوری راهكارهاي
شامل ذخیرهسازی ،نگهداري و حفاظت طوالنیمدت ،و بهاشتراكگذاري آسان كمك نمايد.
هزینههای سرمایهاي انجام شده در زیرساختها ،بيشتر به هزینههای عملیاتی تبدیل میشود.
عالوهبراين ،بهطور چشمگيري ميتواند خطرات را کاهش دهد .راهحلهاي آرشيوي مبتني
بر ابر ميتوانند بهترين گونة خدمات ارزش افزوده را براي آرشيوها ارائه دهند .با آرشيو ابري،
ذخیرهسازی و مديريت مقادير نامحدود منابع رقمي امکانپذیر خواهد شد .جامعۀ آرشیوی از
مزایای خدمات مشتركی نظیر یك شكل واحد ثبت و مستندسازی و ابزارهای تبدیل خودكار
برخوردار خواهد شد .گزینههای انتخابی بسیاری نسبت به چگونگی و مكان آرشیو و نحوۀ
دسترسی کاربران به منابع آرشیوی وجود خواهد داشت .همچنين ،كاربران قادر خواهند بود
تا اطالعات را بيدرنگ و با كمترين اختالل يا قطعي دريافت يا ارسال كنند .از اينرو ،برخي
ارائهدهندههای خدمات ابري ،در حال حاضر ،براي کمک به آرشيوها در خودكارسازي و
استقرار آرشيوهاي رقمي در ابر مهيا شدهاند.
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اگرچه ،آرشيو در ابر ،آرشيوي يكپارچه ،مقياسپذير ،امن و نامحدود را متناسب با
قدرت مالي سازمانها ارائه ميدهد؛ بهدلیل اينكه خدمت نسبت ًا جديد و در حال تكامل
است ،توسعه و استقرار آن ميتواند سخت و پرهزينه باشد و براي برخي سازمانها
بهسادگي مقرونبهصرفه نباشد .برای اینكه سازمانها بتوانند از آرشیو ابری بهرهمند شوند،
بررسی دقیق برخی مالحظات ضروری است .بدین منظور ،پیشنهاد میشود قبل از انتقال
آرشیو به ابر ،موارد زیر در دستور كار سازمانها قرار گیرد:
 .1شناسایی فرآیندها ،برنامهها و اطالعات قابل انتقال به ابر با توجه به سیاستهای
سازمان؛
 .2بررسی و شناسایی راههای آسیب رسیدن به سازمان در صورت دسترسی غیرمجاز
به اطالعات؛
 .3حصول اطمینان از حفاظت رقمي طوالنیمدت و دسترسی به اطالعات ذخیره
شده در ابر؛
 .4آگاهی از مكانیسمهای امنیتی و حفاظتی مورد استفاده توسط ارائهدهندۀ ابر در
مقابل دسترسیهای غیرمجاز؛
 .5آگاهی از مسئولیتهای سازمان در قبال امنیت زیرساختها و اطالعات با توجه
به الگوی آرشیو ابری موردنظر؛
 .6چگونگی اجرای برنامههای مدیریت اسناد رقمي در محیط ابری؛
 .7تأثیر برونسپاری خدمات و منابع آرشیوی به ابـر در الزامـات قانونی و نظارتـی
سازمان؛
 .8چگونگی بررسی و نظارت بر قرارداد در سطح خدمت؛ و
 .9بررسی هزینۀ کل راهاندازی و مدیریت خدمات آرشیو ابری.
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