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ڪلیدواژه ها 

حفاظت و نگهداری، حفاظت رقمی، شیء رقمی، منابع رقمی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران و مقایسه آن با 

كتابخانه های ملی اسرتالیا، انگلستان، ایاالت متحده، و كانادا

منصور تاجداران  | سعید رضایی رشیف آبادی  | فاطمه همت زاده

چڪیده

هدف: وضعیت موجود حفاظت و نگهداری میراث ملی رقمی در سازمان 
اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران از این زوایا بررسی شده است. 

ش: 1( وضعیت حفاظت و نگهداری میراث ملی در قالب رقمی در سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی 2( كارآیی و امكانات سازمان در انجام حفاظت رقمی 3(  

شناسائی كمبودها و نیازهای حفاظت رقمی در سازمان 4( پیشنهاد به منظور 

بهبود ساختار حفاظت رقمی. 

 روش/ رویكرد پژوهش: روش كتابخانه ای و روش پیامیشی- توصیفی دو 
روش مورد استفاده در پژوهش حارض است. از روش اول به منظور ارائه 

چارچوب نظری پژوهش، بررسی راهكارهای مورد استفاده در حفاظت رقمی 

در جهان خصوصاً کتابخانه های ملی اسرتالیا، انگلستان، کنگره و کتابخانه و 

آرشیو کانادا و طراحی سیاهه وارسی استفاده شد. از روش پیامیشی- توصیفی 

به منظور پژوهش در مورد وضعیت موجود حفاظت رقمی در سازمان اسناد 

و كتابخانه ملی ایران استفاده گردید. ابزار پژوهش مورد استفاده سیاهه 

وارسی بود كه بر اساس پژوهش های مرتبط، سیاهه وارسی های موجود و 

نیز تطبیق با نیازهای كتابخانه های ملی طراحی شد. در این روش یافته ها به 

صورت غیرمستقیم با مصاحبه از مدیران بخش فناوری و ارتباطات و اداره كل 

منابع دیجیتال و نیز بررسی گزارشات عملكرد و مستندات سازمان اسناد و 

كتابخانه ملی و همچنین مشاهده وب سایت سازمان گردآوری شدند.

یافته ها: حفاظت رقمـی در سطـح بیت شامـل  ذخیـره سـازی ایمن همراه با 
پشتیبان گیری مورد تأکید اعامل می شود. اقدامات امنیتی و بهبود بحران تدابیر 

الزم  انجام یافته است. استفاده از متس، دابلین کور و هامهنگی با نظام اطالعاتی 

آرشیوی باز از اقدامات تخصصی حفاظت رقمی در سازمان است.

نتیجـه گیری: سازمـان در امـر حفاظـت بر ذخیــره سازی ایمـن همــراه با 
پشتیبان گیری تأکید دارد، اما برای حفاظت منطقی، تدوین برنامه حفاظت  

اقدام نکرده است. 
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مقدمه 
 توسعه فضاهاي مجازي،  افزايش قابليت هاي محيط وب، سهولت دسترسي به اطالعات 
در محيط وب، و افزايش روزافزون اطالعات در قالب رقمي مراكز اطالع رساني، كتابخانه ها، 
آرشيوها ، و سازمان هاي ميراث فرهنگـي را براي اشاعه اطالعـات در فضـاي مجازي ترغيب 
كرده است )درودي، 1388(. در بهـره گيري از فضـاي مجازي چنين نگرشی الزم و بديهـی 
است، اما بايد توجه داشت كه اطالعـات در قالب رقمـي همـان طور كه شريـف )1385( 
مي گويد: »مـاهيت، ارزش، اهـداف، و سـاختار متفاوتـی را پذيرفته اند و نيازمنـد خط مشي، 
استانداردها، پردازش، و نحوه مديريت خاص خود هستند«.  در اين ميان، يكي از مسائل 
چالش برانگيز، حفاظت از اطالعاتي است كه در شبكه جهاني و بر روي وب در جريان است.  
درودي )1388(، بيان مي كند كه »تداوم ارتباط به شيوه رقمي و توليد داده هاي متنوع براي 
مقاصد خاص، در گرو تدوين برنامه هاي مدون براي حفاظت از اطالعات رقمي و حفظ 
صحت آن در بهره گيري گسترده است«. در منابع چاپي، چنانچه كاغذ در شرايط نامطلوب 
نگهداري شود، زوال آن چند دهه طول مي كشد، اما عدم توجه به حفاظت شيء رقمي در 
كمتر از يك دهه مي تواند پيامدها و رويكردهاي سنگيني به بار آورد كه جبران آن بسيار مشكل 

وگران خواهد بود. 
حفـاظت رقمـي4 شامل كليه فرآيندها و فعاليت هايي است كه ما را  از دوام دسترسي به 

منصور تاجداران1 | سعید رضایی رشیف آبادی2 | فاطمه همت زاده3

دریافت: 1389/12/17   پذیرش:  1390/4/20

وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و كتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی ایران و مقایسه آن با كتابخانه های 

ملی اسرتالیا، انگلستان، ایاالت متحده، و كانادا

1.   استادیاركتابداری واطالع رسانی

 دانشگاه الزهرا 

mansourTajdaran@yahoo.com 

2.  دانشیاركتابداری واطالع رسانی 

دانشگاه الزهرا 

srezaei@alzahra.ac.ir

3.  دانشجوی كارشناسی ارشد كتابداری و 

اطالع رسانی دانشگاه الزهرا )نویسنده مسئول(

 hemmat_f@ yahoo.com

4. Digital preservation
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محتواي انواع اطالعات در قالب ها و شكل هاي مختلف مطمئن مي سازد. به عبارت ديگر، حفاظت 
رقمي، راهكاري است به منظور اطمينان يافتن از طول عمر شيء رقمي5 )راو و تاالور6، 2008، 
ص 237(. حفاظت رقمي شامل دو فرآيند اساسي  آرشيوسازي و دسترسي به محتواي منابع 
در بلندمدت است. حال بايد ديد چه عواملي دسترس پذيري شيء رقمي را در آينده به مخاطره 

مي اندازد؟ 
هر شيء رقمي براي خواندن، تفسير، و قابل فهم بودن نياز به ابزار دارد كه با عنوان 
وابستگي به فناوري بررسي مي شود. شيء رقمي روي يك نرم افزار خاص نوشته مي شود؛ هر 
نرم افزار روي يك سيستم عامل خاص اجرا مي شود؛ هر سيستم عامل به سخت افزار خاص 
وابسته است؛ و هر پلت فرم روي نسل خاصي از رايانه قابل اجراست. وابستگي به فناوري 
در منابع رقمي- كه منسوخ شدن فناوري و طول عمركوتاه آنها را درپي دارد- به بزرگ ترين 
چالش در حفاظت از آنها تبديل شده است )ريد7، 2006، ص 119(. تهديدها و خطاها از 
ديگر چالش هايي است كه دسترسي به شيء رقمي را دچار اختالل مي كند، مانند اشكاالت 
نرم افزاري، اشكاالت سرويس شبكه، خطاي كاربري، سهولت دستكاري، حمالت خارجي، 
و حمالت داخلي )گلدني8، 2007، ص10(. محدوديت نرم افزاري، محدوديت در قالب فايل، 
منسوخ شدن نرم افزار، نياز به چرخه مستمر مديريتي، و بودجه مستمر در حفاظت رقمي از 
ديگر مسائلي است كه  دسترسي به شيء رقمي را به مخاطره مي اندازد )گلدني، 2007، ص 

10(.  چالش هاي سازماني و حقوقي  نيز از مسائل مطرح شده در حفاظت رقمي است. 
با توجه به عوامل مخاطره آميز در حفاظت رقمي چالش هايي مطرح مي شود، از جمله 
اينكه چه كسي مسئوليت حفاظت از شيء رقمي را برعهده دارد و چگونه مي توان شيء رقمي 
را - با توجه به عمر بسيار كوتاه آنها - در ميان رسانه هاي ثبت و ضبط اطالعات حفاظت 
كرد و  چه راهكارهايي براي حفظ دسترس پذيري شيء رقمي وجود دارد.  اين چالش ها، 
از چندي پيش، در ميان مراكز اطالع رساني كشورهاي مختلف ،به عنوان دغدغه هاي حفاظت 
رقمي، مطرح شده است. در اين ميان، كتابخانه هاي ملي، به عنوان متصدي حفاظت از ميراث 
ملي در حفاظت رقمي، پيشگام بوده اند و در برطرف كردن چالش هاي آن اقدامات بسزايي 
انجام داده اند. از جمله پژوهش هايي كه در زمينه  حفاظت رقمي در خارج از ايران انجام گرفته 
است عبارت است از : »استاندارد نظام اطالعاتي آرشيوي باز«9 كه مدل مرجعي براي حفاظت 
رقمي است و توسط كميته مشورتي نظام داده هاي فضايي10 )2002( ارائه شده است. انفجار 
اطالعات در رسانه هاي اطالعات رقمي، چالش هايي را به وجود آورده است كه در اين طرح 
كوشيده شده تا با بيان مدل مرجع نظام اطالعاتي آرشيوي باز به عنوان چارچوب و الگويي 
براي حفاظت و دسترسي بلندمدت داده هاي رقمي در داخل انباره پايدار، راهكارهايي در 

5. »شی ء رقمی« واحد پایه در حفاظت 

و دسرتسی به منابع رقمی است و در كل 

واحد پایه حفاظت رقمی 

را تشكیل می دهد.

6. Rao & Talawar 

7. Reed

8. Gladney

9. Reference Model for an Open Ar-

chival Information System )OAIS(

10. Consultative Committee for 

Space Data Systems )CCSDS(

منصور   تاجداران
سعید رضایی شریف آبادی
فاطمه همت زاده
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زمينه حفاظت بلندمدت ارائه گردد. درهمين سال، اُ.سي.ال.سي. و آر.ال.جي11 )2002( »انباره 
رقمي قابل اعتماد: صفات خاصه و مسئوليت ها«12 را منتشر كرد كه در آن، ويژگي هاي انباره 

رقمي ثابت در مقياس وسيع و براي مجموعه هاي ناهمگن سازماني بيان شده است.
زيرساخت  و  ملي حفاظت  »برنامه  و طراحي  به منظور ساخت   ،)2003( بيگري13 
اطالعات رقمي«14 كتابخانه كنگره گزارشي با عنوان »ابتكارات حفاظت رقمي ملي: مروري 
بر پيشرفت ها در استراليا، فرانسه، هلند، انگلستان، و فعاليت هاي بين المللي مرتبط« ارائه كرد. 
بيگري، بررسي اقدامات چهار كتابخانه ملي استراليا، انگلستان، فرانسه، هلند و نيز فعاليت هاي 
بين المللي مرتبط را كه از نظر اهداف به فعاليت هاي حفاظت رقمي كنگره نزديك تر بود، براي 
اين پژوهش انتخاب كرد. اين گزارش،  شامل يافته هاي مهم حاصل  از مطالعات و جزئيات 
مربوط به ابتكارات مهم هر كشور و نيز تصويري كوتاه از وضعيت فعاليت ها و اقدامات 
حفاظت رقمي در اين كتابخانه ها طي دوره زماني مارس تا ژانويه 2002 است. اين گزارش 
حاصل تحقيقات كتابخانه اي، طرح مصاحبه با كاركنان، و تنظيم پرسشنامه است. در همين 
سال، دي15 )2003(، در هفتمين كنفرانس اروپايي كتابخانه هاي رقمي»حفاظت از تارو پود 
زندگي: بررسي ابتكارات وب« را ارائه  كرد. وي، در اين كنفرانس، عالوه بر بيان لزوم اهميت 
حفاظت از وب، داليل اصلي مشكالت حفاظت رقمي را در قالب سه دسته مشكالت فني، 
حقوقي، و سازماني مطرح مي كند. وي انواع شيوه هاي آرشيوسازي وب را مطرح كرده و در 
هر مورد مثالي از كتابخانه هاي ملي بيان مي كند. »حفاظت بلندمدت محتواي وب« از ديگر 
پژوهش هاي دي )2006( است، كه در آن، راهبردهاي مؤثر در حفاظت بلندمدت وب را با 
راهبردهاي كلي حفاظت رقمي مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. وي حفاظت رقمي را از 
چالش هاي مهم دهه اول قرن بيست و يكم شمرده و بر نقش فراداده حفاظت، انباره رقمي 
قابل اعتماد، نظام اطالعاتي آرشيوي باز، و راهبردهاي حفاظت در حفاظت بلندمدت تأكيد 

مي كند.
ورهيول16 )2006(، بر پايه تحقيقات بيگري، مطالعه تطبيقي بر روي 15 كتابخانه ملي در 
مورد حفاظت رقمي با نام »شبكه اي براي حفاظت رقمي: فعاليت هاي جاري در 15 كتابخانه 
ملي« انجام داده است. اين اثر حاصل مطالعات كتابخانه اي و مصاحبه و تجزيه و تحليل روند 
توسعه هاي جديد با نگاهي به عملكرد جاري حفاظت در 15 كتابخانه ملي است. اثر حاضر، 
شامل مقايسه تطبيقي بين عملكردهاي كتابخانه هاي ملي و بررسي برنامه رقمي در  هريك از 
آنهاست. در اين مطالعه، ساختار كلي حفاظت رقمي، قانون واسپاري، مسئوليت ها و ساختار 
سازماني، بودجه بندي، انباره رقمي و ساختار آنها، استانداردها و فراداده ها، راهبرد حفاظت و 
فعاليت هاي در جريان در هر يك از اين كتابخانه ها بررسي مي شود. شايان ذكر است كه اثر حاضر 

11. OCLC & RLG

12.  Trusted digital repositories: 

Attributes and responsibilities

13. Beagrie

14. NDIIPP: National Digital

 Information Infrastructure and

 Preservation Program=

 برنامه ملی حفاظت و زیرساخت، فرآیندی 

را به جهت ایجاد راهربد حفاظت رقمی ملی 

)شامل مؤلفه های مهم زیرساخت حفاظت 

رقمی( برای كتابخانه كنگره طرح ریزی 

كرده است. 

15. Day

16. Verheul

وضعیت حفاظت در سازمان 
اسناد     وکتابخانه ملی جمهوری
 اسالمی ایران و  مقایسه آن با ...
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با بررسي فعاليت هاي كتابخانه  هاي عضو كنسرسيوم بين المللي حفاظت اينترنت17، حفاظـت 
رقمي را از دو بُعـد شيء رقمـي زاده18 و شيء رقمـي شده19 تجزيه و تحليل كرده است. 

پايان نامه نوردلند20 )2007 (، با عنوان »فناوري اطالعات كوتاه مدت يا بلندمدت: مركز 
توسعه تحقيقات بين المللي به عنوان تحقيق موردي براي راهبردحفاظت رقمي بلندمدت« 
از ديگر تجربياتي است كه پيشينه پژوهش حاضر است. نوردلند، تحقيق موردي را در باره 
امكان سنجي راهبرد حفاظت بلندمدت در مركز توسعه تحقيقاتي بين المللي انجام داده است.  
وي در اين پژوهش، با  اشاره به چالش هاي متداول در حفاظت و معرفي مدل نظام اطالعاتي 
آرشيوي باز، به معرفي تاريخچه و ساختار سازماني مركز مربوط پرداخته و درنهايت؛ با 
ارائه راهبرد حفاظت در اين مركز، پژوهش خود را تكميل كرده است. توصيه هاي نوردلند- 
حاصل نتايج پژوهش در مركز توسعه تحقيقاتي بين المللي در حفاظت-  عبارت است از: 
1( انتخاب قالب فايل كه در همه جا قابل دسترس و موجود باشد، اختصاصي نباشد، قابل 
توسعه، و بادوام  باشد؛ 2( اجراي راهبرد يكدست سازي و انتقال قالب فايل هايي كه در حال 
منسوخ شدن هستند؛ 3( اخذ فراداده براي پشتيباني و دسترسي به شيء رقمي؛ و 4( درنهايت، 

تطابق با نظام اطالعاتي آرشيوي باز. 
جيسيك وگروه پاور21 )2008(، دستنامه اي با عنوان »دستنامه حفاظت منابع وبي: حفاظت 
رقمي براي مديريت وب در سازمان هاي تجاري و بهداشتي انگلستان« منتشر كرد. در اين 
دستنامه، حفاظت منابع وبي در كتابخانه ها و آرشيو ها بيان نشده و بسيار گذرا به اين مطلب 
در دستنامه پرداخته شده است. البته حفاظت منابع وبي درون سازماني به ساير سازمان هاي 
حافظه قابل تعميم است. در همين سال، دي.پي.سي22 )2008(، »دستنامه مديريت حفاظت 
منابع رقمي« را در نوامبر 2008 تدوين نمود. دستنامه دي. پي. سي.، راهنمايي عملي و معتبر 
در سطح بين المللي در موضوع مديريت شيء رقمي در زمان نامحدود و مسائل مربوط به 
حفظ دسترسي به آنهاست. اين دستنامه، راهبردها و گام هاي الزم در حفاظت رقمي را مطرح 

كرده و به بيان چالش ها در حفاظت رقمي مي پردازد.
از ديگر تحقيقات در حفاظت رقمي دركتابخانه هاي ملي، مقاله شيوزاكي و ايزنزكتز23  
)2009( با عنوان »نقش و توجيه پذيري آرشيو وب در كتابخانه هاي ملي« است. اين مقاله، 
نظرسنجي از 16 كتابخانه ملي به منظور روشن شدن چگونگي تالش هاي آنها براي توجيه 
فعاليت هايشان درباره آرشيو وب است. كتابخانه هاي مورد تحقيق كتابخانه هاي ملي عضو 
كنسرسيوم بين المللي حفاظت اينترنت در سال 2007 بودند. روش تحقيق در اين مقاله 

پرسشنامه و نظرسنجي است. 
با توجه به پژوهش ها  اقدامات كتابخانه هاي ملي در خارج از ايران، برنامه ملي حفاظت 

17. International Internet 

Preservation Consortium)IIPC(

18. Born Digital

19. Digitization

20. Nordland

21.  JISC & POWR Team

22.  DPC

23.  Shiozaki& Eisenschitz
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و زيرساخت اطالعات رقمي كتابخانه كنگره )2010( ، دستنامه »راهبرد حفاظت رقمي« 
كتابخانه انگلستان24 )2010(، » خط مشي حفاظت رقمي« كتابخانه ملي استراليا25 )2008(، و 
»ابتكارات رقمي« كتابخانه و آرشيو كانادا26 )2010( از جمله طرح هايي است كه در حفاظت 
رقمي در كتابخانه هاي ملي صورت گرفته و در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است. 
البته، كتابخانه هاي ملي دركشورهايي مانند هلند، فرانسه، و آلمان نيز در حفاظت رقمي پيشگام 
بوده و دراين زمينه طرح ها و ابتكارات قابل توجهي دارند، كه به دليل تمركز موضوعي از 

بررسي جزئيات آنها خودداري شده است.  
با وجود آنكه در زمينه حفاظت رقمي اقدامات و پژوهش هاي بسزايي توسط مجامع 
بين المللي و ملي در خارج از ايران صورت گرفته است، اما در ايران پژوهش در حفاظت 
رقمي محدود مي شود به مقاله شريف )1385(، كه با عنوان رويكردهاي مديريتي در حفاظت 
رقمي به بيان حفاظت رقمي با رويكرد مديريتي پرداخته و در آن ضرورت حفاظت رقمي، 
مراكز مسئول، مسائل حقوقي و مالي و راهكارهاي فني موجود مانند شبيه سازي وانتقال را 
مورد بحث قرار داده است. شادان پور )1386(، در مقاله »تأملي بر ميراث ملي ديجيتالي« با 
اشاره به نقش كتابخانه هاي ملي و سازمان هاي اسناد به عنوان متوليان حفاظت از ميراث ملي 
رقمي، عالوه بر بيان چالش هاي مواجه در اين امر، به رويكردهاي مديريتي الزم در اين 
زمينه از سوي سازمان اسناد وكتابخانه ملي ايران در سطح ملي و بين المللي اشاره كرده است. 
صميعي )1389(، پايان نامه خود را با عنوان »بررسي وضعيت حفاظت رقمي كتابخانه هاي 
ملي عضو كنسرسيوم بين المللي حفاظت اينترنتي  و ارائه الگوي پيشنهادي براي سازمان اسناد 
و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران« در مقطع دكتري به انجام رسانده است. اين پژوهش، 
ضمن بررسي حفاظت رقمي با تأكيد بر استانداردها در كشورهاي عضو كنسرسيوم بين المللي 
حفاظت اينترنت، الگوي نظام اطالعاتي آرشيوي باز را براي سازمان اسناد و كتابخانه ملي 
مطرح مي كند. روش پژوهش استفاده از مطالعات كتابخانه اي، بررسي حفاظت رقمي در ميان 
اعضاي كنسرسيوم بين المللي حفاظت اينترنت، تدوين پرسشنامه و ارائه الگوي پيشنهادي 
نظام اطالعاتي آرشيوي باز  براي حفاظت رقمي در سازمان اسناد وكتابخانه ملي در ايران27 
است . اين پژوهش، سرآغاز طراحي و تدوين برنامه رقمي سازمان اسناد و كتابخانه ملي 
و طرح حفاظت رقمي در سازمان، و نيز آغازگر بيان نظام اطالعاتي آرشيوي باز به عنوان 
استاندارد حفاظت در ايران است. از آنجا كه صميعي در پژوهش خود آغازگر طرح حفاظت 
رقمي در سازمان اسناد و كتابخانه ملي است، بررسي چگونگي اجراي حفاظت رقمي پس 
از اين پژوهش و نحوه مديريت آن با توسعه اين طرح داراي اهميت است، كه در پژوهش 
حاضر بدان توجه شده است.  بررسي اين اقدامات، در پژوهش حاضر، تحت دو پرسش زير 

 24. British Library

25. National library of Australia

26. Library and archives Canada

27.  میرتا صمیعی )1389( . »بررسی 

وضعیت حفاظت رقمی كتابخانه های ملی 

عضو كنرسسیوم بین املللی حفاظت اینرتنتی  

و ارائه الگوی پیشنهادی برای سازمان اسناد 

و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران«، 

پایان نامه دكرتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

علوم و تحقیقات.
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در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به عنوان متولي امر حفاظت از ميراث ملي رقمي بررسي 
شده است كه در ادامه به اين پرسش ها پاسخ داده مي شود.   

1. وضعيت موجود حفاظت رقمي  در سازمان اسناد و كتابخانه ملي چگونه است؟ 
2. چه راهكارهايي براي حفاظت بلندمدت ميراث ملي رقمي در سازمان اسناد و كتابخانه 

ملي پيشنهاد مي شود؟ 

روش پژوهش
در اين پژوهـش، ضمن بررسي وضعيت حفاظـت رقمي در سـازمان اسناد و كتابخـانه ملي 
ايران بر اساس روش پيمايشي با استفاده از سياهه وارسي طراحي شده توسط محقق، حفاظت 
رقمي در كشورهاي استراليا، انگلستان، اياالت متحده، و كانادا با استفاده از روش كتابخانه اي 
نيز بررسي شدند. با وجود آنكه كتابخانه هاي ملي دركشورهايي مانند هلند، فرانسه، و آلمان 
نيز در حفاظت رقمي پيشگام بوده و دراين زمينه فعال هستند، اما به  دليل آنكه سازمان اسناد 
و كتابخانه ملي ايران، كتابخانه هاي ملي استراليا، انگلستان ،و كنگره را به عنوان پيشينه خود در 
برنامه رقمي معرفي كرده است و كتابخانه و آرشيو كانادا به دليل ساختار مشترك آرشيوي و 
كتابخانه اي، به صورت ويژه در اين پژوهش مورد تمركز هستند. درنهايت، اين  پژوهش با 
مقايسه مطالعات كتابخانه هاي انجام شده و داده هاي حاصل از سياهه وارسي، به پرسش هاي 
پژوهش پاسخ داده ونقاط ضعف و قوت حفاظت رقمي در سازمان اسناد و كتابخانه ملی را 

شناسايی مي كند.  
سياهه وارسي، با استفاده از مؤلفه ها و ملزوماتي كه براي حفاظت رقمي يافت شد، و نيز 
انطباق با نيازهاي كتابخانه هاي ملي تدوين گرديد. اين مؤلفه ها عبارت است از:  شيء رقمي، 
انباره رقمي، ساختار مديريتي انباره رقمي، مطابقت با نظام اطالعاتي آرشيوي باز، ابزارهاي 
حفاظت، دريافت و ذخيره سازي، فراداده و طرح هاي فراداده  اي، استانداردها، دسترسي، 
فراهم آوري، راهبردهاي حفاظت، خط مشي حفاظت، ساختار سازماني، نيروي انساني، هزينه، 
و رويكردهاي ملي. درنهايت، سياهه وارسي با استفاده از اين مؤلفه ها در 18 مجموعه پرسش 

تدوين شد.28   

یافته ها
در پاسخ به پرسش 1، بررسي وضعيت موجود حفاظت رقمي  در سازمان اسناد و كتابخانه ملي 
نشان مي دهد كه حفاظت بلندمدت محتواي شيء رقمي در سازمان اسناد و كتابخانه ملي تحت 
برنامه رقمي سازمان )با نام شناخته شده طرح حرم( در حال توسعه و تكامل است. اين توسعه، 

28. با وجود آنكه این سیاهه بر اساس 

نیازهای كتابخانه های ملی تدوین شده است 

ولی می تواند برای سایر مراكز اطالع رسانی 

نیز قابل تعمیم باشد. 
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شامل تكميل و توسعه مجموعه شيء رقمي و نيز توسعه نرم افزاري مي باشد. نمودار 1، ميزان 
منابع وبي را در سازمان نشان مي دهد.

سيستم نرم افزاري مورد استفاده با وجود آنكه هنوز توسعه نيافته و به طور مرتب در حال 
بهبودسازي است، اما ويژگي هايي مانند تبعيت، از قالب فايل استاندارد و رعايت استانداردها، 
هزينه/ سودمندي، حفظ مشخصه ها، قابليت توسعه و ارتقا و پشتيباني نرم افزاري، داشتن 
سياست گذاري از ويژگي هاي بارز آن است. نگاه توسعه اي به سيستم نرم افزاري يعني توليد و 

توسعه آن از ويژگي هايي است كه در پشتيباني از اين سيستم كمك شاياني مي كند.
بودجه تخصيصي به برنامه رقمي در سازمان شامل هزينه هاي  نرم افزار، ساخت مجموعه، 

سخت افزار، و نيروي انساني است كه در نمودار 2 نشان داده شده است. 
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استفاده از انباره رقمي متمركز براي ذخيره سازي شيء رقمي و رعايت مسائل  ايمني 
و امنيت آن، سازمان را از بعد حفاظت فيزيكي مطمئن ساخته است. استفاده از راهكارهاي 
مديريت خطرپذيري و  ايجاد برنامه ها و الگوهايي براي بهبود خطر در مواقعي كه خطري 
انباره را تهديد مي كند، از طرح هاي حفظ ايمني انباره است كه در دستوركار برنامه هاي 

حفاظت درسازمان است. 
 استفاده از استاندارد نظام اطالعاتي آرشيوي باز كه صميعي )1389( آن را به عنوان تنها 
استاندارد حفاظت معرفي كرده است، از مهم ترين اقدامات تخصصي در مسئله حفاظت رقمي 
است و سازمان در روند برنامه هاي رقمي خود از آن بهره می گيرد. نظام اطالعاتي آرشيوي 
باز  با كمك سه مدل محيطي، اطالعاتي، و عملكردي و موجوديت هاي آنها ملزومات الزم 
براي حفاظت رقمي را مطرح مي كند. صميعي )1389(، در ارزيابي كتابخانه هاي ملي عضو 
كنسرسيوم بين المللي حفاظت اينترنت استفاده از اين استاندارد را در همه كتابخانه هاي ملي 
مورد مطالعه  تأييد كرده است. از ديگر استانداردهاي مورد استفاده در حفاظت رقمي  استاندارد 
متس است كه در سازمان اسناد و كتابخانه ملي استفاده از متس29 )استاندارد مرتبط با استاندارد 
و فراداده حفاظت( و ارتقای نسخه آن از اقدامات قابل توجه در اين سازمان به شمار مي رود. 

از ديگر اقدامات سازمان براي تأمين حفاظت بلندمدت استفاده از فراداده )ابرداده( است. 
فراداده، ابزاري براي مديريت منابع اطالعاتي، هم به صورت آنالوگ وهم به صورت رقمي 
است، كه كاركردهاي متفاوتي دارد. يكي از كاركردهاي آن، نقش مهمي است كه در حفاظت 
ايفا مي كند. آنچنان كه ديگان و تنر30 )2006(،  فراداده را جزء الينفكي در سيستم اطالعاتي 
به حساب مي آورند كه براي حصول اطمينان از حفاظت شيء  رقمي به كار مي رود. در تأمين 
حفاظت، همه انواع فراداده از اطالعات ضروري به شمار مي آيند. طرح های فراداده ای دوبلين 
كور31 ، مودز 32، و پرميس33 از طرح هايی است كه به طور مشترك در كتابخانه های ملی استراليا، 
انگلستان، كنگره ، و كانادا استفـاده می شود. دوبليـن كور از  فراداده هـاي توصيفـي به منظور 

 متس نظام اطالعاتی آرشیوی باز

اسرتالیا

 انگلستان

   ایاالت متحده

 كانادا

  ایران

استانداردهای مرتبط با حفاظت در 
كتابخانه های ملی استرالیا،   
انگلستان، كنگره، كانادا و ایران

جدول 1

29. Metadata Encoding and 

Transmission Standard )METS(

30. Deegan M. & Tanner S.

31. Dublin core

32. MODS: Metadata Object 

Description Standard

33. PREservation metadata 

implementation strategies 

)PREMIS(

منصور   تاجداران
سعید رضایی شریف آبادی
فاطمه همت زاده



171
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 88 

توصيف شيء رقمي است كه در سازمان اسناد و كتابخانه ملي  به طور كامل اجرا مي شود.

در جدول 3، راهبردهای حفاظت به كاربرده شده در 5 كتابخانه ملي انگلستان، كنگره، 
استراليا، كانادا، و ايران مقايسه شده است. »راهبرد حفاظت34« روش هاي حفظ دسترسي دائمي 
به منابع ذخيره شده است. در واقع، راهبرد حفاظت، تالشي است براي مقابله با چالش های 
فنی و تهديدهايي كه شيء رقمي با آن مواجه است )پادي35، 2010؛ ورهيول، 2006، ص 
20(. پشتيبان گيري، نوسازي، انتقال، شبيه سازي، كپي بر روي رسانه آنالوگ، بسته بندي، تبعيت 
از استانداردها، و يكدست سازي از جمله اين راهبردهاست كه در حفاظت رقمي مورد 
بررسي قرار مي گيرد. از ميان راهبردهاي ذكرشده، ذخيره سازي ايمن همراه با پشتيبان گيري، 
نوسازي، و يكدست سازي قالب فايل از رايج ترين و معمول ترين راهبردهاي به كارگرفته شده 
است. كتابخانه انگلستان، با رعايت اين راهبردها، تاكنون ضرورتي براي استفاده از راهبردهاي 
ديگر نداشته است )كتابخانه انگلستان،2010(. در كتابخانه كنگره نيز تنها يكبار نياز به انتقال 
قالب فايل اطالعات بوده است )برنامه ملی حفاظت و زيرساخت اطالعات رقمی، 2010(. 
همچنين، در كتابخانه ملي استراليا هنوز راهبردهايي مانند شبيه سازي و انتقال اجرا نشده 
است )كتابخانه ملي استراليا، 2008(. درنهايت، راهبرد حفاظت جريان بيتی راهبرد اوليه اي 
است كه در كتابخانه وآرشيو كانادا به كار مي رود )كتابخانه و آرشيو كانادا، 2010(. با توجه به 
آنكه به كاربردن  قالب هاي استاندارد، ازبهترين روش هاي كاربرد فناوري به منظور اطمينان از 
دسترسي به شيء رقمي با گذشت زمان است )كينگ36، 2010 (، سازمان تبعيت از قالب فايل 

استاندارد و يكدست سازی را  به منظور پشتيباني از شيء رقمي به كار گرفته است.

پرمیسمودزدوبلین كور       نام كشور

اسرتالیا

انگلستان

ایاالت متحده

كانادا

ایران
فراداده های مشرتك در كتابخانه های 

اسرتالیا، انگلستان، كنگره و كانادا

جدول 2

34. Digital preservation strategy

35. PADI

36. King

وضعیت حفاظت در سازمان 
اسناد    و کتابخانه ملی جمهوری
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نوسازیپشتیبان گیرینام كشور
انتقال قالب

 فایل
استانداردسازی

 قالب فایل
شبیه سازی

اسرتالیا

انگلستان

 ایاالت متحده
امریكا

كانادا

ایران

بررسی راهبردهای حفاظت در 5 
كتابخانه ملی انگلستان، كنگره،
 استرالیا، كانادا و ایران

جدول 3

بنابراين، يافته ها حاكي از آن است كه  استفاده از نظام اطالعاتي آرشيوي باز، استفاده 
از متس، و دوبلين كور، به كارگيري راهكارهاي مديريت خطرپذيري در ايمن سازي انباره، و 
بهره گيري از سيستم نرم افزاري با  قابليت توسعه و پشتيباني و نيز رعايت استانداردها در سيستم 
نرم افزاري و درنهايت، تأكيد بر ذخيره سازي ايمن همراه با پشتيبان گيري و يكدست سازی  از 
اقداماتي است كه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در حفاظت رقمي  از آن بهره مي گيرد.

براي پاسخ به سؤال دوم و ارائه راهكار براي حفاظت بلندمدت ميراث ملي رقمي در 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي، با بررسي راهكارهاي مورد استفاده در كتابخانه هاي ملي استراليا، 
انگلستان، كنگره، و كانادا مي توان روش های مناسب حفاظت ميراث ملي رقمي  را براي سازمان 
اسناد و كتابخانه ملي ايران شناسايي كرد. راهكارهاي حفاظت ميراث ملي رقمي در 5 حيطه 
آرشيوسازي وب، به كارگيري راهبردهاي حفاظت، استفاده از فراداده و طرح هاي فراداده اي، 
تبعيت از نظام اطالعاتي آرشيوي باز، و ايجاد انباره رقمي قابل اعتماد مطرح مي شود. اين 
راهكارها از روش هايي  هستند كه به عنوان روش  های مناسب براي حفاظت رقمي در سطح 
بين المللي مطرح مي شوند. اين راهكارها، عالوه بر اينكه در كشورهاي مورد مطالعه پيروي شده 
است، در سازمان  هاي بين المللي نيز اقدامات قابل توجهي براي چگونگي انجام آنها صورت 

گرفته است. در ادامه، كاربرد اين راهكارها در سازمان اسناد و كتابخانه ملي بررسي مي شود.

 1. آرشیو وب  
آرشيو وب37 ، يكي از راهكارهاي مطرح شده براي حفاظت بلندمدت ميراث ملي رقمي 
است كه در كشورهاي مورد مطالعه ايجاد شده و اقدامات شايان توجهي در اين زمينه انجام 
گرفته است. از طرف ديگر، كنسرسيوم بين المللي حفاظت اينترنت نيز راهنمايي هايي را براي  37. Web Archive

منصور   تاجداران
سعید رضایی شریف آبادی
فاطمه همت زاده
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چگونگي ايجاد آرشيو وب و شناسـايي بهترين روش هـا در ايجاد آن به كشـورهاي عضو 
مي دهد )جيسيك و گروه پاور، 2008، ص 75(. آرشيوسازي صفحات وب را »آرشيو وب« 
مي نامند كه  راهي براي مقاله با ويژگي هاي آسيب پذير وب و تضمين دسترسي به اطالعات 
روي آن است )شيء وزاكي و ايزنزكتز، 2009(. در ميان شيء هاي رقمي و ميراث ملي رقمي، 
صفحات وب بسيار آسيب پذير هستند . افزايش روزافزون صفحات وب و حجم عظيم وب، 
ماهيت پويا و سيال آن - ليمان  متوسط عمر تعيين شده براي هر صفحه وب را تنها 44 روز38 
تخمين زده است و اشاره مي كند كه به  طور نمونه 44 درصد از وب سايت هايي كه در 1998 
بوده اند، در1999 ديگر قابل دستيابي نبودند )ليمان39 ، 2002(- از عواملي است كه صفحات 
وب را نيازمند توجه بيشتر مي كند. در كنار نسل هاي وب )وب، وب 2، وب 3( ، شايد بتوان 
آرشيو وب را »وب گذشته نگر« خواند كه راه حلی براي  ذخيره سازي و گردآوري محتوای 

وب سايت هاست. 
در حال حاضر، امكان سنجي ايجاد  آرشيو ملي وب با عنوان »امكان سنجي ايجاد آرشيو 
وب در سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران« از مطالعات و طرح هاي پژوهشي 
در دست اقدام است. در اين طرح، با تأكيد بر لزوم حفاظت از وب سايت ها، لزوم تدوين 
سياست  های بومی شده برای راه اندازی اين آرشيو  مورد بررسي است. شادان پور )1389(، 
مهم ترين مسائل را در ايجاد آرشيو وب ملي نداشتن ابزارهاي خزنده و دروگر )هاروستر(40 
براي صفحات وب فارسي دانسته و لزوم حل مشكالت پويايي صفحات وب را مورد تأكيد 
قرار مي دهد. اين طرح براي طراحي ابزارهاي مناسب با استفاده از ابزارهاي كد منبع باز و ايجاد 
كارگروه محتوا براي بررسي اولويت هاي حفاظت از صفحات وب، بررسي استانداردها، ابعاد 

حقوقي و قانوني، و زيرساخت هاي فني مورد نياز توصيه هايي را ارائه كرده است. 

2. راهربدهای حفاظت
در اولويت بندي استفاده از راهبردهاي حفاظت دو نكته حائز اهميت است: ماهيت شيء  رقمي 
و دليل حفاظت از آن. اين به آن معناست كه انتخاب راهبرد حفاظت خاص نياز به بررسي هاي 

دقيق و تخصصي دارد )دي، 2006، ص184( .
در روند تجزيه و تحليل يافته ها، كاربرد راهبردهاي حفاظت در كتابخانه هاي ملي را مي توان 
چنين دسته بندي كرد: فعاليت هاي حفاظت فيزيكي و يكدست سازي، فعاليت هاي حفاظت 
منطقي، و فعاليت هايي كه براي آينده در دست بررسي و تحقيق است. فعاليت هاي حفاظت 
فيزيكي شامل ذخيره سازي ايمن با استفاده از پشتيبان گيري و يكدست سازي41 )تبديل قالب فايل 
به قالب فايل مورد قبول( در كتابخانه هاي مورد مطالعه، به عنوان راهبردهاي حفاظت ضروري، 

38  این آمار متغییر است برای مثال الكسا 

اینرتنت آن را 75 روز تخمین زده است. 

39. Lyman

40. harvester

41. Normalization

وضعیت حفاظت در سازمان 
اسناد    و کتابخانه ملی جمهوری
 اسالمی ایران و  مقایسه آن با ...



174
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 88 

مورد توجه است. فعاليت هاي حفاظت منطقي42 شامل انتقال، شبيه سازي نياز به توسعه ابزارهاي 
مورد نياز دارد، كه در سال هاي اخير مورد توجه بيشتر كتابخانه هاي ملي قرار گرفته است. براي 
توسعه چنين ابزارها و راهنماهايي كه در حفاظت منطقي مورد استفاده قرار گيرد، كميسيون 
اروپايي پلنتز43)حفاظت و دسترسي بلندمدت از طريق خدمات شبكه اي( تشكيل شد. از اهداف 
اين كميسيون، روش شناسي و ايجاد ابزارها و خدمات براي توصيف صفات اختصاصي شيء 
رقمي، توسعه راه حل هاي ابتكاري براي راهبردهاي حفاظت بلندمدت است. توسعه شبيه سازها، 
مفاهيم شبيه سازي سخت افزاري و يو. وي.سي.44 ، ارزيابي و مقايسه راهبردهاي حفاظت از 
جمله فعاليت هاي اين كميسيون است )پلنتز، 2007(. راهبردهاي حفاظت بلندمدت در آينده در 
كتابخانه ها به توانايي مالي و خط مشي كتابخانه بستگي دارد. اما ابهام در مسائل حفاظت بلندمدت 
در آينده، با توجه به تغييرات فناوري، از نگراني هاي حافظان رقمي است. در سازمان اسناد و 
كتابخانه ملي، همكاري با دانشگاه هاي صنعتي و شركت هاي فناوري در ايران و يا خارج از ايران، 
به منظور يافتن ابزارها و فناوري هاي مناسب براي راهبردهاي شبيه سازي، انتقال و ديگر راهبردها، 
و همچنين استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر در اين زمينه مي تواند در به كارگيري مناسب 

راهبردها در حفاظت رقمي كمك شاياني باشد. 

3. فراداده و طرح های فراداده ای
نكته مهم در موفقيت يك راهبرد حفاظت به اخذ، ايجاد، نگهداري، و استفاده از فراداده مناسب 
بستگي دارد. در گزارش اُ.سي.ال.سي. و آر.ال.جي )2008( كاربردهاي پرميس در حفاظت رقمي 
ذكر شده است. مدل داده اي پرميس با ايجاد چارچوبي براي فراداده حفاظت، حفاظت بلندمدت 
شيء رقمي را تضمين مي كند.  لذا  استفاده از پرميس براي حصول اطمينان از دسترسي بلندمدت 
به شيء رقمي ضروري به نظر مي رسد. صميعي )1389(، استفاده 90 درصدي كتابخانه هاي عضو 
كنسرسيوم بين المللي حفاظت اينترنت از پرميس را تأييد كرده است. اين در حالي است كه بر 

روي بومي سازي پرميس در سازمان اسناد و كتابخانه ملي  هيچ اقدامي صورت نگرفته است. 
كتابخانه كنگره، استراليا، كانادا، و انگلستان در پياده سازي فراداده پرميس براي حفاظت 
بلندمدت تأكيد دارند. كاربرد اوليه پرميس براي طراحي انباره، ارزيابي انباره، معاوضه بسته هاي 
اطالعاتي آرشيءوي در ميان انباره هاي حفاظتي است. دستنامه فرهنگ داده اي پرميس )اُ.سي. 
ال. سي. و آر.ال.جي.، 2008( منبع جامعي براي راه اندازي فراداده حفاظت در سيستم هاي رقمي 
است. اين دستنامه، شامل مجموعه هسته عناصر استانداردشده داده اي است كه براي مديريت و 
اجراي عملكردهاي حفاظت در انباره هاي رقمي توصيه شده است. به گفته گانتر45 بسياري از 
عناصر داده اي از اشيا موجود است. اما چالش عمده در مورد اخذ آنها و قرار دادن آنها در يك 

42.  حفاظت از برنامه های كاربردی، 

سیستم های عامل و محیط سخت افزاری 

كه اجرای برنامه را تضمین كند »حفاظت 

منطقی« نامیده می شود. )رشیف، 1385(

43. Planets - Preservation and Long-

term Access through NETworked 

Services

44. UVC

45. Guenther 
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مكان، به منظور استفاده براي فرآيندهاي حفاظت است. ايجاد جعبه ابزار »پرميس در متس«46  
يكي از اقدامات اجرايي پرميس است. اين طرح از ابتكارات كتابخانه كنگره و مركز فلوريدا 
است كه به منظور ايجاد ابزارهاي الزم براي راه اندازي فراداده حفاظت در قالب محتواي متس 
انجام گرفته است )گانتر، 2010(. در ايران مفاهيم و مؤلفه هاي مدل پرميس با كمك دستنامه 
او.سي.ال.سي و آر.ال.جي )2008( و اقدامات ساير كشورها مي تواند بومي سازي شود و در 

راستاي حفاظت بلندمدت از آن بهره گرفته شود.

 4. نظام اطالعاتی آرشیوی باز 
نظام اطالعاتي آرشيوي باز استاندارد حفاظت است كه در انباره هاي بسياري دنبال مي شود. 
سازمان اسناد و كتابخانه ملي نيز بر روي انطباق مدل نظام اطالعاتي آرشيوي باز با عملكرد 
انباره رقمي تمركز دارد. صميعي )1389( در پايان نامه خود به ارائه الگوي پيشنهادي براي 
مدل نظام اطالعاتي آرشيوي باز و بسته اطالعاتي آرشيوي براي سازمان اسناد و كتابخانه ملي 

پرداخته است كه  هنوز به طور كامل عملياتي نشده است.
 

5. انباره رقمی قابل اعتامد  
انباره رقمي مكاني براي ذخيره، دسترسي، و حفاظت شيء رقمي است )جانتز و گيارلو47 ، 2005(. 
يك انباره رقمي قابل اعتماد، حفاظت بلندمدت محتوا ي شيء رقمي را تأمين مي كند. مدل 
انباره رقمي قابل اعتماد ويژگي هاي انباره رقمي ثابت را در مقياس وسيع و براي مجموعه هاي 
ناهمگن سازماني بيان مي كند. اين مدل مفاهيم سازماني را براي حفاظت رقمي مطرح مي كند. )اُ.
سي.ال.سي. و آر.ال.جي. ، 2002( نوردلند )2007( مدل انباره رقمي قابل اعتماد را براي حفاظت 
بلندمدت ضروري مي داند. اُ.سي.ال.سي و آر.ال.جي )2002( مدل انباره رقمي قابل اعتماد را 
به عنوان  نقشه ساختار محتواي سازماني و مدل ساختاري براي يك انباره رقمي ترسيم كرده اند. 
وظايف مدل انباره رقمي قابل اعتماد عبارت است از: شناسايي مسئوليت هاي عملكردي و 
تصديگري، بيان صورت جلسه ها، ملزومات، ابزار مورد نياز، مد  ل هاي همكاري، طراحي سيستم 

آرشيوي، بيان ابعاد حقوقي و راهبردهاي حفاظت، و تبعيت از نظام آرشيوي اطالعاتي باز.
 بنابراين، گام اساسي در حفاظت رقمي  و دسترسي بلندمدت به شيء رقمي ترسيم 
نقشه راه حفاظت با كمك مدل انباره رقمي قابل اعتماد است. از طرف ديگر، تبعيت از نظام 
آرشيوي اطالعاتي باز در اين مدل سبب ايجاد يك انباره رقمي با قابليت اعتماد براي حفاظت 
بلندمدت شيء رقمي مي شود. كتابخانه و آرشيو كانادا تأكيد ويژه بر انباره رقمي قابل اعتماد دارد 
آنچنان كه پيروي از اين مدل و كنترل و بازبيني را براي حفاظت بلندمدت خود برگزيده است 

46. PREMIS-in-METS Toolkit

47. Jantz & Giarlo
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)كتابخانه و آرشيو كانادا،2010(. گام نخست براي طراحي الگوي مدل انباره رقمي قابل اعتماد 
در سازمان  طراحي الگوي نظام اطالعاتي آرشيوي باز است كه صميعي )1389( الگويي براي 
مدل عملكردي نظام اطالعاتي آرشيوي باز مطرح كرده است. ملزومات ديگر براي طراحي 
الگوي مدل انباره به قرار زير مي تواند باشد: تعيين جايگاه كاركنان و نيروي انساني، تعيين جايگاه 
ملزومات امنيتي سيستم، تعيين چگونگي نظارت بر سيستم و مشخص كردن جايگاه آن، و تعيين 

جايگاه همكاري ها در الگو. 

نتیجه گیری و پیشنهادات
سازمان اسناد و كتابخانه ملي در نقش سازمان ملي متولي حفاظت ميراث ملي رقمي  در ايران، 
گام هاي مؤثري در امر حفاظت رقمي برداشته است. بررسي ها حاكي از آن است كه اولويت 
سازمان در برنامه رقمي بيشتر معطوف به رقمي سازي منابع ملي و دولتي است كه ارزش تاريخي 
و ملي دارند. ايجاد زيرساخت سخت افزاري و نرم افزاري، اولويت بندي توليد محتوا در برنامه 
رقمي، بررسي استانداردهاي حوزه حفاظت منابع رقمي، همكاري هاي ملي براي اجراي برنامه 
رقمي، به  كارگيري سيستم امنيتي براي  ايجاد انباره اي ايمن، استفاده از پروتكل ها و استانداردهاي 
ملي و بين المللي، تدوين سياست دسترسي به منابع رقمي، سياست گذاري برنامه رقمي، و تأمين 

منابع مالي از اقداماتي است كه تاكنون براي اجراي آن تالش شده است. 
با وجود آنكه سازمان در سال هاي اخير گا م هاي مؤثري در حفاظت رقمي  برداشته است 
و نگاه توسعه اي به برنامه رقمي- يعني توسعه محتواي منابع و توسعه بسترهاي زيرساختي- 
داشته است، اهميت شيء رقمي و چالش هاي آن و نيز توسعه روزافزون اين منابع، سرعت 
عمل بيشتر سازمان را در اين راه مي طلبد. افزايش همكاري ها در سطح ملي و بين المللي براي 
برطرف كردن چالش ها، توليد ابزار و بومي سازي استانداردها، و افزايش بودجه متناسب با نياز 
برنامه رقمي، بررسي راهبردهاي مناسب حفاظت براي توسعه هاي آتي از مسائل قابل توجه 
در حفاظت رقمي در سازمان است. درنهايت، با وجود تالش هاي سازمان براي حفاظت 
بلندمدت محتواي منابع رقمي، هنوز مسائل و چالش هاي بسياري باقي است كه نياز به تدبير و 
توجه دارند، از قبيل تصويب قانون واسپاري، توجه به چالش هاي حقوقي، بومي سازي فراداده 
پرميس، حفاظت منطقي، و ايجاد زيرساخت هاي الزم مانند زيرساخت هاي خودكارسازي. 

در پايان، اين پژوهش پيشنهادهايي را برای بهتر شدن وضعيت موجود و ارتقاي حفاظت 
رقمي دارد از آن جمله عبارت است از: 

1. تصويب قانون واسپاري شيء رقمي به منظور تسهيل فراهم آوري و حفاظت از آن. 
2. عقد قرادادها و توافقنامه ها با ناشران بزرگ به منظور دريافت فايل رقمي منابع كتابخانه اي.  
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3. توافقات با پديدآورندگان و ناشران، به منظور دسترسي به فايل هاي ضميمه فيپاي 
الكترونيكي بر روي وب و دسترسي به فايل رقمي كه ناشران براي دريافت فيپا به سازمان 
مي فرستند48. اين اقدام عالوه بر تبليغ كتاب و تشويق خوانندگان به مطالعه، امكان فروش كتاب 
قبل از چاپ آن رافراهم ساخته و مشاهده كتاب هاي در حال چاپ49 را به صورت روزآمد در 

وب سايت سازمان فراهم مي كند.
4. آرشيو صفحـات وب سايت سازمـان به منظور حفظ پيشينه اي از وب سايت سازمان 

اسناد و كتابخانه ملي. 
5. ايجـاد و توسعه همكاري هاي بين المللي با كنسرسيوم بين المللي حفاظت اينترنت 

به منظور ارائه راهكارهايي براي حفاظت از وب سايت هاي فارسي و ملي. 
6. ايجـاد و توسعـه همكاري هاي منطقـه اي براي حفـاظت از شـيء رقمي در حوزه 

اسالم شناسي و منابع فارسي.
7. بومي سازي فراداده پرميس، با توجه به استفاده كشورهاي عضو كنسرسيوم بين المللي 

حفاظت اينترنت از آن.
8. تدوين برنامه حفاظت مبتني بر نظام اطالعاتي آرشيوي باز كه نياز به بررسي دقيق 
وضعيت سازماني، نيازهاي كاربر، شواهد تصميم گيري براي راهبرد حفاظت، وضعيت ها 
و محرك ها، شناساگرها، ويژگي هاي انواع منابع وبي، نقش ها و مسئوليت ها، هزينه ها، و 

درنهايت برنامه عملكرد حفاظت دارد. 
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