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سازی مبتنی بر ابر برای استفاده در آرشیوها: افزارهای ذخیرهمقایسه و ارزیابی نرم

 افزار مناسب برای مراکز آرشیوی داخلیپیشنهاد نرم

 

 3، سعید رضایی شریف آبادی 2، عبدالحسین فرج پهلو* 1عبدالرضا ایزدی 
 24/12/1398تاریخ پذیرش:      20/09/98تاریخ دریافت:  

 
 چکیده

سازی مبتنی بر ابر که دارای قابلیت آرشیوی هستند و افزارهای ذخیره: هدف پژوهش حاضر مشخص کردن نرمهدف

افزار از نظر دارا بودن امکانات مشخص شده و به مراکز ترین نرمهاست تا مناسب های آنبررسی میزان امکانات و ویژگی 

 شود. آرشیوی داخلی معرفی 

ای و پیمایش توصیفی انجام شده است که ابزار گردآوری داده  این پژوهش با دو روش مطالعه کتابخانه  روش شناسی:

ها به ترتیب، عبارتند از فیش برداری و سیاهه وارسی  محقق ساخته. جامعه آماری پژوهش حاضر در هرکدام از روش 

ق افزار ذخیرهنرم   22شامل   ابر که  بر  مبتنی  نمونهابلیت آرشیوی دارند می سازی  بر اساس شیوه  گیری هدفمند  باشد که 

 انتخاب شده اند. 

افزارهایی که قابلیت چند سکویی دارند مزایایی زیادی هم برای کاربران و هم  ها حاکی از آن است که نرم: یافتههایافته

نرم نرمبرای طراحان  بیشترین ضعف  و  دارند  پژوهش حاضر  افزار  نرمافزارهای  ارائه  زمینه سکوی  به  در  مربوط  افزار، 

افزارها سازی ابری نرم های فضای ذخیره باشد. در زمینه ویژگی می   Androidو سیستم عامل    IOSسکوهای سیستم عامل  

ها، کنترل دسترسی و پشتیبان گیری بیشترین میزان پشتیبانی را داشتند؛  های رمزنگاری، اشتراک گذاری پروندهنیز ویژگی 

 افزارهای جامعه آماری در این زمینه نیز ضعف در ویژگی کنترل نسخه است.چنین بیشترین ضعف نرمهم

سازی افزارهای ذخیرهترین نرمرا به عنوان مناسب   luckycloudو    X Cloud افزار : نتایج این پژوهش، دو نرمنتایج 

 کند.شیوی داخلی، معرفی می مبتنی بر ابر که دارای قابلیت آرشیوی، جهت استفاده در مراکز آر

 رایانش ابری، نرم افزار ابری، آرشیوواژگان کلیدی:  
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 مقدمه 

،  ها، عکس ها، دفاتر، پرونده هاگزارش  ،یکیالکترون های  ، پست   یاز مکاتبات ادار  یادیروزانه حجم ز

کلهانقشه  و سا،  هاشه ی،  الکترون  رینمودارها،  و    هی ته  یدولتهای  در دستگاه   یکیاسناد  ارسال   ایشده  به دولت 

های  این گونه   با توجه به حجم سرسام آور و روزافزون  .شوند  آرشیو بعدی  های  که باید برای استفاده   شوندیم

سرعت    ل یبه دل  یدست  یهااستفاده از نظام   شود،ی افزوده م  ها آرشیوکه به مجموعه    یمنابع  زانیو م  یاطالعات

و    یو سازمانده   ست یمقرون به صرفه ن  گریاز اندازه، د  شیب   نهیو هز  یدامنه کار، صرف انرژ  تیکم، محدود

 . (1392)دالوند،  رو کرده استروبه  یاریبا مشکالت بس زیرا ن اطالعات  یابیباز

مسائل و   کنند که می ( نیز بیان 1386ابراهیمی )عالوه بر موارد باال رضایی شریف آبادی، روحی و دهقان 

بین رفتن اصل منبع، مشکالت  آرشیو مشکالتی چون آسیب منابع   انسانی و امکان از  ی در حوادث طبیعی و 

ی جهت دسترسی به منابع، افزایش حجم منابع و کمبود فضای  آرشیوناشی از حضور فیزیکی کاربران در مراکز  

آن افزایش هزینه و    تبعبه ی و  رساناطالع یجه کاهش سرعت درنت کافی، پایین بودن سرعت بازیابی اطالعات و  

رفع   یبرا ها  آرشیوشده است تا  ی نیز وجود دارد که باعث  رساناطالع ی و  آرشیورف زمان بیشتر جهت امور  ص

ح خدمات خود را ارتقا  و، سطهاآنبا استفاده از  اطالعاتی و ارتباطاتی کمک بگیرند و  های  ی فناوراز  ،  هاآن

 کاربرانشان قابل مشاهد و استفاده کنند. ینقاط مختلف برا  زمنابع خود را اداده و 

در چرخه   ریو چشمگ  عیاطالعات و ارتباطات و تحوالت سر  یروزافزون فناور  یهاشرفت یبا توجه به پ

عصر   یها در جوامع اطالعاتآن  گاه یو نقش و جا  ها آرشیوشدن،    یتالیجید ی اطالعات و حرکت به سو  اتیح

به نسخه    یدسترس  یجاامکان فراهم شده است که به   نیفته است و اقرار گر  هاشرفت یپ نیا  ریحاضر، تحت تأث

پژوهشگران قرار  اریآن در اخت یتالیجینسخه د  ا یو   لمیکروفیشده، م ینسخه کپ  ،یآرشیوسند و مدرک  یاصل

 .ردیگ

  یاطالعات  یهااست، اما تحول در محمل   ده یرا بهبود بخش  یآرشیوبه منابع    یدسترس   ،یسازتال یجیهرچند د

  ن یرا چند  ی آرشیو مداوم به منابع    یدسترس  ت یاهم  نترنت، یا  ژه یوبه   ،یو ارتباطات  یاطالعات  ی های به مدد فناور

ا اهم  نیبرابر کرده است. در  تنوع،  با  ا  یافزونو حجم روز  تیرهگذر، متناسب  بشر    ی منابع در زندگ  نیکه 

  ینگهدار  ،یسازره یذخ  شوند؛ یم  یاهداف متفاوت واکاو  ی طور مرتب توسط کاربران مختلف، براو به   اند افتهی

فناورانه،   یهات ی برداشتن موانع و محدود  انیکم، از م نه یباال با هز  اسیمنابع در مق ن یمدت ا یو حفاظت طوالن

با مخاطبان، ضرورت ارائه خدمات هدفمند،    ایارتباط پو  یبه منابع، لزوم برقرار  یابیدستبه منظور    یو مکان  یزمان

 ییزمان بوده است )طباطبا نیتا ا ی آرشیواز مراکز  ی اریبهتر آنان، دغدغه بس  تیریو مد نه یدر هز ییجوصرفه

و   یبهشت  ینیحس ،ی؛ باب الحوائج1390 ،یعی؛ صم1390 ،یچاکل ی پور و نوروز؛ حسن 1389و خبازان،  یریام

 (. 1391 ،یمیقد

؛ در  اندکرده یی ارائه  هاحلراه ی، در هر زمان برای رفع مسائل فوق  آرشیو ی  هاسازمانو    هایست آرشیو

ی دیگر نیز به  ادوره سازی اسناد و مدارک خود و در  ای به دیجیتال ها، دوره ی به استفاده از میکروفرم ادوره 

با حداقل اند  آورده های آن روی  یت قابل استفاده از محیط وب و   بتوانند به بهترین نحو از امکانات موجود  تا 

نیاز کاربران را پاسخگو باشند. هرچند  ینه هز سازی و استفاده از ی دیجیتال هادوره پس از  ها استفاده کرده و 
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 ینده رشد فزابا توجه به    یان،م  یناما در ا  های سنتی کاسته شد،آرشیوی  هاچالشمحیط وب، مقداری از مسائل و  

 ،گسترده   یهامجموعه   ین و انتشار ا  یریت، مدی، نگهداریافتمسائل مربوط به در  یجیتال، اطالعات در قالب د

ای که استفاده از پردازش ی شده است. به گونه آرشیو، خود چالشی بزرگ برای مراکز  ناهمگن و در حال رشد

سازمان  1محلی  اینگونه  چون  در  دالیلی  به  باالهزینه ها  نگهدار  یجادا  یهای    ، سازیذخیره   های یستم س  یو 

 یرگوقت  ،سازیذخیره  یفضا ارتقا ها و آن  ی ارتقا ین و همچن  یازافزار مورد نسخت افزار و نرم  ی های باالهزینه 

  یت اطالعات و مسئول  یگذارمتناوب از اطالعات، مشکالت مربوط به اشتراک   یریگ  یبان بودن پشت  برینه و هز

 (. 2010، 2نخواهد بود )گنتز و رینسل  صرفهبه دیگر مقرون  اطالعات یتامن

(،  2008) 3ران همچون میلری که به گفته بسیاری از پژوهشگآرشیوهای پیش روی مراکز ی فناور ازجمله

تواند  ی م( 1393پور و شاه بهرامی )( و حسن1390(، لیاقت )2017و  2013دورانتی )  (،2012) 4باراسو و واالس 

مبتنی    سازیذخیره های  افزارنرم کند استفاده از رایانش ابری و    های مطرح شده در باال را مرتفعبسیاری از چالش 

 بر ابر است.  

توجه    ر یاخ  یهاسال   یط  حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات  نیاز اشکال نو  ی کیبه عنوان  ی  ابر  انشیرا

  یجاها بهاستوار است که افراد و سازمان  ده ی ا  نیبر ا  ده،ی پد  نیرا به خود جلب کرده است. اساس ا  یاریبس

تا   ندینما  ی داریعات را خراطال  رائه و ا  ی سازره یذخ  انش، یرا  ی برا ازیمورد ن   زات یافزارها و تجهخود، نرم   نکه یا

  زات، یصورت تجهصورت خدمات و نه به موارد را به   ن یا  ند،یها استفاده نمااز امکانات آن   یاز بخش  یزمان  دیشا

  ی و استفاده، بها ازین  زانیبر اساس م  از،یکرده و به هنگام ن  افتیدر  گرید  دهنده س یسرو  کیشبکه از    قیاز طر

 (.1392پور، و ثابت نه ینقش  ور، آن را بپردازند )قبادپ

  ی آرشیوافزار مختص منابع  که در کشور، نرم  دهدی به عمل آمده توسط پژوهشگران نشان م  یهایبررس

کاربران همواره انتظار دارند تا از    ز،ین  یقرار دارد. از طرف   یمراحل طراح  ییدر سطوح ابتدا  ایوجود ندارد و  

  تیانتخاب و جستجو کرده و در نها  ،ییشناسا  ازشانیرا بر اساس ن  یمنابع اطالعات  ،ی قدرتمندافزارهانرم   قیطر

توجه به    لیاطالعات، از قب یمشکالت در حال رشد حوزه سازمانده ز،ین گری د ی . از سوابندی یها دسترسبه آن 

 یوب و شبکه، سازگار  طیبودن، امکان استفاده در مح  یالمللن یقواعد، ب   یاختار منطقمحتوا در برابر حامل، س

و    گوناگون  یاطالعات  ی هابا محمل  یسازگار  شیو افزا  یجهت کاهش افزونگ  یسازساده   ،تانداردهااس  سایربا  

را    امکانات سخت افزاری، با کمترین هزینه پیاده سازی و  قدرتمند و استاندارد  ییافزارهابه نرم   ازی، نناهمگن

 .  سازدیم ترانینما

  ی افزارهام وجود ندارد، استفاده از نر  ی آرشیومختص منابع    ابری  افزارکه در کشور نرم با توجه به اینکه  

باشد، که هدف پژوهش  راهگشا    تواند یمباشند،  می  که قابلیت استفاده در کشور را دارا   مبتنی بر ابر  سازیذخیره 

 
1 local processing   
2 Gantz  & Reinsel 
3 Miller 
4 Barrasso & Wallace 
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ن تعداد  مشخص  زیحاضر  ا  یکردن  بررسنرم   نگونهیاز  تا    ستهاآن های  امکانات و ویژگی  زانیم  یافزارها و 

 شود. معرفی یداخل ی آرشیومراکز  دارا بودن امکانات مشخص شده و بهافزار از نظر نرم  نیترمناسب

 توان این گونه بیان کرد:می بنابراین اهداف ویژه پژوهش حاضر را

 ؛ ی داشته باشندآرشیو که قابلیت مبتنی بر ابر  سازیذخیره های افزارمشخص کردن نرم -

 تعیین شده؛های  یژگیوافزارهای جامعه آماری از بررسی میزان پشتیبانی نرم  -

 ؛مذکورها ویژگیموجود از نظر میزان پشتیبانی از   ابریافزار انتخاب بهترین نرم  -

 های داخلی؛آرشیومبتنی بر ابر جهت استفاده  سازی ذخیره  افزارنرم معرفی بهترین  -

و یا در مراحل آغازین    نشده   یطراح  ی آرشیوجامع و مختص منابع    یافزار که در کشور نرم   با توجه به این 

  ، ها آن  یاحتمال  یهایکاست  ن ییو تعمبتنی بر ابر    یافزارهانرم های  بررسی و مقایسه ویژگی  ن، یاست؛ بنابرا  طراحی

مراکز   جهت    یآرشیوبه  ته  انتخابدر  منرم   ه یو  کمک  مناسب  همچنکندیافزار  طراحان   تواندیم  نی.  به 

کمک   ز ین  ابری مبتنی بر ابر  یافزارهانرم  د یتول   یدر راستا  مناسبهای  ویژگیدر انتخاب    یداخل  یافزارهانرم

تا کارآ ا  ییکند  بر  برند. عالوه  باال  را  برنامه   ها ست یآرشیو  ی به همکار  ن، یمحصول خود  در کنار   سان ینوو 

 ی مشکالت سد راه، در طراح  وتر،یدر کنار علم کامپ  آرشیوم  از عل  یریگتا با بهره   کند،یم  دیتأک   زین  گریکدی

 رکت کند.استانداردها ح ی و در سمت و سو ابد یکاهش  یداخل ی آرشیوابری افزار جامع نرم

 پژوهش نهیش یپ

ها،  در کتابخانه   پردازش ابریهای کاربرد  هدف روشن ساختن زمینه   ( در پژوهشی که با 1392)  قبادپور

 پردازش  بررسیای به و کتابخانه   روش مروری  ، با استفاده از آرشیوها و مراکز اطالعاتی صورت پذیرفته است

ابعاد گوناگون آن   و  ابربر اساس مدلرا  ابری  استقرار  از  های خدمات و  ابعاد  استخراج    پرداخته است. پس 

ابعاد گوناگون رایانش ابری در برخورد با عناصر   یپرداز  یوها و به روش سناربا تشکیل جدول بررسیمذکور،  

ها حاکی از آن است یافته   داده است.رار  این فهرست از نظر کاربردپذیری و امکان ایجاد تغییر مورد بررسی ق

موضوع امکان تأثیر    54شده در ارتباط با مراکز مورد پژوهش، رایانش ابری بر    ییموضوع شناسا  61از میان    که

این تعداد   نتایج نیز حاکی از آن است که  توان از آن در این موضوعات بهره گرفت.عمده خواهد داشت و می 

نشان داد که    ،بپذیرند  کلیطور جزئی و  ت تأثیر رایانش ابری، تغییر و ارتقاء را به توانند تح موضوعات که می

ها، آرشیوها و  های اطالعاتی، کتابخانه ی مدل رایانش ابری بر فضای تحویل خدمات فناوریدر شرایط غلبه 

 سایر مراکز اطالعاتی نیز با تغییراتی عمده مواجه خواهند بود. 

های پردازش ابری و تحلیل روندهای اشاره به بنیان   ( در پژوهشی ضمن 1392)  پور نقشینه و ثابت    ،قبادپور

و استقرار الگوی ابر عمومی و از میان الگوهای خدمات ارائه    ابر  حاکم در این پدیده، به لحاظ الگوی توسعه

اند؛  ملی پیشنهاد کرده   آرشیو عنوان خدمت را برای  افزار به سخت   و   عنوان خدمت افزار به نرم   ابر، ارائهشده توسط  

تواند  می  ،مثابه ابر عمومیبه ابری  ملی    آرشیو بر این باورند که    ایشان   .اندها نکرده های آن به نیازمندی ی  ااما اشاره 

تولید برای  یکسان  استانداردهای  چالش  چون  مسائلی  توصیفتنظیم    ی،سازآماده   ، برای  واسو   ، پاری، 

 .و امنیت اسناد الکترونیک راهکارهای مناسب ارائه دهد یریپذدسترس
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ی« به بررسی مفهوم  در بستر محاسبات ابر  یجیتال د  آرشیو   یطراحی با عنوان » پژوهش( در  1393)  پورحسن

شده  استخراج  یجیتال د  آرشیو  یک  یاساس  هاییازمندی منظور، ابتدا ن   ین بدو پردازش ابری پرداخته است.    آرشیو

  یک   یمؤثر در طراح  یهاشاخص   ی،محاسبات ابر  یدیبا ملزومات کل  هایازمندین  ین ا  یق است. سپس، از تلف

 ها یژگیقرارگرفته و و  ه مورد مطالعنیز    یاشده در دنارائه   یهانمونه   برای این منظور،شده است.    یین تب  یابر  آرشیو

  یین تب  یهاشاخص بر  یه  با تک  یان شده است. در پاده انطباق داده شاستخراج   یها ها با شاخصمهم آن   های یت و قابل 

  آرشیو   یک  یطراح  یبرا  یشنهادیپ  یخاص کشور، الگو  یطالگوها با شرا  یآمده از مطالعهدستبه   یجشده و نتا

  آمده است.دستبه  یران در ا یابر

ی« با  اسناد رقم یریتنو در مد یخدمت ی؛ابر آرشیو در پژوهشی با عنوان »  (1393و شاه بهرامی ) پورحسن

از    یحاک   یج نتا  اند. پرداخته   آن استقرار    ی و الگوها  هایازمندی ن  ی،ابر  آرشیومفهوم    یین تبای به  روش کتابخانه 

ی در برخورد با مشکالت  آرشیوخدمات    ۀ ها در ارائبه سازمان  یکمک بزرگ  تواندیم  ی ابر  آرشیوآن است که  

  های ینه گز  ی، ابر  آرشیو . با  یدنما  یدر حالِ رشد اسناد رقم  ۀ تود  یریتو مد  سازییره ازجمله ذخ  یرقم  آرشیو

به منابع    یدسترس  ۀ و نحو  آرشیو و مکان    ی نسبت به چگونگ  یاری بس  ی انتخاب ی وجود خواهد  آرشیوکاربران 

را    یراستا مالحظات   ین در ا  یستی مند شوند، بابهره   یابر  آرشیو  یکها بتوانند از  سازمان  ینکه ا  یداشت؛ اما برا

 اشاره شده است. هاآن این پژوهش با  مدنظر داشته باشند که در 

( امامی  باپژوهشدر   (1395کشاورز  امکان   ی  مطالعه  سرو  ی سنجهدف  برای   هاییس ایجاد  مجازی 

استفاده از ابر الکترونیکی در  سی  در بخشی از پژوهش خود به برر  ،نگهداری اسناد در سازمان آرشیو ملی ایران

 و همچنین پیمایشی  یاروش مروری و مطالعه کتابخانه   اپژوهش ب  اشاراتی داشتند. این   حوزه آرشیو دیجیتالی

تهیه   پژوهش حاضر جهت  در  است.  سرو  اییاهه سانجام شده  سازمان   هاییساز  هر  باید  که  اولیه  مجازی 

از خبرگان استفاده شده  خارج از کشور و مصاحبه  هاییتساوب   رای ه بمشاهداز ابزارهای آرشیوی دارا باشد  

  های یسبه ارائه الگوی اولیه از سرو  یتاهدات درنهاشاین مطالعات و مها حاکی از آن است که  یافته   است

 سازییاده ابر الکترونیکی قابل پ   ی هامجازی در سازمان آرشیو ملی ایران انجامید که این الگو در یکی از مدل

 افزار در حوزه فناوری اطالعات اشاره دارد. نرم یسازو اجرا است که این عمل نوعی اشاره به مقوله جوان 

ها  آرشیوو    رسانیدر مراکز اطالع   ی ابر  یانشرا( در پژوهشی به بررسی  1396، عبدی و معتمدی )هاخزانه

دپرداخته این  اند.  گردیده   پژوهشر  استفاده  محتوا  تحلیل  روش  مهارت  و  از  ایجاد  آن  از  یا  هدف  نو  های 

رایانش ابری حاکی از آن است که    رویکردهای جدید است که به حل مسائل با کاربرد مستقیم نظر دارد. نتایج

 ،ت به کاربرباال در ارائه خدما  ی گرا، به علت فنّاورمعماری سرویس  که در  دهد یرسانی نشان مدر مراکز اطالع 

به  در    زیاد، کاهش هزینه مالکیت   یریپذباعث انعطافو این فناوری    یابدیکاربرده شده، کاهش م اطالعات 

امروزه بازار رقابتی جهانی در  کنند که  همچنین ایشان اشاره می.  گرددیمو مواردی دیگر  های تقاضا  سرویس

ها  عاملیستم منجر به موفقیت گردد. نسل بعدی سشد تا  بامنابع    یشترها باید توأم با نوآوری و دریافت بشرکت
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افزارها به  و نرم   افزارهاای را در سخت العاده تواند ارزش فوقرایانش ابری هستند است که می  هاییرساختز

 .است  بسیار زیاد  رسانی حائز اهمیتوجود آورند که در مراکز اطالع 

افراد  کند که  ها در ابر تجاری به این نکته اشاره میشیو آر[ در پژوهشی با عنوان سوابق و  2006دورانتی ]

وی    .شوندیم  آن   ، جذبدهدیارائه ممزایایی زیادی که رایانش ابری    ای به خاطرها به طور فزاینده و سازمان

کند که فناوری و خدمات آن باعث تغییر رفتار پردازد و بیان میی مهای رایانش ابری  سپس به بررسی مزیت

یجیتالی  اطالعات دو افزایش حجم  باگذشت زمان،  کند که  کاربران شده است. در ادامه نیز به این نکته اشاره می

 اند. ها تصمیم به استفاده از ابر گرفته آرشیو تولید شده 

ناگاموری  با  آرشیوبه منظور تدارک خدمات  وهشی  ( در پژ2011)   1اسخوخ، سوگیموتو و  ی مشترک 

از   الگو   یبیترک   یالگو  عینو  ی، ابر  پردازش استفاده  باز و الگوآرشیو  یاطالعات  های یستممرجع س  ی از    ی ی 

اعتماد و حفاظت    بل قا  یامنظور ارائه انباره الگو، به   یندر ا  .اندکرده   یشنهادرا پ  یخدمات پردازش ابر  اییه ال

و انتقال داده و از   ی بسته اطالعات  یجاد ا یبرا   متس  استانداردابر، از بر  ی خدمت مبتن یک مدت به عنوان  ی طوالن

فراداده و محتوا   یره ذخ ی، براینها همچنآن .استفاده شده است یشنما فراداده حفاظت از  یبرا یسداده پرمافر

دابلین کور   یکاربرد  هاییل پروفا  یاپور براسنگ  چارچوب، از  ابر  بر  یمبتن  سازی یره راهکار ذخ  ی هر نوع بر رو

 . انداستفاده کرده  یدر طراح

  یا همچون، آ آرشیو یرامونپ یبه سؤاالت یابر یطدر مح آرشیوبا عنوان علم  یدر پژوهش( 2013دورانتی )

 کنیم،یها فکر مآرشیوکه در مورد  ای  یوه با توجه به ش  یااست؟ آ  یسممدرناز پست  یدفرم جد  یکحرکت به ابر  

  یهابا توجه به چالش   ینکه ا  یا دارد و    یازتحول کامل ن   یکبه    آرشیو علم    یا دارند؟ آ  یمپارادا  ییر به تغ  یازها ن آرشیو

 .دهدیم یشنهاد را پ  یشهاکند و پاسخمی یسواالت را بررس ین ا یسنده ادامه دهد؟ نو یروند کنون ینابر به هم

پردازند به این نکته اشاره  یمسازی دیجیتال در فضای ابر  ذخیره در پژوهشی که به    (2014)  2براون و فرایر 

هایی است از خدمات ابری برای حفاظت دیجیتال  آرشیو از اولین    3های پارلمانی انگلستانآرشیوکنند که  می

زیرساخت  توصیف نحوه استفاده پارلمان از ابر به عنوان بخشی از    ایشان در ادامه پژوهش خود به   بهره برده است. 

کار این  انجام  منطق  و  دالیل  دیجیتال خود،  فرصت   هاچالشو همچنین    مخزن  این  و  از  ناشی  مختلف  های 

تواند بخشی از سرویس حفاظت دیجیتال  نتایج حاکی از آن است که ابر می  .اندرویکرد را مورد توجه قرار داده 

تواند مزایا و به طور مناسب کاهش یابد، می که مخاطرات آن به درستی شناسایی شود  ی درصورت پایدار باشد و 

 . آوردرا به ارمغان  و فواید زیادی

  ی بر ابر برا  یمبتن  ینترنتیا  یهایساستفاده از سرو  معایبو    یامزا( در پژوهشی به بررسی  2014دورانتی )

شده درباره حفاظت    پردازد. در ادامه به بحث در مورد مسائل مطرحی م  هاآرشیویا  ها  ها، پرونده سازی داده ذخیره 

ها در ابر، با تمرکز بر مشکالت ناشی از استقالل مکانی و عدم اعتماد آرشیوها، رکوردها و  طوالنی مدت داده 

ی مبتنی بر هاحلهایی را در راستای توسعه راه  یشرفت پپردازد و  یمبه برخی موارد اعالن شده از سوی ابر،  

 .دهدیمانین مدل است، ارائه ها و قوالمللی که شامل سیاستین بچارچوب 

 
1 Askhoj, Sugimoto & Nagamori 
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اند. در این پژوهش ابتدا به این نکته  ها در ابر پرداخته ( به بررسی سوابق و پیشینه 2013)  1دورانتی و جانسن 

های خصوصی و دولتی در حال حرکت به سوی استفاده از خدمات اشاره شده است که امروزه اکثر سازمان

تا هزینه  ابری هستند  ایجاد، مدیریت و نگهداری سوابق خود را بدون درک کامرایانش  از خطرات های  لی 

به   دارند  سوابق  آن  صحت  و  اطمینان  قابلیت  دقت،  آن  از  مهمتر  شاید  و  انطباق  خصوصی،  حریم  امنیتی، 

بین    دهندگانارائه پردازد و در  یم  هاسازمانابر و    دهنده ارائهابر بسپارند. سپس به مسائل حقوقی و مسئولیتی 

  ی برا  ییها و ابزارهاروش   ۀکه با توسع  پردازندی م  ابری  یقاتیدر پروژه تحق  هاو پیشینه   سوابقنهایت به بررسی  

موافقت   یرهنمودها   یجاد ا  یسک،ر  یابیارز به  ارائه   یقرارداد  یهانامه مربوط  خدمات با  و    ابری  دهندگان 

 . دهدیتوجه قرار م وردرا م هایتآزار و اذ ینمربوط به ا یتمربوط به صالح ینها و قوان یاست س بینییشپ

نظر  2015) 2بورگلوند  از  ابر  به  اعتماد  مسئله  به  پژوهشی  در  نقش  بررسو    هایستآرشیو (  تغییرات  ی 

را پاسخگو هستند،  های مرتبط با ابر  مشکالت و چالش  اینکه ایشان چگونه   و  ی ابر  یانش راها پس از  یست آرشیو

 ییراتتغ  که از طریق مصاحبه به توصیف  یست سوئدی است آرشیوپردازد. جامعه آماری پژوهش، دوازده  می

ها حاکی از آن است که نقش  ها پرداختند. یافته آرشیوو خدمات آن در    یابر  پس از حضور رایانش نقش خود  

فعالیست آرشیو به  بودن  منفعل  از  کرها  پیدا  تغییر  شدن  و  تر  نیازها  فقط  نه  و  بلکه  یی داراده  سازمان،  های 

ی مستلزم  احرفه کنند که فعالیت  شوند. ایشان همچنین به این نکته اشاره مییم ی نیز حفاظت  آرشیورکوردهای  

سرویس ابری   دهنده ارائه شوند و قراردادها و توافقات بین سازمان و    روزبهتضمین این امر است که تجهیزات  

ی فنی قابل دستیابی  هاحلراه شود و با  نتایج حاکی از آن است که اعتماد شامل چندین بعد می  .نیز درست باشد

هایی ییجوصرفه نیز تغییر کرده است تا بتوانند از مزایا و    ی آرشیوهای  یری سازمانخطرپذهمچنین سطح    .نیست

 .دهند استفاده کنندیمارائه  هاسازمانهای رایانش ابری برای  که سرویس

گرملی و  لود  تصمیم2016)  3مک  جهت  اقتصادی  مدلی  ارائه  و  بررسی  به  پژوهشی  در  در  (  گیری 

  یهای اقتصادعدم استفاده از مدل  یاپروژه، کشف استفاده    ینهدف از ااند.  سازی رکوردها در ابر پرداختهذخیره 

مد  ها آرشیومتخصصان  توسط   براد،  اسنا  یریتو  عمل  پپیش   یا  ین تخم  یدر  و  هزینه   مدیابینی  متوسط  های 

و شناسایی مسائل اعتماد در   (Staas)  یسسرو  یکبه عنوان    رکوردهاسازی  ذخیره   یبلندمدت از اتخاذ ابر برا

یا مورد   اقتصادی مناسب و /  این پروژه در ادامه    وکارکسب ایجاد یک تصمیم  قبلی است  هاپروژه است.  ی 

برراگونه به  است:  تقسیم  قابل  مرحله  دو  به  که  مدل ی  بررسی  و  ادبیات  انتقادی  برای  سی  اقتصادی  های 

 سازی سوابق در ابر. ذخیره 

سازی رکوردها و مسئله اعتماد به  ( در پژوهشی به استفاده از ابر، جهت ذخیره 2017)  4مک لود و گرملی

شد و رکوردها خواه با    هاسازمانتوان مانع حضور ابر در  ی نمکه    اندداشته اند و به این مسئله اذعان  آن پرداخته 

فرض ابر، در ابر ذخیره خواهند شد. ایشان در این پژوهش به بحث  یش پ طراحی ابر ویژه سازمان، خواه با حالت  

 
1 Duranti, L., & Jansen 
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یافته  بررسی  تحقیقاتی  و  پروژه  اقتصاد  ین بهای یک  زمینه  در  اعتماد  مسائل  در خصوص  منتشر شده،  المللی 

ذخیره سرویس ابری  های  مییم سازی  مطرح  همچنین  هزینه   ییجوصرفه  کهی درحالکنند  پردازند.  های  در 

ه  بود  یسازی ابرهای ذخیره سرویس  یرشپذ  یبرا  یلدل  یشترین( بیافزار، انسانافزار، سختشده )نرم   بینیپیش

ین مسائل مربوط به اعتماد در حوزه پیدایش رایانش ابری، اعتماد به پایداری و  ترمهمرسد از  یمبه نظر    ،است

اقتصادی سرویس یافته های ذخیره پایداری  ابری است.  این پژوسازی  از های  اندکی  هش نشان داد که تعداد 

کنند  و پیشنهاد می  اند زده سازی ابری را تخمین  های ذخیره های واقعی سرویسیا متخصصان، هزینه   هاسازمان

 .گیری ناکافی هستندکه فرایندهای تصمیم

ته  صورت گرف  یهات یفعال  میحجم عظ  رغمی که عل  شود یبا توجه به مرور منابع گذشته، مشخص م  نیبنابرا

به عمل آمده توسط پژوهشگر،   یبا توجه به جستجوها  ،یابر  انشیرا  قیارائه خدمات از طر  یباال  اریبس  لیو پتانس 

ابر افزارنرمنسبت به موضوع    ینگرش جامع وجود ندارد و کمبود    یداخل  ی هاآرشیودر حوزه    های مبتنی بر 

مند  نظام   قات یچون کمبود تحق  ی موارد  توانیم  یطورکلمشهود است. به   ده ی پد  ن یا  ن ییدر خصوص تب   قاتیتحق

را به عنوان    ، آرشیودر حوزه  های ابری  افزارنرم و    یابر  انشینگر در خصوص رانگرانه و کلجامع   یدی و با د

است تا با    ن یبا توجه به موارد باال، پژوهش حاضر به دنبال ا  ن یگذشته مطرح کرد. بنابرا  یهاپژوهش   ازانتقاد  

از روش   پیمایشای  مطالعه کتابخانه استفاده  قابل  یمبتن  سازیذخیره   یهاافزارنرم به شناسایی    ،و  ابر که    ت یبر 

)ها( بپردازد تا در افزارنرمبا یکدیگر، به معرفی بهترین ها پس از مقایسه و ارزیابی آن  بپردازد ودارند   یآرشیو

 ها استفاده نماید. افزارنرم این  ی داخلی نیز ازآرشیوصورت نیاز مراکز 

 روش پژوهش 

پژوهش  انجام  قرار ها روش در  استفاده  بر  گیرد  می  های مختلفی مورد  بنا  پژوهشگر،  نوع    ماهیت و   که 

م  ا ی  کیاز    ، خود  شپژوه استفاده  مناسب  روش  حاضر،  کندی چند  پژوهش  در  کردن .  مشخص  جهت 

ها  افزارنرم معیارهای مقایسه و ارزیابی    همچنین  و  ی دارندآرشیو  تیبر ابر که قابل  یمبتن  سازیذخیره   یهاافزارنرم

های  افزارهای جامعه آماری از ویژگیبررسی میزان پشتیبانی نرمو در مرحله بعدی جهت   یااز روش کتابخانه 

 افزار از روش پیمایش استفاده شده است.تعیین شده و انتخاب بهترین نرم 

  شیاستفاده شده است از ابزار ف  یاها، در مرحله اول که از روش مطالعه کتابخانه اده د  یجهت گردآور

تعیین شده،  های  افزارهای جامعه آماری از ویژگیمیزان پشتیبانی نرم که    بعدیدر مرحله  و    استفاده شده است 

حضور   ،یوارس  اههیس  یاستفاده شده است. پس از طراحمحقق ساخته    یوارس اههیاز ابزار س  شود،یم  ده یسنج

و    افزارنرم   اطالعاتی  مختلف  یهاافزارها، با ورود به بخش در نرم   سیاهههای  مولفه عدم حضور هرکدام از    ای

 شد.   ره یاکسل ذخ لیقرار گرفت و در فا یمورد بررس هاافزارهای نرم همچنین بورشورها و وب سایت 

آمار حاضر   یجامعه  قابلیت   ازیسذخیره   یافزارهانرم   شامل  پژوهش  که  ابر  بر    دارند   ی آرشیو  مبتنی 

آخر  .باشدیم اساس  و  یجستجوها  نیبر  منابع  در  پژوهشگران  توسط  گرفته  رسمی    صورت  سایت  وب 
1capterra  ،  ی  آرشیو مورد آن قابلیت    22مورد بوده که تنها    56مبتنی بر ابر    سازیذخیره های  افزارنرم تعداد

 
تا کاربران بتوانند بهترین تصمیم را برای خرید ممکن   -کند و همه فروشندگان را لیست می پردازد افزارهای مطرح دنیا می وب سایتی است که به معرفی تمامی نرم  1

 /https://www.capterra.com  بگیرند.

https://www.capterra.com/
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مبتنی بر ابر که قابلیت    سازیذخیره   افزارنرم   22باشند. بنابراین جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  می  را دارا 

انتخاب جامعه آما  باشد.می  ی دارندآرشیو انتخاب نرم   ،یراز آنجا که در   سازی ذخیره   یافزارهاهدف فقط 

 هدفمند استفاده شده است.  یریگنمونه   وه یاز ش جه یبوده است، در نت آرشیو مبتنی بر ابر با قابلیت  

 ن ینظران در حوزه او صاحب   دیاسات  تیآن را به رؤ  م،ی، پس از تنظسیاهه وارسیروایى    یجهت بررس

 ییمحتوا  قیبه طر  یریگاندازه   لهیوس  ییاساس روا   نیقرار گرفت، بر ا  دییمورد تأ  شانیو توسط ا  ده یپژوهش رسان

مورد تأیید    82/0  زانیکرونباخ به م  لفاىحاصل شده است و پایایى نیز با استفاده از فرمول آ  ی صور  ییو روا

امکانات   ،هاموجود در آن   هایمولفه افزارها از  ، برای تعیین میزان پشتیبانی نرم تهیه سیاهه وارسیپس از  واقع شد.  

افزار تحلیل آماری با استفاده از نرم  ،بدست آمده های  سپس داده   و  را با سیاهه وارسی مطابقت داده   هاآنموجود  

 .دادیممورد تجزیه و تحلیل قرار  2013و مایکروسافت آفیس اکسل، نسخه  1اس.پی.اس.اس. 

 ها افتهی  لیو تحل هی تجز

  یگردآور ی هاداده  ل یو تحل هیقسمت از پژوهش متناسب با اهداف و سواالت پژوهش به تجز نیدر ا

 : میپردازیشده م

  ی دارندآرشیومبتنی بر ابر که قابلیت    سازیذخیره های  افزارمشخص کردن نرماول پژوهش حاضر،    فده

است که مشخ  1که در جدول    باشدمی به ذکر  است. الزم  ابه طور کامل مشخص شده  به  مربوط    نیصات 

 بدست آمده است.  اهآن  یاختصاص یهات یافزارها عمدتاً بر اساس اطالعات موجود در وب سانرم

مورد از    56زیادی که وجود دارد که بر رایانش ابری مبتنی هستند که تعداد    سازیذخیره های  افزارنرم

که هدف آن    capterraدر وب سایت    ،2019ابری در سال    سازیذخیره های  افزارنرم به عنوان بهترین  ها  آن

مورد از    22تنها  معرفی شده    افزارنرم   56باشد، معرفی شده است. از بین این  می  های مطرح دنیا افزارنرممعرفی  

 به معرفی آنها پرداخته شده است.  1ی را دارا هستند که در جدول آرشیوقابلیت  ها آن

 
 یآرشیومبتنی بر ابر با قابلیت   سازیذخیرههای  افزارنرم. 1جدول 

 

نسخه   سال تولید کشور سازنده  افزارنام نرم  ردیف

 ازمایشی 

1 Cloud-Based Tokenization  دارد  2009 ایاالت متحده 

2 Dropbox Business  دارد  2007 ایاالت متحده 

3 Google Cloud Storage --- --- ندارد 

4 Azure Storage  ندارد 1975 ایاالت متحده 

5 Droplr  دارد  2009 ایاالت متحده 

6 IBM Cloud Object Storage  ندارد 1911 ایاالت متحده 

7 Koofr ندارد 2013 اسلوونی 

8 X Cloud  ندارد 2017 اسپانیا 

9 R2 Docuo  دارد  1999 اسپانیا 

 
1 SPSS 



 

 1399 بهار ،54دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

 
66 

نسخه   سال تولید کشور سازنده  افزارنام نرم  ردیف

 ازمایشی 

10 Cyberduck ندارد 2011 سوئیس 

11 Gaia دارد  --- هلند 

12 StorPool Storage ندارد --- بلغارستان 

13 Safelink  دارد  2009 انگلستان 

14 HybriStor  دارد  2000 ایاالت متحده 

15 Veritas Cloud Storage --- --- ندارد 

16 Fully Certified OpenStack Powered 

Cloud Solutions 
 ندارد 2006 کانادا 

17 Kamatera  دارد  1995 ایاالت متحده 

18 luckycloud  ندارد --- آلمان 

19 MagentaCloud  ندارد --- آلمان 

20 Nasuni  ندارد --- ایاالت متحده 

21 Qumulo File Fabric (QF2)  دارد  --- متحده ایاالت 

22 Virtustream Storage Cloud --- --- ندارد 

 

در   ،های ارائه شده افزارنرم درصد از    40باید بدان اشاره کرد این است که بیش از    1که در جدول  ای  نکته 

 ایاالت متحده تولید و منتشر شده است.

  کیدر  رساختیعنوان زکه به  دانند می یافزارنرم افزار و سخت را  1سکو یکیالکترون لیو وسا  هاانه یدر را

طور  به  ا یآن اجرا شوند    ی بر رو  توانند یم گر ید  یافزارهااست که نرم   یوجود دارد. در واقع سکو بستر  ستمیس

 ی افزارنرمحال زمانی که  .دهدمی اجرااجازه  گرید یهای است که به تکنولوژ ی لوژاز تکنو یچارچوب تریکل

 .گویندمی 2باشد آن را چند سکوییقابل اجرا  سکو چندین بر روی

توسط   شده   نییتعهای  یژگیاز و  یجامعه آمار  یافزارهانرم   یبانیپشت  زانی م  یبررسهدف دوم پژوهش حاضر  

 ارائه شده است.   3و  2باشد که در جداول  می پژوهشگران

پردازد، باید به این نکته می  هاافزارنرم، که به بررسی نحوه ارائه  2ارائه شده در جدول  های  با توجه به داده 

»   افزارنرم های ابری فوق قابلیت اجرای  افزارنرماشاره کرده تمامی     « را دارا و وب  Saasابر،  از طریق سکوی 

ه ادعای ابری بودن را دارند،  که با توجه به اینک  StorPool Storageو    Cyberduck  هایافزارنرم باشند جز  می

و    Dropbox Business  ،Koofr  ،X Cloudاز این بین، تنها نرم افزاهای    رود.می   ضعف بسیار بزرگی به شمار

luckycloud    کنند و در واقع چند سکویی هستند که باتوجه به  می  پشتیبانی  افزارنرم سکوهای ارائه  از تمامی

آن  مزایای  آها  ذکر  برای  قوتی  شمارها  ن نقطه  معدود  همچنین  رود.  می  به  مذکورافزارنرم جز  باقی    ،های 

از سکوی  افزارنرم هیچکدام  توجه    Androidعامل    ستمیسو    IOSعامل    ستمی سها  با  که  اند  نکرده  استفاده 

دستگاه  این  افزون  روز  دستگاه ها  پیشرفت  این  از  کاربران  افزون  روز  استفاده  برای  ها  و  بزرگی  ضعف 

های فوق محسوب شده و به نوعی ممکن است حجم بسیار زیادی از کاربران خود را با توجه به نداشتن  افزارنرم

 از دست بدهند. ها این ویژگی

 
1 Platform 
2 Cross-platform 
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 افزار نرمسکوی ارائه . 2جدول 

سیستم عامل   ویندوز  مکینتاش  و وب  Saasابر،  افزارنرمنام   ردیف

IOS 

سیستم عامل  

Android 
1 Cloud-Based Tokenization + - - - - 

2 Dropbox Business + + + + + 

3 Google Cloud Storage + - - - - 

4 Azure Storage + - - - - 

5 Droplr + + + - - 

6 IBM Cloud Object Storage + - - - - 

7 Koofr + + + + + 

8 X Cloud + + + + + 

9 R2 Docuo + - + + + 

10 Cyberduck - + + - - 

11 Gaia + - - - - 

12 StorPool Storage - + + - - 

13 Safelink + - - - - 

14 HybriStor + - + - - 

15 Veritas Cloud Storage + - - - - 

16 Fully Certified OpenStack 

Powered Cloud Solutions 
+ - - - - 

17 Kamatera + - - - - 

18 luckycloud + + + + + 

19 MagentaCloud + - - - - 

20 Nasuni + - - - - 

21 Qumulo File Fabric (QF2) + + + - - 

22 Virtustream Storage Cloud + - - - - 

 

های جامعه آماری پژوهش حاضر، همانطور که  افزارنرم تمامی    ، 3ارائه شده در جدول  های  با توجه به داده 

باشند؛ اما نکته حائز اهمیت در  می   را داراها  کردن منابع و نگهداری از آن   آرشیو قبالً نیز ذکر آن رفت قابلیت  

 Azure Storage    ،Droplr  ،Koofr  ،Cyberduck  ،HybriStor  ،Veritasها مانند  افزارنرمبعضی از  

Cloud Storage    وVirtustream Storage Cloud  از سطح کنترل دسترسی مناسبی   این است که 

طبق    ی،گروه  ایشخص    کیعدم ورود    ایمجوز ورود    یبه معنها،  افزارنرم ی در  نترل دسترسک برخوردار نیستند.  

ها  از کنترل  یعیمحدوده وس  یواژه کنترل دسترس  گذرگاه است.   ایمانع مانند درب    کیمشخص از    یبندزمان

  د ورو  ی و رمز عبور معتبر برا  یکاربر به استفاده از نام کاربر  کیتواند از مجبور کردن  می  که  ردیگمی  را در بر

حال   آنان.  یاعمال شده برا  یکاربران به منابع خارج از محدوده دسترس  یاز دسترس  یریباشد تا جلوگ   ستمیبه س
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های  افزارنرم ه ضعف بسیار بزرگی برای  ی، نبود کنترل دسترسی، نقطآرشیوبا توجه به ماهیت مدارک و منابع  

 رود.می فوق به شمار

هر زمان و به هر دلیلی اطالعات از بین رفت و تا  ،است  اطالعات تکرار    ند یفرآ  از اطالعات  یریگ بانیپشت

گیری   بان یپشت   ه یاز خدمات ته  ی. امروزه انواع مختلفاز این مجموعه تکراری استفاده کردبتوان  یا ناقص شد،  

هستند و    نام  ایشان های  اطالعات و داده حاصل کنند که    نانی کند تا اطممی  وجود دارد که به سازمانها کمک

بنابراین قابلیت    از دست نرفته است.  یموارد اضطرار  ریسا  ا یسرقت و    ،یعی فاجعه طب  کیدر    ی اطالعات بحران

رود؛  می  ها به شمارافزارنرمو از ملزومات اساسی  از اطالعات موجود یک امر بدیهی    افزارنرم پشتیبان گیری یک  

بررسی از  پس  داده ها  اما  به  توجه  با  در جدول  های  و  که    3ارائه شده  -Cloud  هایافزارنرم متوجه شدیم 

Based Tokenization ،Google Cloud Storage، Azure Storage  ،IBM Cloud Object 

Storage  ،Cyberduck  ،StorPool Storage    وVeritas Cloud Storage   در زمینه پشتیبان گیری از اطالعات

 برد. می ها را در حاله از ابهام فرو افزارنرم یی دارند که استفاده از این هاضعف

عکس،   ، یریو تصو  یصوت  ی چون نوارها  ی دی جد  یهاو با ظهور محمل  ستم یدر قرن ب  یفناور  شرفتی ا پب

به اطالعات و    یدسترس  تیروز بر اهمرفت و روزبه  شیپ  یسمت انفجار اطالعات... جهان به  و    هانگاشت   زیر

باشد، افزوده شد.    ها ازین نیبه ا  ییگوکه قادر به پاسخ  ییهاستم یها در سها با مهاجرت داده آن   یابیسرعت باز

داده  داده   ند یفرآ  مهاجرت  از  انتقال  های  محمل به    یمیقد  ستم یس  کیدر    یمیقد  اطالعاتی های  محملها 

است که در آن س  ستمیس  کیدر    دی جد  اطالعاتی داده   ی ساختارها  یدارا   دی و جد  یمیقد  یهاستم یهدف 

شوند  می  اطالعاتی جدیدی وارد بازار های  بنابراین مهاجرت داده در عصری که روزانه محمل  هستند.   یمتفاوت

توان  می  3ارائه شده در جدول  های  ه به داده با توج گیرد اهمیت به سزایی دارد.  می  و در دسترس کاربران قرار

 د. مشاهده کنیرا که در زمینه مهاجرت داده ضعف دارند را های جامعه آماری افزارنرم تعدادی از 

های . با توجه به داده ندیگومیها  ی داده همگام ساز  اطالعاتی  منبع مختلف  نیچند  ان یم  یهماهنگ جادیابه 

 توجه نکرده اند.ها درصد آنها به مقوله همگام سازی داده  50های جامعه آماری افزارنرماز بین    3جدول 

1یرمزگذار  ای  یرمزنگار
محافظت    ی خاص برا  تمیالگور  کی اطالعات با استفاده از    ره یو ذخ  لیتبد   ندیفرآ 

باشد.  می  خود رمزگذار  اریوجود دارد که تنها در اخت  خاص  تمیالگور  دیکل  کی   یدر هر رمز گذار  . از آنها است

مدت   یشود. رمزنگارمی  استفاده یی  شاو اصطالحاً رمزگ  یمعکوس کردن عمل رمز نگار  یبرا  دیکل  نیاز ا

ارائه شده  های  . با توجه به داده شودمی  استفاده   یبعضا مخف ایارتباط امن و   یاست که به منظور برقرار  ی طوالن

جدول   و    Droplr  ،StorPool Storage  ،Veritas Cloud Storageهای  افزارم نر  3در 

Virtustream Storage Cloud   ها  افزارنرم را ندارند که از نظر امنیتی برای این  ها  قابلیت رمزگذاری داده

 ممکن است بسیار گران تمام شود. 

دهنده   سیسرو  کی  ای  یمرکز  وتریکامپ  کیکه در    یبه نحو ها  در شبکه   یوتریکامپهای  پرونده استفاده از  

را   رندیگیقرار م ریی، مرور و تغ یابیمختلف مورد دست یستگاههایگرفته و توسط چند کاربر در ا یمشترک جا

مشکل دارند  ها  هایی که در زمینه اشتراک داده افزارنرم در پژوهش حاضر    گویند.ها  پرونده   یاشتراک گذار

 
1 Encryption 
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از:   ، Cloud-Based Tokenization، Google Cloud Storage  ،IBM Cloud Object Storageعبارتند 

HybriStor ،Veritas Cloud Storage  وVirtustream Storage Cloud 

نسخه   از سکنترل  است  توسعه   یستمیعبارت  به  نرم که  مدهندگان  امکان   کندیافزار کمک  بر  تا عالوه 

به    .کنند  دایدست پ  زیاند نکه قبالً نوشته   ییاز کدها  یاخچه یبتوانند به تار  ،یافزارنرم  یهاپروژه   یمشارکت رو

 خالصه نمود:  ریز د در موار توانیرا مف کنترل نسخه اهدا یطور کل

 ؛زماندهندگان به منظور کار کردن به صورت همتوسعه یبرا  یفراهم آوردن فرصت

 ؛دهندگانسعه تک توتک  اختصاصیتوسعه داده شده  یهانسخه  یمجزاساز

 ؛ که به اشتراک گذاشته شود یزیاز هر نسخه از هر چ  یاخچه یتار ی نگهدار

به رفع ان را داشته  ازیرا گزارش کند که ن  خطا  کی  یمشتر  ک یداشته باشد و    یمشتر  N  یمثال اگر شرکت

  هیقض  نیا.  کند  عیبرفع    زیاو هستند را ن  یبانیکه تحت پشت  ییهاافزارنرم همه    خطابعد از رفع    دی باشد شرکت با

. بنابراین کنترل نسخه نیز از ملزومات کلیدی  هم وجود دارد  شود یاضافه م  ستمیکه به س  ی دیجدهای  یژگیدر و

ضعیف ترین   ( 3)قابل مشاهده در جدول    های جامعه آماری پژوهش حاضرافزارنرم است که در    افزارنرم هر  

 ها این ویژگی را در خود ندارند.افزارنرم باشد که بیش از نیمی از  می ایتم

ها  یژگیاز و  ی بانیپشت   زان یموجود از نظر م  یابر  )های( افزارنرم   ن یانتخاب بهترهدف سوم پژوهش حاضر  

های  از تمامی امکانات و ویژگی luckycloudو  X Cloud افزارنرم باشد، که پس از بررسی دو  می  مد نظر

شوند. در  می  ابری معرفی  سازیذخیره های  افزارنرم کنند و به عنوان بهترین  می  پشتیبانی  3و    2هر دو جدول  

بعدی دو   کلیه وی  Dropbox Businessو    Koofr  افزارنرم مراتب  از  دارند که    2جدول  های  ژگیقرار 

از ویژگی   Dropbox Businessاز کنترل دسترسی و    Koofr،    3جدول  های  کنند اما از ویژگیمی  پشتیبانی

داده   Safelink    ،Fully Certified OpenStackهایافزارنرم کنند.  نمی  پشتیبانی  هامهاجرت 

Powered Cloud Solutions    وKamatera  به طور کامل پشتیبانی  3جدول  های  نیز همگی از ویژگی  

 افزارنرم یی دارند که اگر برای سازمانی سکوی ارائه  هاضعف  2جدول  های  کنند، منتهی در زمینه ویژگیمی

توانید لیستی از می 5و  4در ادامه و در جدول نهایت بهره را ببرد. ها اهمیت چندانی نداشته باشد، میتواند از آن 

 ایید.هر جدول را مشاهده نم های بهترین 
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 افزار های برتر در زمینه سکوی ارائه نرم افزارنرم .  4جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و   آرشیو  افزار نرمنام  ردیف
 نگهداری 

کنترل  
 یدسترس

  بانیپشت
 یریگ

مهاجرت 
 ها داده 

همگام  
 یساز
 ها داده 

اشتراک   یرمزگذار
  یگذار

 ها پرونده 

کنترل  
 نسخه 

1 Cloud-Based  
Tokenization 

+ + - - - + - - 

2 Dropbox 
Business 

+ + + - + + + + 

3 Google Cloud  
Storage 

+ + - - - + - + 

4 Azure Storage + - - + - + + - 
5 Droplr + - + - - - + - 
6 IBM Cloud 

Object 
Storage 

+ + - - - + - - 

7 Koofr + - + + + + + + 
8 X Cloud + + + + + + + + 
9 R2 Docuo + + + - - + + + 

10 Cyberduck + - - + + + + - 
11 Gaia + + + + - + + - 
12 StorPool 

Storage 
+ + - + - - + - 

13 Safelink + + + + + + + + 
14 HybriStor + - + + - + - - 
15 Veritas Cloud 

Storage 
+ - - - - - - - 

16 Fully Certified 
OpenStack 
Powered 

Cloud 
Solutions 

+ + + + + + + + 

17 Kamatera + + + + + + + + 
18 luckycloud + + + + + + + + 
19 MagentaCloud + + + - + + + - 
20 Nasuni + + + - + + + + 
21 Qumulo File 

Fabric (QF2) 
+ + + + + + + - 

22 Virtustream 
Storage Cloud 

+ - + - - - - - 
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سیستم عامل   ویندوز  مکینتاش  و وب  Saasابر،  افزارنام نرم ردیف

IOS 

سیستم عامل  

Android 
1 X Cloud + + + + + 

2 luckycloud + + + + + 

3 Dropbox Business + + + + + 

4 Koofr + + + + + 

5 R2 Docuo + - + + + 

 ابری  سازیذخیرههای فضای های برتر در زمینه ویژگی افزارنرم. 5جدول 

 
 

 یریگجهینت

استفاده از    شود،یافزوده م  هاآرشیو به مجموعه    منابعی که   با توجه به حجم سرسام آور و روزافزون 

 گریاز اندازه، د  ش یب  نه یو هز  یدامنه کار، صرف انرژ  ت یسرعت کم، محدود  ی چونلیبه دال  یدست  یهانظام

متناسب .  رو کرده استروبه   ی اریبا مشکالت بس  ز یرا ن  اطالعات  یابیو باز  ی و سازمانده  ست یمقرون به صرفه ن 

طور مرتب توسط کاربران مختلف، و به   اند افته یبشر    یمنابع در زندگ  نیکه ا  یافزونو حجم روز  ت یبا تنوع، اهم

 اسی منابع در مق  نیمدت ا  یو حفاظت طوالن  ینگهدار  ،یسازره یذخ  شوند؛یم  یاهداف متفاوت واکاو  یبرا

به منابع،    یابیدستبه منظور    یو مکان  یفناورانه، زمان  یهات یبرداشتن موانع و محدود  انیکم، از م  نهیباال با هز

بهتر    تیریو مد  نهیدر هز  ییجوبا مخاطبان، ضرورت ارائه خدمات هدفمند، صرفه  ایارتباط پو  یلزوم برقرار

 .  است یآرشیواز مراکز   یاریدغه بسآنان، دغ

و   آرشیو  افزار نام نرم ردیف

 نگهداری 

کنترل  

 یدسترس

  بانیپشت

 یریگ

مهاجرت 

 ها داده 

  یهمگام ساز

 ها داده 

اشتراک   یرمزگذار

  یگذار

 ها پرونده 

کنترل  

 نسخه 

1 X Cloud + + + + + + + + 

2 luckycloud + + + + + + + + 

3 Safelink + + + + + + + + 

4 Fully Certified 

OpenStack 

Powered Cloud 

Solutions 

+ + + + + + + + 

5 Kamatera + + + + + + + + 

6 Dropbox Business + + + - + + + + 

7 Koofr + - + + + + + + 

8 Nasuni + + + - + + + + 

9 Qumulo File Fabric 

(QF2) 
+ + + + + + + - 
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پ به  ارتباطات و تحوالت سر  یروزافزون فناور  یهاشرفت یبا توجه  در چرخه    ریو چشمگ  عیاطالعات و 

عصر   یها در جوامع اطالعاتآن  گاه یو نقش و جا  ها آرشیوشدن،    یتالیجید ی اطالعات و حرکت به سو  اتیح

به نسخه    یدسترس  یجاامکان فراهم شده است که به   نیقرار گرفته است و ا  هاشرفت یپ نیا  ریحاضر، تحت تأث

پژوهشگران قرار  اریآن در اخت یتالیجینسخه د  ا یو   لمیکروفیشده، م ینسخه کپ  ،یآرشیوسند و مدرک  یاصل

ی برای رفع مشکالت فوق به سوی آن در حال حرکت آرشیونوینی که امروزه مراکز  های  . یکی از فناوری ردیگ

  ی ابر  آرشیو   د یگذشته، مفهوم جد  یهاسال  ی ط  های ابری است کهافزارنرمهستند، رایانش ابری و استفاده از  

  آرشیو نو به مفهوم    ینگرش  داره ی عمر کوتاه خود، طال  ن یدر همکه    رسدیبه نظر م  و  رسانیده ظهور    را به منصه 

. حال با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر قرار داده است  نیادیبن  راتیی ه را در معرض تغمقول   نی بوده و ا

با   تا  دارد  بر آن  تعدادسعی  نرم   یمشخص کردن  بررس  ابری  سازیذخیره ی  افزارهااز  و    زانیم  یو  امکانات 

بهافزارنرم   نیترمناسب   ،هاآن های  ویژگی با    معرفی  یداخل  ی آرشیومراکز    ها را مشخص کرده و  کند. حال 

 . میپردازی م ی پژوهشهاافته یدر ادمه به بحث در خصوص توجه به آنچه ذکر آن رفت، 

  داشته باشند  یآرشیو  تیبر ابر که قابل  یمبتن  سازیذخیره   یهاافزارمشخص کردن نرمهدف اول پژوهش،  

های  افزارنرمباشد. الزم به ذکر است که یم  مورد   22ها  افزارنرم تعداد این   1جدول های  بوده که بر اساس داده 

ابری زیادی در سطح دنیا وجود دارد که بر رایانش ابری مبتنی هستند؛ اما بر اساس وب سایت    سازیذخیره 

capterra    ها به عنوان  افزارنرم مورد از این    56پردازد، تعداد  می  های مطرح دنیا افزارنرمکه به معرفی بهترین

ی  آرشیوقابلیت  ها  مورد از آن   22معرفی شده بودند که تنها    2019ابری در سال    سازیذخیره های  افزارنرم بهترین  

 داشتند. 

پژوهش،   آمار  یافزارهانرم   یبانیپشت  زانیم  یبررسهدف دوم  توسط  شد  ن ییتعهای  یژگیاز و  یجامعه  ه 

کند. بر اساس می  ، مقایسهافزارنرم ا بر اساس سکوی ارائه  ها رافزارنرم  2جدول  های  پژوهشگران است. داده 

از تمامی  luckycloudو    Dropbox Business  ،Koofr ،X Cloudنرم افزاهای    این جدول های  داده 

 ییایمزا  یدارا های چند سکویی  افزارنرمکنند و در واقع چند سکویی هستند.  می  پشتیبانی  افزارنرم سکوهای ارائه  

راحت    نه، یدر زمان و هز  ییسکوها، صرفه جو  یتمام  ی برا  افزارنرم  یکد مشترک در طراح  کیچون وجود  

ساز هر سکو،   هی به استفاده از شب  ازیبدون ن یو اسان حت عیکردن سر بیطراحان وب، رفع ع ی بودن استفاده برا

 یروزرسانتر بودن به ساده و  ( … و  رفاکسیفا نوکس،ی ل ، ی)بلک برها عامل ستم یس یتمام ی اجرا بر رو  تیقابل

اجرا   یرا در هر دستگاه  هاافزارنرم   یراحتبه توانند  می  . به عالوه کاربران نیزدنباشمی   پروژه   یو شروع به اجرا

 StorPool Storageو  Cyberduck افزارنرم دو همچنین حاکی از آن است که   2جدول های داده  .دنکن

ب  ابری  » با توجه به ادعای  کنند و از سایر سکوهای ارائه  نمی  استفاده   « و وب  Saasابر،  ودن لیکن از سکوی 

ضعف بسیار بزرگی ها  برای آن مسئله  کنند که این می ویندوز و مکینتاش استفاده های دیگر هم فقط از سکوی 

 نباشد.  کاربران یبرا یآل ده یا ینه یافزارها گزنوع نرم   نیکه ا شودیباعث مرود و  می به شمار

 یابر  سازیذخیره   یفضا  یهایژگیو که مربوط به    3جدول  های  در ادامه بررسی هدف دوم پژوهش به داده 

و سطح   یرمزنگارها در زمینه  افزارنرم تعدادی از  این جدول  های  رسیم. با توجه به داده می  است،  افزارهانرم

نیستند.   برخوردار  مناسبی  وضعیت  از  دسترسی  کلکنترل  طور  اصل  ،یبه  دست   ستم یس  یاهداف    رسی کنترل 
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 ی ابیامکان رد  زیو کنترل زمان تردد و ن  کاربران  ت یهو  صیتشخ  ،یبه طور کل  افزارنرم   تی اند از: حفظ امنعبارت

  ا ی، صحت    یحفظ محرمانگ  یبرا  یسدسترهای  وجود کنترل ،  خاص  یزمان یبازه  کیرخدادها در    یریگیو پ 

به  ها  از داده   حافظتمنظور  به    . همچنین رمزنگاری نیز(ها  )اطالعات و داده   اءیاش  یریپذ  یو دسترس  تیتمام

ی  آرشیوهای  افزارنرم ی، به ویژه  افزارنرمدر  ها  شود و ضعف هر کدام از این امکانات و ویژگی می  کار برده 

ملت سروکار دارند، به معنی ضعف در امنیت است. ضعف در پشتیبان گیری از  که با هویت و تاریخچه یک  

 ریبروز مشکالت غبه شدت حساس است. پشتیبان گیری بخاطر مسائل و مخاطراتی چون  ای  اطالعات نیز مسئله 

افزار  ،مترقبه فرد  حتی  ایو    یافزارنرم   ،یسخت  آنکه  اشتباهات  دارد. حال  زیادی  بسیار  اهمیت  و    آرشیوی 

ی که با پیشینه یک ملت سروکار دارند باید در زمینه حفظ و نگهداری اطالعات و رساندن  آرشیوهای  افزارنرم

و نداشتن نسخه پشتیبان    آرشیو این اطالعات به آیندگان کوشاتر باشند. از بین رفتن اطالعات به هر دلیل در  

هایی که قدرت پشتیبان گیری نداشته  افزاررم ندر سطح بسیار وسیع به بار آورد. بنابراین  ای  ممکن است فاجعه

 باشند و یا دچار ضعف باشند در عصر الکترونیک جای عرض اندام زیادی نخواهند داشت. 

محمل  ی فناورهای  شرفتیپ در  پیشرفت  و  های  باعث  است  شده  نیز  داده   ند یفرآاطالعاتی  از انتقال  ها 

جدید جهت    ستمیس  کیدر    دیجد  اطالعاتیهای  محملبه    یمیقد  ستمیس  کی در    یمیقد  اطالعاتیهای  محمل

انجام    یافزارنرم در    اگر به صورت مؤثرها  مهاجرت داده   ند یفرادسترسی و استفاده بسیار حائز اهمیت است.  

کنار   تیخواه ناخواه از عرصه فعال افزارنرم و   دکنروبرو  یجد و اطالعات را با خطراتها داده تواند می نشود،

 . خواهد شدگذاشته 

ضعف   افزارهانرم   یابر  سازیذخیره   یفضا  یهایژگیوهای جامعه آماری در زمینه  افزارنرم بیشترین ضعف  

تا    کندیافزار کمک مدهندگان نرم که به توسعه  یستمیعبارت است از سدر کنترل نسخه است. کنترل نسخه  

به تار  ،یافزارنرم   یهاپروژه   یعالوه بر امکان مشارکت رو   ز یاند نکه قبالً نوشته   ییاز کدها  یاخچه ی بتوانند 

بعد از    دی به رفع ان را باشد شرکت با  ازین از یک کاربر که    . همچنین در صورت گزارش خطاکنند  دایدست پ

ها افزارنرم ، که در صورت ضعف  کند  عیبرفع    زیاو هستند را ن  یبانی که تحت پشت  ییهاافزارنرم همه    خطارفع  

 از این مزایا بی بهره هستند.  افزارنرم، کاربران و حتی طراحان هازمینه  در این

ها  یژگیاز و  ی بانیپشت   زان یموجود از نظر م  یابر  )های( افزارنرم   ن یانتخاب بهترهدف سوم پژوهش حاضر  

به پشتیبانی کامل    luckycloudو    X Cloudافزارهای  باشد، که پس از بررسی نرم مد نظر می از  با توجه 

ویژگی و  امکانات  دو جدول  تمامی  هر  نرم   3و    2های  بهترین  عنوان  معرفی    سازیذخیره افزارهای  به  ابری 

های مناسب افزارنرم توانند در مراتب بعدی  می  نیز  Dropbox Businessو   Koofrافزارهای  شوند. نرم می

را هر کدام یک مورد   3های جدول  یکنند و ویژگپشتیبانی می   2های جدول  قرار گیرند، زیرا از کلیه ویژگی

پشتیبانی و    Koofrکنند،  نمی   را  دسترسی  کنترل  داده   Dropbox Businessاز  مهاجرت  ویژگی  . هااز 

و    Safelink    ،Fully Certified OpenStack Powered Cloud Solutionsافزارهای  نرم

Kamatera  های  کنند، منتهی در زمینه ویژگییبه طور کامل پشتیبانی م  3های جدول  نیز همگی از ویژگی
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افزار اهمیت چندانی نداشته باشد،  ی سکوی ارائه نرم آرشیو یی دارند که اگر برای سازمانی  هاضعف  2جدول  

 ها نهایت بهره را ببرد.میتواند از آن 

ی  آرشیو ی به مراکز  آرشیوی  ابر  )های(افزارنرم   نیبهتربنابراین جهت بررسی هدف آخر پژوهش و معرفی  

دو   پژوهش  این  و      luckycloudو    X Cloud افزارنرم داخلی،  اول  وهله  و    Koofrهای  افزارنرم در 

Dropbox Business  های  افزارنرمتمامی  وجه داشته باشید که  نماید. البته باید ت می  نیز در وهله بعدی معرفی

کنند و هیچ یک از آنها نمیتواند  مختلفی را برطرف می  ، برای پاسخگویی به نیازهای کاربر هستند و نیازهایفوق

با توجه به  باید  هر یک از انها نقاط قوت و ضعفی دارند که نهایتا    به عنوان یک راه حل کامل و بی نقص باشد.

 ی یکی را انتخاب کرد. آرشیوسازمان نیازی 
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