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بررسی  سیاست های مجموعه سازی آرشیوهای وب ملی کشورهای منتخب:  

 ارائۀ سیاهۀ پیشنهادی برای آرشیوهای وب ملی

هدف: پژوهـش حارض، درصـدد بررسـی سیاسـت مجموعـه سازی 

آرشیوهای وب ملی کشورهای منتخب (اسرتالیا، سوئد، فرانسه، زالندنو 

و بریتانیا)؛ به  منظـور ارائۀ سیاهـۀ پیشنهـادی برای مجموعـه سازی 

آرشیوهای وب ملی است.

روش/رویکرد پژوهـش: برای بررسی مفاهیم، از روش کتابخانه ای و 

مطالعۀ منابع و متون استفاده شد. در ادامه،  با مطالعۀ وبگاه آرشیوهای 

وب ملـی کشورهـای منتخب و مکاتبـه با دست اندركاران مربوط، 

سیاست های مجموعه سازی منابع وب در آرشیوهای مذکور گردآوری 

و براساس تحلیل محتـوای هر  یک از سیاسـت های مجموعه سازی،     

سیاهه ای منسجم و جامع ارائه شد.

یافته های پژوهش: آرشیوهای وب مورد مطالعه، از لحاظ معیارهای 

مجموعه سازی منابع، متفاوت اند: آرشیو وب پاندورا، ۱۰۱ معیار؛ آرشیو 

وب کالچرارو۳، ۱۷ معیار؛ آرشیو وب زالندنو، ۲۱ معیار؛آرشیو وب 

کتابخانۀ ملی فرانسه، ۱۵ معیار و آرشیو وب بریتانیا، ۱۹ معیار را در 

مجموعه سازی خود به کار گرفته اند. 

نتیجه گیری: معیارهای مجموعه سـازی به دسـت آمـده از بررسـی 

سیاست های مجموعه سازی آشیوهای وب ملی کشورهای منتخب، 

به صورت سیاهه ای متشکل از ۸ عامل (عوامل کلی انتخاب انتشارات 

پیوسته، انواع انتشارات، عنوان، اولویت بندی نسخه های چندگانه، 

مسائل قانونی، استثناها، اصول کلی انتخاب، و وارسی کل دامنه)؛ ۳۲ 

مالک؛ و ۱۰۷ نشانگر برای آرشیوهای وب ملی  تعیین گردید. 
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بررسی  سیاست های مجموعه سازی آرشیوهای 
وب ملی کشورهای منتخب:   ارائۀ سیاهۀ 

پیشنهادی برای آرشیوهای وب ملی

مقدمه
امروزه، متخصصان حوزة آرشيو (كتابداران و آرشيويست ها) به اهميت منابع وبى پى برده اند 
و به اين مسئله واقف شده اند كه اين منابِع ناپايدار به زودى ناپديد مى شوند و اگر اقداماتى 
براى ضبط و حفاظت آنها صورت نگيرد، نابود خواهند شد(اليمن4، 2002). بنابراين، با توجه 
به ماهيت پويا و كنترل نشده وب، حفاظت و آرشيوسازى آن، مانند حفاظت از آثار مكتوب 
امرى مهم و ضرورى است. آرشيوسازي وب، تالشى نظام مند است براى ايجاد و حفظ 
پايدارى و استقرار اطالعاتى كه در وب يافت مى شود (تامپسون5، 2008). در سال هاى اخير، 
كتابخانه هاى ملى سعى كرده اند از طريق آرشيو كردن وب و ايجاد دسترسى مداوم به آنها، 
هويت ملى كشورشان را براى نسل هاى آينده حفظ كنند. فعاليت هاى اوليه در اين حوزه را در 
1996، كتابخانه هاى ملى استراليا، كانادا و سوئد و آرشيو اينترنت6 (سازمان غيرانتفاعى اياالت 
متحده امريكا) آغاز كردند. در حال حاضر، تعداد كتابخانه هاى ملِى داراى آرشيو وب، و يا در 

حال برنامه ريزى براى ايجاد آرشيو وب، رو به افزايش است (ماسانس7، 2002). 
همانطور كه در ايجاد هر مجموعه اى مرحلة انتخاب و مجموعه سازى8  اصلى ترين مرحله 
است، در آرشيو كردن منابع وب نيز اين مرحله داراى اهميت بسيارى است. از اين رو، شروع هر 
برنامه آشيوسازى وب، مبتنى بر تصميم گيرى براى مجموعه سازى و به كارگيرى فرآيند انتخاب 
به صورت واضح و روشن است. اين مسئله كه چه منابعى بايد در اولويت قرار گيرند و تعيين 
معيارهايى به عنوان ضابطة نگهدارى هر گروه از منابع و بسيارى نكات ديگر در تصميم گيرى 
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جهت آرشيو منابع وب، در گرو اتخاذ سياست مجموعه سازى مدون براى آرشيو وب ملى 
است. بنابراين، تعيين سياست مناسب جهت انتخاب، مرحله اى ضرورى در اجراى چنين 

برنامه هايى است. 
با مطالعه   و بررسى محتواى منابع اطالعاتى موجود، رويكردهاى مجموعه سازى شناسايى 
گرديد كه در اينجا، به ارائة خالصه اى از آن  اكتفا مى شود (براون1، 2006، صص 29-30؛ 
تامپسون، 2008؛ هالگريمسون2، 2008؛ دستنامة حفاظت منابع وبى، 2008؛ چالپندى، سن3، 

:(2009
۱.رویکرد غیرانتخابی۴: همانطور كه از نام آن برمى آيد؛ در اين رويكرد، تصميم آگاهانه اى 

مبنى بر اينكه هيچ انتخابى صورت نگيرد، اتخاذ مى شود و هرآنچه را كه ممكن است، 
مجموعه سازى مى كنند. آرشيو اينترنت، با هدف آرشيوسازى كل دامنة وب، عالى ترين و 
آرمانى ترين نمونه اين رويكرد است. رويكرد غيرانتخابى در حوزة محدودترى از قبيل 
دامنه هاى ملى نيز امكان پذير است. به طور مثال، كتابخانة سلطنتى سوئد –كه كتابخانة ملى 
آن كشور نيز محسوب مى شود- وارسى غيرانتخابى از كل دامنه هاى وب سوئد را از 1996 
برعهده گرفته است. در حقيقت، چنين رويكردى دربردارندة درجة محدودى از انتخاب 

است، زيرا مستلزم اين است كه حوزة دامنه ها تعريف و تعيين شود.
۲.رویکرد انتخابی۵: اين رويكرد  دقيق ترين رويكرد است كه در آن، انتخاب به منظور 

شناسايى منابع وبى براساس معيارها و پارامترهاى از قبل تعريف شده، از قبيل انتشار وبى يا 
وب سايت واحد، جهت مجموعه سازى تعريف مى شود. به عبارت ساده تر، رويكرد انتخابى، 
دربردارندة انتخاب هايى دربارة اين است كه چه وب سايت هايى آرشيوسازى شوند و چه 
وب سايت هايى آرشيوسازى نشوند. همچنين، مى توان رويكرد انتخابى را اينگونه معرفى كرد: 
رويكرد انتخابى، منابع وبى را با مشخص كردن معيارهاى انتخاب مانند موضوع، ويژگى، و يا 
اهميت، جهت مجموعه سازى تعيين مى كند؛ همچنين دورة زمانى آرشيوسازى را (محدودة 

زمانى معينى كه بايد در آن آرشيوسازى انجام شود) مشخص مى نمايد.
۳.رویکرد مقوله ای۶: رويكرد مقـوله اى، يكى ديگـر از رويكـردهاى موجود در مسئلة 

انتخاب است كه در آن، معيارهاى انتخاب به صورت «مقوله اى» تعريف مى شود و هر منبعى 
كه مرتبط با آن مقوله خاص است، مى تواند با القوه مجموعه سازى و بارها يا بعد از چند هفته 
(يا چند ماه) روزآمد شود. رويكرد مقوله اى، نوع تغيير يافته رويكرد انتخابى است كه محتواى 
خاصى را كه با موضوع يا رويداد خاصى مرتبط است،آرشيـوسازى مى كند. اين رويكرد- 
برحسب اينكه انتخاب بر مبناى چه مقوله اى (موضوع، خالق، نوع يا دامنه) انجام گيرد- به 

چهار دسته تقسيم مى شود.

1. Brown

2. Hallgrimsson

3. Chellapandi and San

4. Unselective approach

5. Selective approach

6. Êematic approach

فاطمه نوشین فرد،
سعید رضائی شریف آبادی،
مریم عشق آبادی
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برخى مطالعاتى كه در حوزة پژوهش در خارج از ايران انجام شده است عبارت اند از: 
دى1 (2003)، پژوهشى با عنوان «مجموعه سازى و حفاظت وب: مطالعه امكان سنجى براى 
ولكام تراست2 و كميتة مشترك سامانه هاى اطالعاتى3 انجام داده است كه آرشيوهاى وب 
موجود را به منظور مشخص نمودن اينكه آنها تا چه حد نيازهاى كاربران آن دو كتابخانه را 
برآورده مى كنند، تحليل كرده و توصيه هايى براى شروع آرشيوسازى وب به آنها نموده است. 
همچنين، نيازهاى ضرورى جهت آرشيوسازى وب را تعيين كرده است. او، در مطالعة خود، 
آرشيو هاى وب متعددى را مورد بررسى قرار داده كه عبارت اند از: آرشيو وب پاندورا در 
كتابخانة ملى استراليا، آرشيو وب مينروا4 متعلق به كتابخانة كنگره امريكا، آرشيو وب كتابخانة 
بريتانيا، آرشيو وب كالچرارو  متعلق به كتابخانة سلطنتى سوئد، آرشيو وب كتابخانة دانشگاهى 
هلسينكى5 در فنالند، آرشيو برخط اتريش، و آرشيو وب كتابخانة ملى فرانسه. وى، با تجزيه 
و تحليل اين آرشيوها اظهار داشته است كه بيشتر پروژه ها رويكرد انتخابى يا رويكرد كل 
دامنه6 را برگزيده اند؛ ليكن معتقد است كه بهترين حالت، تركيب اين دو رويكرد است. وى، 
با توجه به مسائل قانونى موجود در انگستان و بررسى پروژه ها، به اين نتيجه رسيده است 
كه براى ولكام تراست و كميتة مشترك سامانه هاى اطالعاتى، رويكرد انتخابى، بهترين گزينه 
است. عالوه براين، برآورد هزينه، بررسى مهارت كارمندان، و  پيش بينى ملزومات فنى از ديگر 

دستاوردهاى اين پروژه است.
ماسانس (2005)، معتقد است كه به علت حجم زياد منابع وب، آرشيو تمام آنها خيالى 
بيش نيست و كارى نيست كه از عهدة يك مؤسسه به تنهايى برآيد. وى، در مقاله خود، 
روش هاى مورد استفاده مؤسسه هاى مختلف در اين زمينه را معرفى و دربارة راهبردها، 
محدوديت ها، و روش هاى آنها بحث مى كند. او مقايسه اى بين آرشيو اينترنت  اياالت متحده 

آمريكا و كتابخانة ملى فرانسه  انجام و رهنمودهايى براى آينده ارائه داده است.
گومژ، فريتس، و سيلوا7 (2006)؛ در پژوهشى با عنوان «طراحى و معيارهاى انتخاب 
براى آرشيو وب ملى» معتقدند كه آرشيوهاى وب و كتابخانه هاى رقمي از نظر مفهومى 
مشابه هستند، زيرا هر دو منابع رقمي را ذخيره و دسترسى به آن را فراهم مى كنند؛ اما فرآيند 
مجموعه سازى در كتابخانة رقمي مستلزم دخالت بسيار زياد نيروى انسانى است، درحالى كه 
اين فرآيند در آرشيو وب با كمترين دخالت نيروى انسانى صورت مى پذيرد. آنها، همچنين، 
به تحليل راهبردهاى انتخاب محتوا، به صورت خودكار، براى آرشيو وب ملى پرداخته و 
يك معمارى سيستمى را براى پشتيبانى از آن پيشنهاد كرده اند. به نظر آنها، الزم است براى 
آرشيوسازى وب ملى، مرز و محدودة وب ملى تعيين شود و سپس معيارهاى انتخاب 
تعريف شود. اين پژوهش در حوزة كشور پرتغال صورت پذيرفته است. معيارهاى تعيين شده 

1. Day

2. Êe Wellcome Trust

3. Joint Information Systems

 Committee (JISC)

4. MINERVA

5. Helsinki university library

6. Whole domain harvesting

7. Gomes, Freitas and Silva

بررسی سیاست های مجموعه سازی 
آرشیوهای وب ملی کشورهای...
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عبارت اند از: تعيين دامنة سطح باالى كشور، مشخص كردن موارد استثنايى، انتخاب انواع 
رسانه ها، و  تعيين محل فيزيكى خدمت دهنده1. البته آنها اظهار داشته اند كه هيچ يك از اين 
معيارها به تنهايى براى انتخاب محتوا براى آرشيو مناسب نيستند و به كارگيرى تركيبى از آنها 
الزامى است. آنها تصريح كرده اند كه با آرشيوسازى مدارك رسانه اى (اچ.تى.ام.ال2 ، جى. آى. 
اف.3، و ِجى پِگ) فقط 5 درصد از پوشش وب ملى كاهش مى يابد. در اين پژوهش، معمارى 
يك سامانة اطالع رسانى كه براى برآوردن ملزومات آرشيوسازى وب طراحى شده است،  در 

قالب الگويى به نام «تومبا»4 ارائه شده است. 
 ابراهيم5 (2010)، در پايان نامة خود با  عنوان «راهبرد هاى حفاظت محتواى وبى: موانع 
مالكيت فكرى براى تأسيس آرشيو وب سودان» بيان مى كند كه پيشرفت نشر وبى چالش هاى 
جديدى را براى مديريت محتواى وبى به عنوان موجودى كتابخانة ملى، به وجود آورده است. 
همچنين، اظهار مى كند كه محتواى وبى مهم و ارزشمند و در عين حال ناپايدار است و 
چنانچه تدابير و راهبردهايى براى حفاظت ازآن انديشيده نشود، از بين خواهد رفت كه البته 
محدوديت هاى حقوق مالكيت فكرى از موانع اساسى اين حفاظت است. اين پژوهش، سعى 
در ايجاد تعادل بين نيازهاى اطالع يابى و پشتيبانى از حقوق مالكيت فكرى براى تأسيس 
آرشيو وب سودان داشته است. فضاى وب ملى با دامنه « se. » براى بررسى آزمايشى انتخاب 
شده اند. نتايج سه ماه مطالعه نشان داده است كه 25 درصد محتواى وبى ناپايدار است و 
يافته هاى پژوهش هاى مشابه پيشين نشان مى دهد كه رشد ناپديد شدن محتواى وبى در سال 
44 درصد است و متوسط طول عمر مورد انتظار وب سايت ها 44 روز است. يافته ها حاكى 
است كه با توجه به ناپايدارى و طول عمر كوتاه محتواى وبى، تشكيل آرشيو وب سودان 
به  منظور حفاظت از فضاى ملى وب سودان امرى ضرورى و حياتى است. وى، وضع قانون 

واسپارى براى تشكيل آرشيو وب سودان را توصيه مى كند.
با توجه به بررسى هاى صورت گرفته، متون علمى بسيار محدودى دربارة آرشيو وب 
در ايران يافت شد كه از اين ميان نيز فقط يك پژوهش فراتر از حيطة مرورى و گردآورى 
بود كه به آن اشاره مى شود: شادان پور و همكارانش (1389)، در طرحى پژوهشى با عنوان 
«امكان سنجى ايجاد آرشيو وب در سازمان اسناد و كتابخانه ملى جمهورى اسالمى ايران (فاز 
اول طرح پژوهشى آرشيو وب ايران)» به سنجش امكانات موجود در سازمان و در كشور در 
ابعاد: ويژگى هاى فضاى وب ايران، زيرساخت فنى و ارتباطى موجود و مورد نياز، امكانات 
موجود و مورد نياز در سازماندهى منابع وب، ابعاد حقوقى و قانونى، و همكاران باالقوه 
ملى و بين المللى پرداخته اند. در بررسى وضعيت موجود، زيرساخت هاى سخت افزارى و 
نرم افزارى و ارتباطى فعلى پاسخگوى ايجاد آرشيو وب تشخيص داده شد. اين پژوهش، در 
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2. HTML

3. GIF

4. TOMBA

5. Ibrahim
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بُعد نرم افزارى، به ويژه با توجه به محوريت خزنده هاى وب در سامانة آرشيو وب، تدوين 
و توسعة چنين سامانه اي با اولويت مدل هريتريكس1 و سامانة بازيابى اطالعات ليوسين2 را 
پيشنهاد مى كند. در ابعاد حقوقى، افزودن منابع پيوسته به انواع منابِع شامل قانون واسپارى آثار 
پيشنهاد شده است. در ابعاد مديريتى نيز تشكيل شوراى راهبردى آرشيو وب ايران، به منظور 
سياست گذارى محتوايى، علمى، فنى، حقوقى، و نظارت بر برنامه ريزى اجراى طرح توصيه 

شده است. 
با توجه به مجموع پيشينه ها مى توان چنين نتيجه گرفت كه پژوهش هاى ذكر شده به مسائلى 
نظير امكان سنجى، مقايسة روش هاى آرشيوسازى وب، و وضع قانون واسپارى براى منابع وبى 
پرداخته اند. اگرچه در عنوان مقاله گومژ به معيارهاى انتخاب اشاره شده است، در متن اين مقاله 
شيوة وارسى كل دامنه انتخاب شده است و فقط در مورد آن و مسائل سخت افزارى و نرم افزارى 
مورد نياز براى آن پرداخته شده و به معيارهاى انتخاب به طور خاص اشاره اى نشده است. 
بنابراين، به نظر مى رسد تاكنون پژوهشى به منظور تدوين سياهه اى جامع براى مجموعه سازى 
آرشيوهاى وب ملى صورت نگرفته است. با توجه به يافته هاى پژوهش مذكور، مشخص 
مى شود كه نمى توان بين يافته هاى پژوهش حاضر و پژوهش هاى ذكر شده مقايسه اى منطقى 

انجام داد، زيرا نقاط مورد توجه اين پژوهش با پژوهش هاى مورد بحث متفاوت است.
به دليل اينكه سياهة منسجمى براى مجموعه سازى وب موجود نيست، ايجاد يكپارچگى 
و ارائة سياهه اى كلى كه بتواند تا حد امكان تمامى معيارها را تحت پوشش قرار دهد، مورد نياز 
است. از اين رو، پژوهش حاضر، با هدف  ارائة سياهة پيشنهادى براى مجموعه سازى آرشيوهاى 
وب ملى، به بررسى سياست مجموعه سازى آرشيوهاى وب ملى چند كشور منتخب (استراليا، 
سوئد، فرانسه، زالندنو، و بريتانيا) پرداخته است. قابل ذكر است كه سياهة پژوهش حاضر، پس 
از نظرسنجى از متخصصان ايرانى در حوزة آرشيو، مبنايى براى مجموعه سازى آرشيو وب ملى 

ايران خواهد بود.
سؤالى كه پژوهش حاضر درصدد پاسخ به آن است عبارت است از: «سياهه پيشنهادى 
براى مجموعه سازى آرشيوهاى وب ملى بر اساس سياست هاى مجموعه سازى آرشيوهاى 

وب ملى كشورهاى مورد مطالعه چيست؟»
 به منظور روشن شدن حوزة اين پژوهش واژه هاى زير تعريف عملياتى مى شود:

-آرشيو وب ملى: منظور از آرشيو وب ملي، آرشيوي است كه دربردارندة منابع منتشر 
شده در وب است و حوزة مجموعه سازي منابع آن در سطح ملي انجام مي گيرد.

-سياست مجموعه سازى: منظور از سياست مجموعه سازي در اين پژوهش، مجموعه اى 
از معيارهايي است كه در انتخاب منابع وبي براي آرشيوسازي به آنها توجه مي شود.

1. Heritrix

2. Lucene
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-كشورهاى منتخب: كشورهاي منتخب، به كشورهايي اطالق مي شود كه در زمينة 
آرشيوسازي وب پيشگام بوده و به پيشرفت هاي قابل توجهي در اين زمينه دست يافته اند كه 

عبارت اند از: استراليا، سوئد، فرانسه، زالندنو، و بريتانيا.

روش  پژوهش
در اين پژوهش، از روش مطالعة كتابخانه اى استفاده شده است. با مطالعه و بررسى متون 
موجود در زمينة آرشيو وب مشخص گرديد كه اياالت متحده امريكا با پروژة آرشيو اينترنت، 
استراليا با پروژة پاندورا1، سوئد با پروژة كالچرارو3 2، فرانسه با پروژة آرشيو وب كتابخانة 
ملى فرانسه3، بريتانيا با پروژة آرشيو وب بريتانيا4، و زالندنو نيز با پروژة آرشيو وب زالندنو5 
در زمرة پيشگامان آرشيو وب هستند و  در اين زمينه به پيشرفت هايى دست يافته اند (دى، 
2003؛ بيگرى6، 2003؛ لمپوس7، بي.تا؛ دورتى8، 2007؛ روبر9، 2001؛ مك كاون10، 2007).  از 
ميان پروژه هاى مورد بحث، همه، به استثناى آرشيو اينترنت، در سطح ملى هستند. از آنجا كه 
پژوهش حاضر قصد ارائة سياهة پيشنهادى براى مجموعه سازى آرشيوهاى وب ملى را دارد، 
فقط پروژه هاى ملى انتخاب و آرشيو اينترنت حذف شد و در دوره اى يك ساله (از فروردين 
1389 تا فروردين 1390)، آرشيوهاى وب ملى منتخب مورد بررسى قرار گرفتند. با مراجعه 
به نشانى اينترنتي وب سايت آرشيوهاى وب ملى كشورهاى سوئد، استراليا، فرانسه، زالندنو، 
و بريتانيا با متصديان مربوط مكاتبه شد و پس از بررسى و تحليل محتواى سياست هاى 
مجموعه سازى هر يك از آرشيوهاى وب ملى ، معيارهايى استخراج شد. پس از مرور دوباره 
آنها، معيارهاى مشترك حذف، براى مفاهيم مشابه از واژگان و عبارت هاى يكسان استفاده و 
در نهايت، معيارهاي مجموعه سازي گردآوري شده به صورت سياهه اى متشكل از 8 عامل، 
32 مالك، و 107 نشانگر11 تنظيم شد. الزم به ذكر است كه معيارهاى به دست آمده، به منظور 

اعتبارسنجى، در اختيار پنج  نفر از متخصصان حوزة آرشيو قرار گرفت.

سیاهۀ پیشنهادی مجموعه سازی آرشیوهای وب ملی
معيارهاى گردآورى شده از بررسى آرشيوهاى وب ملى كشورهاى مورد مطالعه به صورت 
سياهه اى تنظيم شد. اين سياهه شامل 8 عامل، 32 مالك، و 107 نشانگر مى باشد. در جدول 

1 به هر معيار همراه با خاستگاه آن اشاره خواهد شد.

۱. عوامل کلی مؤثر در انتخاب انتشارات پیوسته
انتشارات پيوسته، اطالعاتى است كه براى عموم مردم يا عدة خاصى به صورت رايگان يا با 
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۱۱.  معیارهای استخراج شده، به صورت 

معیارهای اصلی، فرعی، و فرعی تر، 

به ترتیب با عناوین: عامل، مالک، و نشانگر 

طبقه بندی شدند. یعنی اینکه، معیارها 

ابتدا به عامل تقسیم شدند، سپس هر 

عامل به یک یا چند مالک تقسیم شد و 

هر مالک نیز به نوبه خود به یک یا چند 

نشانگر تقسیم گردید.
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پرداخت هزينه، از طريق اينترنت - صرف نظر از قالب يا روش انتقال آن-در دسترس باشد؛مانند 
مجله ها، روزنامه ها، خبرنامه ها، خالصه مذاكرات همايش، سخنرانى ها، مقاله ها و گزارش هاى 
مهم و معتبر، گزارش هاى ساالنه، نقشه ها، آثار ادبى مهم و معتبر، پايگاه هاى داده و يا هر مدركى 
كه قبالً به صورت چاپى منتشر مى شده، هر ويرايش/نسخه جديدى از موارد باال (تغييرات اندك 
شامل نمى شوند)، وب سايت ها يا بخش هايى از وب سايت هاى داراى اطالعات مهم و منحصر 
به فرد دربارة يك موضوع، سازمان ها، اشخاص داراى اهميت ملى، و پروژه ها يا رويدادها يا انواع 
ديگر انتشارات كه اينجا ذكر نشدند و داراى ارزش تحقيقاتى بلندمدت هستند و ممكن است هر 
چند وقت يكبار انتخاب شوند  (آرشيو وب پاندورا،2010). پيش از اينكه در انتخاب انتشارات 
پيوسته وارد جزئيات شويم، بايد عوامل كلى معينى را مورد توجه قرار دهيم كه عبارت اند از: 

«محتواى ملى» و «ارزش و اعتبار تحقيقاتى».

۱-۱. محتوای ملی

با توجه به جدول 1 مشخص مى شود كه مالك محتواى ملى داراى 4 نشانگر است. به منظور 
تعيين مليت نويسنده بايد شاخص هايى را مدنظر داشت كه عبارت اند از: در كشور مورد نظر متولد 
شده و اقامت داشته باشد يا اقامتش را ادامه داده تا به عنوان فردى با مليت آن كشور شناخته شود؛ يا 
كسى كه گرچه در آن كشور متولد نشده است، به لحاظ شغل و اقامتش در آنجا به عنوان فردى با 
مليت آن كشور شناخته مى شود. اعتبار و سهم نويسندگان در دانش بين المللى نيز بر اساس شاخص 
اچ1  مشخص مى شود. در سياست انتخاب، منظور از اينكه« درباره كشور باشد»، اين است كه مرتبط 

با مردم كشور يا خود كشور، استان ها يا ديگر زيربخش هاى آن باشد.

نشــــانگرردیف

۱
انتخاب انتشارات ایجاد شده توسط نویسنده  ای با ملیت  کشور  و همچنین دربارۀ موضوعی مرتبط با کشور 

(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

۲
انتخاب انتشارات ایجاد شده توسط نویسنده  ای با ملیت کشور، دارای اعتبار، و همچنین دارای سهمی در دانش بین  املللی 

(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

۳
انتخاب انتشارات ایجاد شده توسط سازمان  ها، مؤسسه  ها، و انجمن  های ملی کشورهای مختلف دربارۀکشور

 (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

۴
انتخاب انتشارات دارای اهمیت ملی (رایگان یا غیررایگان) (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو، ۲۰۱۰؛ آرشیو وب 

نشانگر های مالک محتـوای  ملیكتابخانۀ ملی فرانسه، ۲۰۱۱؛ كالچرارو۳، ۲۰۰۸؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

جدول ۱

1. H-Index
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۱-۲. ارزش و اعتبار تحقیقاتی

    ارزش و اعتبار تحقيقاتى يكى ديگر از عوامل مؤثر در انتخاب است كه به پنج  نشانگر 
تقسيم مى شود. انتشاراتى معتبر است كه داراى پديدآورندة حقيقى يا حقوقى و يا ضريب 
تأثير باال در وب باشد. همچنين، ارزش تحقيقاتى انتشارات پيوسته به اين معنى است كه آن 
انتشارات، گردآورى اساسى و مهمى از اطالعات باشد. الزم به ذكر است كه انتخاب نمونه هايى 
از انتشارات مرتبط با جامعه و زندگى مردم، به دليل حفظ فرهنگ مرسوم جامعه در ادوار تاريخى 

گوناگون صورت مى گيرد.

۲. انواع انتشارات
انتشارات پيوسته كه در محيط وب منتشر مى شوند، متنوع هستند. در اين پژوهش، به منظور 
سهولت در امر انتخاب، انتشارات به 16 نوع (16 مالك) تقسيم شده اند كه عبارت اند از: 
انتشارات سازمانى، خالصه مذاكرات همايش، مجله هايى الكترونيكى، منابع رقمى شده، منابع 
آموزشى، وب گاه هاي جوامع قومى - نژادى، نمايشگاه هاى پيوسته، انتشارات نوجوانان، آثار 
ادبى، نقشه، موسيقى (نت يا نواخته شده)، روزنامه ها، وب سايت هاى شخصى، پروتكل هاى 

ديگر، وب گاه هاي مذهبى، و وبالگ ها و بالگ ها. 

نشــــــانگرردیف

۱
انتخاب انتشارات معترب  با ارزش تحقیقاتی بلندمدت

 (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو، ۲۰۱۰؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

عدم انتخاب انتشارات دربردارندۀ اطالعات غیراصل۱ (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو، ۲۰۱۰).۲

ح�یت مادی یا معنوی یک سازمان دولتی به  عنوان یک عامل مثبت در انتخاب (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۳

۴
انتخاب انواع نوآورانه انتشارات که امکان دارد در آینده، به  دلیل استفادۀ تجربی از فناوری جدید، دارای ارزش تحقیقاتی باشد 

(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

۵
انتخاب Öونه  هایی از انتشارات مرتبط با جامعه و زندگی روزانۀ مردم کشور در طیف موضوعی متنوع حتی در صورت عدم اعتبار 

رسمی(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو، ۲۰۱۰؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

نشانگرهای مالک  

ارزش  و  اعتبار تحقیقاتی

جدول ۲

1. Non-original
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۲-۱. انتشارات سازمانی

بسيارى از سازمان ها، بخش هاى مهمى از اطالعات و انتشارات خود را در محيط پيوسته 
منتشر مى كنند كه در تدوين سياست مجموعه سازى براى آرشيو وب ملى، بايد آنها را مدنظر 
قرار داد. اين مالك متشكل از پنج نشانگر است. سازمان هايى كه انتشارات آنها براى انتخاب 
بررسى مى شود عبارت اند از: شركت هاى رسمى ثبت شده، سازمان هاى دولتى، دانشگاه ها، و 

سازمان هاى مهم با تمركز ملى.

۲-۲. خالصه مذاکرات ه�یش

نشــــــانگرردیف

انتخاب انتشارات دولتی (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو، ۲۰۱۰).۱

انتخاب انتشارات تحقیقاتی مؤسسه  های آموزش دانشگاهی (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۲

انتخاب گزارش  های ساالنۀ سازمان  ها (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۳

۴
انتخاب وب  سایت  های سازمانی دربردارندۀ اطالعات مهم دربارۀ دستورالعمل  ها، پروژه  ها، و تحقیقات آن سازمان 

(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

نشانگرهای مالک  انتشارات سازمانیواگذاری حفاظت و آرشیوسازی انتشارات اداری سازمان  ها به آرشیوهای سازمانی(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۵

جدول ۳

نشانگرهای مالک خالصه مذاکرات  ه�یش

جدول ۴

نشــــــانگرردیف

انتخاب وب  سایت  های دربردارندۀ مØ کامل مقاالت ارائه شده در ه�یش (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ كالچرارو۳، ۲۰۰۸).۱

انتخاب فایل  های ارائه شده در ه�یش با فرمت پاورپوینت (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۲

۳
تعیین اولویت  ه�یش  های برگزار شده توسط سازمان  های دولتی و مؤسسه  های دانشگاهی و انجمن  های حرفه  ای کشور

 (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

انتخاب خالصه مذاکرات ه�یش های بین  املللی مرتبط با یک سازمان کشور (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۴

انتخاب خالصه مذاکرات ه�یش های بین  املللی برگزار شده در کشور (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۵

مرتبط بودن محتوای ه�یش با کشور (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۶

بررسی سیاست های مجموعه سازی 
آرشیوهای وب ملی کشورهای...



۹۰
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

تقريباً تمامى همايش هايي كه در سراسر دنيا برگزار مى شوند داراى وب سايت هستند و 
خالصه مذاكرات خود را در آن ارائه مى كنند. از اين رو،  بايد در انتخاب انتشارات پيوسته براى 

آرشيو وب ملى، خالصه مذاكرات همايش ها را مورد توجه قرار داد.

۲-۳. مجله های الکرتونیکی

يكى ديگر از انواع انتشارات پيوسته، مجله هاى الكترونيكى هستند كه به علت قابليت هاى 
بسيار نظير سرعت و سهولت دسترسى، قابليت هاى جست وجو،  و پيوند بين عناصر محتواى 
مجله به طور گسترده استفاده مى شوند. بنابراين، آرشيوسازى مجله هاى الكترونيكى همواره 
مورد نياز مخاطبان خواهد بود. همانطور كه در جدول 5 نشان داده شده، اين مالك به 3 

نشانگر تقسيم مى شود.

۲-۴. منابع رقمی شده

در كنار بسيارى از اطالعاتى كه از ابتدا به صورت رقمي توليد شده و در محيط وب قرار 
مى گيرند منابعى قرار دارند كه از ابتدا رقمي نبوده و بعداً رقمي شده اند كه اين دسته از منابع 

نشــــــانگرردیف

۱
انتخاب مجله  های الکرتونیکی دارای هیئت داوران۱ (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو، ۲۰۱۰؛ آرشیو وب كتابخانۀ ملی 

فرانسه، ۲۰۱۱؛ كالچرارو۳، ۲۰۰۸؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

انتخاب مجله  های الکرتونیکی دارای هیئت تحریریه (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۲

۳
انتخاب عناوین آرشیو شده توسط مؤسسه  های Öایه  سازی و چکیده  نویسی(در صورت مطابقت با رهنمودهای انتخاب) 

(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

نشــــــانگرردیف

۱
انتخاب وب  سایت  های دربردارندۀ منابعی ازقبیل نسخه های خطی، پیشینه  های آرشیوی و تصاویر رقمی شده توسط سازمان  های 

گردآورنده (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

واگذاری مسئولیت حفظ منابع رقمی شده سازمان  های دارای بودجه دولتی به خودشان (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۲

۳
انتخاب منابع رقمی شده در صورت عدم اطمینان از وجود رسمایه  های پشتیبانی کننده برای حفاظت بلندمدت (آرشیو وب 

پاندورا،۲۰۱۰).

۴
انتخاب وب  سایتی که حاوی مواد رقمی شده  ای است که از لحاظ اطالعاتی، وابسته به وب  سایت دیگری است (آرشیو وب 

پاندورا،۲۰۱۰).

نشانگرهای مالک  مجله   های الکرتونیکی

جدول ۵

 نشانگرهای مالک منابع رقمی شده

جدول ۶

1. Peer reviewed

فاطمه نوشین فرد،
سعید رضائی شریف آبادی،
مریم عشق آبادی



۹۱
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

را نيز بايد مورد توجه قرار داد و با در نظر گرفتن شرايط و دستورالعمل هايى آنها را براى 
آرشيو وب ملى انتخاب كرد. در اينجا، منظور از سازمان هاى گردآورنده سازمان هايى هستند 
كه در فرآيند مجموعه سازى آرشيو وب ملى با متولى اصلى آن همكارى دارند. الزم به ذكر 
است سازمان هايى كه سرماية مالى آنها نامشخص است مانند برخى انجمن هاى تاريخى يا 
سازمان هاى هنرى، كه تضمينى براى حفاظت بلندمدت منابع ندارند، به منظور نگهدارى و 

حفاظت در آرشيو وب ملى انتخاب مى شوند.

۲-۵. منابع آموزشی

با انتشار منابع آموزشى پيوسته اين امكان براى همگان فراهم شده است كه در كمترين 
زمان و با آسان ترين روش به يادگيرى بپردازند. از اين رو، اين منابع داراى اهميت هستند. 
الزم به ذكر است كه منظور از وبگاه هايى كه از نظر ظاهر يا محتوا داراى گرايش يا كيفيت 
خاص هستند، وبگاه هايى است كه از نظر ويژگى هاى نمايشى و رابط كاربر داراى خالقيت 
و نوآورى اند، به نحوى كه موجب تسهيل و ترغيب امر آموزش مي شوند و يا اينكه دربردارندة 
اطالعات آموزشى خاص هستند. همچنين، وبگاه هايى كه ويژة مؤسسه اى خاص يا مبتنى بر 

برنامه درسى نيستند، در اولويت انتخاب قرار داشتند.

Ö .۶-۲ایشگاه های پیوسته

نشــــــانگرردیف

انتخاب وب  سایت  های دارای گرایش یا کیفیت خاص از نظر ظاهر یا محتوا (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو، ۲۰۱۰).۱

اولویت  دهی به وب  سایت  های دارای Ýرکز آموزشی گسرتده  تر (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۲

انتخاب وب  سایت  های مدارس ممتاز، به  صورت چند وقت یکبار به  عنوان Öونه  های معروف (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۳

نشــــــانگرردیف

انتخاب Öایشگاه  های پیوسته در صورت عدم کاتالوگ چاپی (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۱

۲
انتخاب Öایشگاه   های پیوسته در صورت Öایش خصیصه  های مهمی که در یک کاتالوگ چاپی وجود نداشته باشد 

(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

۳
انتخاب Öایشگاه  های پیوسته که عالوه  بر نسخه  های رقمی شده، اصل آثار دارای اطالعات تفسیری یا تاریخی یا دیگر دروندادهای 

فکری نیز باشد (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

نشانگرهای مالک  منابع آموزشی

جدول ۷

نشانگرهای مالک  Öایشگاه های پیوسته

جدول ۸

بررسی سیاست های مجموعه سازی 
آرشیوهای وب ملی کشورهای...



۹۲
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

نمايشگاه هاى پيوسته به جهت قابليت هاى بسيارى كه از نظر گرافيكى و ديدارى دارا 
هستند طرفداران زيادى را به خود جلب كرده اند. به عنوان مثال، كاربر مى تواند در منزل خود 
نمايشگاه آثار هنرى يك نقاش را مشاهده كند. همانطور كه در جدول 8 نشان داده شده، اين 

مالك شامل 3 نشانگر است.

۲-۷. وبگاه های جوامع قومی- نژادی

وبگاه هاى جوامع قومى- نژادى به دليل ارائة اطالعات ارزشمند دربارة فرهنگ و نژاد 
جوامع گوناگون به منظور حفاظت در آرشيو وب ملى درخور توجه هستند.

۲-۸. انتشارات نوجوانان

نشــــــانگرردیف

۱
انتخاب وبگاه های معترب و رسمی با Ýرکز عمده بر اطالعاتی دربارۀ تجربه  ها، فعالیت  ها و موضوعات آن جامعۀ قومی-نژادی خاص 

کشور (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو، ۲۰۱۰).

۲
انتخاب وبگاه های غیراصیل که رصفاً قطعه  های خربی را از دیگر منابع گردآوری می کنند یا وبگاه هایی که رصفاً پیوند هایی به دیگر 

اطالعات (خواه در کشور یا خارج از کشور) برقرار می کنند (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

نشــــــانگرردیف

انتخاب Öونه  هایی از وب  سایت  های ایجاد شده توسط نوجوانان (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۱

۲
انتخاب Öونه  هایی از وب  سایت  های نشان دهندۀ استفاده نوجوانان از اینرتنت و مسائل، نگرش ها، شیوۀ زندگی، و فرهنگ آنها 

(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

۳
انتخاب وب  سایت  های جذاب  از نظر دیداری، مخصوصاً وب  سایت  های طراحی شده برای جذب کودکان 

(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

۴
انتخاب وب  سایت  های استفاده کننده از Öادها، عالمت  ها، و Öادهای تصویری محبوب کودکان به  منظور ترویج پیام  های آموزشی 

(آرشیو وب پاندورا، ۲۰۱۰).

۵
انتخاب وب  سایت  های رسمی یا غیررسمی سازمان  های مرتبط با کودکان نظیر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

 (آرشیو وب پاندورا،  .۲۰۱۰)

انتخاب وب  سایت  های درباره شخصیت  های شناخته شده برای کودکان (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰).۶

انتخاب وب  سایت  های تحسین شده یا برنده جوایز بزرگ در طرح  ها و برنامه  های مشهور (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰).۷

انتخاب وب  سایت  های ایجاد شده توسط نوجوانان و دارای اعتبار قابل توجه و ارزش تحقیقاتی (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰).۸

نشانگرهای مالک 

وبگاه های جوامع قومی- نژادی

جدول ۹

نشانگرهای مالک  انتشارات نوجوانان

جدول ۱۰

فاطمه نوشین فرد،
سعید رضائی شریف آبادی،
مریم عشق آبادی



۹۳
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

با رواج استفاده از اينترنت در بين نوجوانان، به تدريج منابعى ويژه نوجوانان در محيط 
پيوسته انتشار يافته است. عالوه بر اين، منابع بسيارى توسط خود نوجوانان در محيط 
وب انتشار يافته اند كه چون منعكس كنندة نگرش ها و مسائل نوجوانان اند داراى اهميت 

مى باشند. مالك «انتشارات نوجوانان» به 8 نشانگر تقسيم مى شود.

۲-۹. آثار ادبی

به دليل نشر آسان و سريع در محيط پيوسته، بسيارى از افراد آثار ادبى خود مانند شعر و 
داستان را در وب منتشر مى كنند. چنانچه، در انتخاب و حفاظت اين آثار دقت الزم صورت 

نپذيرد، بخش مهمى از آثار ادبى از دست خواهد رفت.

۲-۱۰.نقشه

نقشه هاى پيوسته از لحاظ ويژگى هاى برجسته اى كه دارا مى باشند نظير امكان بزرگ نمايى، 
نمايش چندبعدى، وكيفيت نمايش باال با استقبال گستردة كاربران مواجه شده اند. نقشه به چهار 
نشانگر تقسيم شده است كه در جدول 12 قابل مشاهده است. داده اى فاصله اى عبارت اند از: 
مقياس، تعريفى از منطقة جغرافيايى تحت پوشش، و طراحى نقشه كشى خوب براى نمايش 

اطالعات به صورت معنى دار.

نشــــــانگرردیف

۱
انتخاب آثار ادبی بدیع و خالقانه مانند رمان  ها یا مجموعه  های بزرگ شعر یا مجموعۀ  داستان  های کوتاه

 (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو، ۲۰۱۰؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

انتخاب اشعار و داستان  های کوتاه که به  صورت مجموعه  منترش نشده باشند (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰).۲

نشــــــانگرردیف

۱
انتخاب نقشه  های ایجاد شده توسط سازمان  هایی که مسئولیت قانونی و الزام برای حفاظت و دسرتسی مداوم دارند مانند وزارت 

دفاع یا ادارۀ هواشناسی (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰).

۲
انتخاب نقشه  ها در صورتی  که اطالعات Öایش داده شده در نسخۀ پیوستۀ آن در فرمت دیگر وجود نداشته باشد یا در صورتی  که نسخۀ 

پیوسته، خصیصه  های مهم افزوده  ای را فراهم کند (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰).

انتخاب نقشه  ها در صورت معترب بودن منبع استخراج داده  ها (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰).۳

انتخاب نقشه  های دارای کیفیت استاندارد از لحاظ داده   ای فاصله  ای (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰).۴

نشانگرهای مالک آثار ادبی

جدول ۱۱

نشانگرهای مالک  نقشه

جدول ۱۲

بررسی سیاست های مجموعه سازی 
آرشیوهای وب ملی کشورهای...



۹۴
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

۲-۱۱. موسیقی (نت یا نواخته شده)

منظور از موسيقى در اين بخش هم فايل هاى صوتى و تصويرى موسيقى است و هم نت هاى 
موسيقى و انتشارات مرتبط با آن.

۲-۱۲. روزنامه ها

برخى روزنامه ها هم به صورت چاپى منتشر مى شوند و هم به صورت پيوسته، اما برخى 
روزنامه ها فقط به صورت رقمى بر روى وب قرار مى گيرند كه با عنايت به رهنمودهاى انتخاب، 

حفاظت مى شوند.

نشــــــانگرردیف

۱
انتخاب موسیقی کشور چنانچه موسیقی اثر یک آهنگساز متعلق به کشور باشد و در وب توسط یک نارش آن کشور منترش شده 

باشد (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛آرشیو وب زالندنو ،۲۰۱۰).

۲
انتخاب موسیقی کشور، چنانچه موسیقی اثر یک آهنگساز متعلق به کشور باشد و در وب توسط یک نارش خارجی منترش شده 

باشد (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

انتخاب موسیقی کشور، در صورت انتشار آن در وب توسط آهنگساز (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو،۲۰۱۰).۳

۴
انتخاب موسیقی کشور چنانچه موسیقی توسط یک آهنگساز متعلق به کشور یا خارجی باشد و در عنوان آن، واژگان وابسته آن، یا 

مواد توصیفی دیگر، محتوا یا وابستگی به کشور داشته باشد (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

۵
انتخاب انتشارات مرتبط با موسیقی کشور در حوزه و دامنۀ رهنمودهای انتخاب

 (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو،۲۰۱۰).

نشــــــانگرردیف

۱
انتخاب روزنامه  هایی که فقط به  صورت پیوسته هستند در صورت مطابقت با رهنمودها و مراعات استانداردهایی مانند اعتبار، کیفیت، 

و اصالت محتوا (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛آرشیو وب زالندنو ، ۲۰۱۰؛ آرشیو وب كتابخانۀ ملی فرانسه ۲۰۱۱؛ كالچرارو۳ ،۲۰۰۸؛ 

آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

۲
انتخاب وب  سایت  های حاوی گزارش  ها و بخش  های منتخب روزنامه  های چاپی و دیگر خدمات خربی الکرتونیکی

 (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

 نشانگرهای مالک موسیقی

 ( نت یا  نواخته شده)

جدول ۱۳

نشانگرهای مالک  روزنامه ها

جدول ۱۴

فاطمه نوشین فرد،
سعید رضائی شریف آبادی،
مریم عشق آبادی



۹۵
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

۲-۱۳. وب سایت های شخصی

پس از گسترش استفاده از اينترنت و وب در ميان اقشار مختلف جامعه، به تدريج، افراد 
اقدام به طراحى و ساخت وب سايت هاى شخصى نمودند. اين دسته از وب سايت ها دربردارندة 
اطالعات شخصى و مطالب مورد عالقة افراد هستند و به جهت شمول اطالعاتى كه ممكن است 

به راحتى در منابع ديگر قابل دسترس نباشند، حائز اهميت اند.

۲-۱۴. پروتکل های دیگر

انتشاراتى كه در پروتكل هاى ديگر مانند پروتكل انتقال فايل، گوفر، و پيام نگار هستند نيز 
بايد مورد توجه قرار گيرد. اين مالك تنها دارنده يك نشانگر است.

۲-۱۵. وب سایت های مذهبی

اينترنت و وب در همة ابعاد زندگى بشر جايگاه خود را يافته است. به گونه اى كه امروزه 
شاهد پيدايش و رشد روزافزون وب سايت هاى مذهبى هستيم. از آنجا كه اين وب سايت ها 

نشان دهندة عقايد و انديشه هاى دينى جامعه هستند، بايد آنها را مورد توجه قرار  داد.

نشــــــانگرردیف

۱
انتخاب وب  سایت  های شخصی فقط در صورت فراهم کردن اطالعات، با ارزش تحقیقاتی مهم که در جای دیگر موجود نباشد یا دارای 

نشانگرهای مالک  وب سایت های شخصیکیفیت استثنائی و فوق العاده یا گرایش خاصی باشد (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

جدول ۱۵

نشانگرهای مالک پروتکل های دیگر

جدول ۱۶

نشانگرهای مالک  وب سایت های مذهبی

جدول ۱۷

نشــــــانگرردیف

انتخاب انتشارات در پروتکل  هایی (مانند پروتکل انتقال فایل، گوفر، و ایمیل) فقط در رشایط خاص (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۱

نشــــــانگرردیف

۱
انتخاب وب  سایت  های رسمی که دیدگاه  های مذهبی کشور را مستند می کنند

 (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو، ۲۰۱۰؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

انتخاب وب  سایت  های نشان  دهندۀ تعابیر شخصی از عقاید دینی (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰).۲

۳
انتخاب انتشارات مذهبی توسط نویسندگان شخصی در صورت مطابقت با رهنمودهای کلی (محتوا، اعتبار، و کیفیت)، شامل تئوری 

محض و نیز تفسیرهای فرهنگی و اجت�عی از مسائل دینی (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰).

بررسی سیاست های مجموعه سازی 
آرشیوهای وب ملی کشورهای...



۹۶
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

۲-۱۶. وبالگ ها یا بالگ ها

وبالگ ها يا بالگ ها آخرين دسته  از انواع انتشارات پيوسته هستند كه نشانگرهاى آن در 
جدول 18 نشان داده شده است.

عنوان
اصطالح «عنوان» براى موجوديتى به كار مى رود كه براى حفاظت، بررسى  يا انتخاب 
شده است. ممكن است يك مدرك واحد باشد يا مجموعه اى از مدارك به هم پيوسته با 
آدرس اينترنتى اوليه مشابه باشد. اين عامل به سه مالك تقسيم مى شود: مولفه هاى  تعيين كنندة 

عنوان، نحوة ارزيابى، و تعيين دورة زمانى مناسب براى روزآمدسازى آرشيو هر عنوان.

۳-۱. پارامرتهای تعیین کنندۀ عنوان

  اگر يك منبع پيوسته داراى تعدادى پيوند هاى داخلى و خارجى باشد، بايد حد و مرز آن 
مشخص شود كه چه بخش هايى از آن منبع براى حفاظت انتخاب مى شود. در اين ميان بايد يك 

سرى عوامل و معيارها را مدنظر قرار داد.

نشــــــانگرردیف

۱
انتخاب وبالگ  های ایجاد شده توسط نویسندگان با ملیت کشور دربارۀ موضوعی مرتبط با کشور 

(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو،۲۰۱۰؛ آرشیو وب كتابخانۀ ملی فرانسه ۲۰۱۱؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

۲
انتخاب وبالگ  های ایجاد شده توسط سازمان ها، مؤسسه  ها، و انجمن  های ملی کشورهای مختلف دربارۀ کشور 

(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو،۲۰۱۰؛ آرشیو وب كتابخانۀ ملی فرانسه ۲۰۱۱؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

۳
انتخاب وبالگ  های ایجاد شده توسط نویسنده  ای دارای اعتبار شناخته شده و همچنین دارای سهمی در دانش بین  املللی

 (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

توجه به کیفیت نوشته  ها، طول عمر وبالگ، و رشایط نویسنده در انتخاب وبالگ  ها (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۴

نشــــــانگرردیف

۱
فقط انتخاب پیوند های داخلی از میان پیوند های داخلی و خارجی  موجود در وب  سایت  ها (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب 

زالندنو،۲۰۱۰).

۲
تقسیم وب  سایت  های بزرگ به عناوین تشکیل دهندۀ (هر صفحۀ وب) و انتخاب آنها در صورت مطابقت با رهنمودها (آرشیو وب 

پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو،۲۰۱۰).

۳
آرشیو انتشارات بزرگ به  عنوان یک موجودیت کلی در صورت وابستگی اجزای تشکیل دهندۀ آن به یکدیگر از لحاظ اطالعاتی و 

همچنین در صورت مطابقت با رهنمودها (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو،۲۰۱۰).

نشانگرهای مالک وبالگ ها   یا  بالگ ها

جدول ۱۸

پارامرتهای   تعیین کننده  عنوان 

جدول ۱۹

فاطمه نوشین فرد،
سعید رضائی شریف آبادی،
مریم عشق آبادی



۹۷
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

۳-۲. نحوۀ ارزیابی

هر عنوان قبل از اينكه انتخاب و به آرشيو اضافه گردد بايد از جهات مختلف نظير ظاهر، محتوا، 
و كاربرد بررسى و ارزيابى شود.

تعیین دورۀ زمانی مناسب برای به روز رسانی آرشیو  هر عنوان

   برخى عناوين، تا حد امكان به صورت جامع ضبط خواهند شد، در حالى كه ممكن است 
از بعضى ديگر فقط يك عكس لحظه اى در فواصل معين تهيه شود (شايد فقط يكبار براى 
هميشه يا ماهى يكبار يا هر شش ماه يكبار يا سالى يكبار)؛بنابراين، بايد دورة زمانى با توجه به 

عواملى تعيين شود.

اولویت بندی نسخه های چندگانه
در برخى موارد، عالوه بر نسخة پيوسته يك منبع، نسخة چاپى يا فيزيكى آن (مانند لوح فشرده، 
ديسك مغناطيسى يا ميكروفرم) نيز موجود است. در اين شرايط، بايد با توجه به سياست 
مجموعه سازى، بين نسخه هاى چندگانه، يك يا تعدادى را انتخاب كرد. اين عامل داراى 3 مالك 
است: نسخة چاپى و پيوسته، نسخة لوح فشرده/ديسك مغناطيسى و پيوسته، و نسخه با قالبى 

ديگر و پيوسته.

نشــــــانگرردیف

۱

بررسی هر عنوان از نظر کامل بودن محتوا و ظاهر و کاربرد قبل از اضافه کردن به آرشیو (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

استفادۀ مؤثر از فیلرتهای گردآوری و فرآیندهای بررسی (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

نشــــــانگرردیف

تعیین دورۀ زمانی بر اساس الگو و شکل انتشارات (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۱

تعیین دورۀ زمانی بر اساس اهمیت اطالعات انتشارات (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۲

تعیین دورۀ زمانی بر اساس پایداری انتشارات (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۳

تعیین دورۀ زمانی بر اساس برنامۀ  انتشارات (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۴
معیار های تعیین دورۀ زمانی برای 

روزآمدسازی آرشیو هر عنوان 

جدول ۲۱

نحوه  ارزیابی 

جدول ۲۰

بررسی سیاست های مجموعه سازی 
آرشیوهای وب ملی کشورهای...



۹۸
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

نسخه چاپی و پیوسته

۴-۲. نسخۀ لوح فرشده/دیسک مغناطیسی و پیوسته

۴-۳. نسخه با قالبی دیگر و پیوسته

نشــــــانگرردیف

در صورت وجود نسخۀ پیوسته و نسخۀ چاپی از یک انتشار، ارجحیت در انتخاب نسخۀ چاپی است (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۱

انتخاب نسخۀ پیوسته، تنها درصورت دارا بودن اطالعات یا ارزش افزوده نسبت به نسخۀ چاپی آن (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۲

۳
انتخاب نسخۀ پیوسته بر اساس سیاست مجموعه  سازی در صورت عدم نگهداری نسخۀ چاپی توسط کتابخانۀ ملی

 (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

نشــــــانگرردیف

انتخاب نسخۀ پیوسته در صورت وجود نسخۀ پیوسته و نسخۀ لوح فرشده/ لرزان(فالپی) (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۱

۲
انتخاب هر دو نسخۀ پیوسته و لوح فرشده/فالپی در صورت وجود تفاوت  های مهم و مؤثر در محتوا / Öایش هر دو نسخه

 (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

۳
انتخاب نسخۀ لوح فرشده/ فالپی به  جای- یا عالوه بر- نسخۀ پیوسته، در رشایط عدم توانایی در دانلود محتوای مهم و رضوری و/یا 

عدم توانایی در حفظ کاربرد مفید آن (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

نشــــــانگرردیف

۱
انتخاب موردی در زمینۀ تصمیم  گیری بین نسخۀ پیوسته و قالب  های دیگری که در باال ذکر نشده  اند، مانند میکرو فرم  ها 

(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

مالک اولویت بندی نسخۀ چاپی و پیوسته 

جدول ۲۲

مالک اولویت بندی نسخۀ لوح فرشده/

دیسک مغناطیسی و پیوسته 

جدول ۲۳

مالک اولویت بندی نسخۀ لوح فرشده/

دیسک مغناطیسی و پیوسته 

جدول ۲۴

فاطمه نوشین فرد،
سعید رضائی شریف آبادی،
مریم عشق آبادی



۹۹
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

۵. مسائل حقوقی و قانونی 
همانطور كه در مجموعه سازي منابع چاپي به مسائل حقوقي و قانوني آن از جمله حق مؤلف 
توجه مي شود، در مورد منابع و انتشارات پيوسته نيز اين مسئله را نبايد از نظر دور داشت و 
با توجه به وضعيت و ويژگي هاي خاص اين دسته منابع، توجه به مسائل حقوقي اهميت 
بيشتري مي يابد. اين عامل به دو مالك تقسيم مي شود: قانون واسپاري، و كسب مجوز از ناشر 

به صورت مستقيم.

۵-۲. قانون واسپاری 

همانطور كه در مورد انتشارات چاپى، به موجب قانون واسپارى، انتشارات به كتابخانه 
ملى هر كشورى داده مى شود؛ با تشكيل آرشيو وب ملى، وضع قانون واسپارى براى انتشارات 

پيوسته، دور از انتظار نخواهد بود.

کسب مجوز از نارش به صورت مستقیم

 در برخى موارد، به منظور كپى و دسترسى به انتشارات پيوسته و وب سايت ها، قراردادهايى 
با ناشران منعقد مى گردد. هنگام انعقاد قرارداد با ناشران، سعى مى شود كه كمترين محدوديت در 

دسترسى به انتشارات پيوسته و وب سايت ها حاصل شود.

نشــــــانگرردیف

۱
وضع قانون واسپاری انتشارات پیوسته

 (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو،۲۰۱۰؛ آرشیو وب كتابخانۀ ملی فرانسه ۲۰۱۱؛كالچرارو۳ ، ۲۰۰۸؛آرشیو وب بریتانیا،۲۰۱۰).

نشــــــانگرردیف

۱
کسب مجوز از نارش به  منظور کپی و دسرتسی به انتشارات پیوسته (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو،۲۰۱۰؛ آرشیو وب كتابخانۀ ملی 

فرانسه ۲۰۱۱؛ آرشیو وب بریتانیا،۲۰۱۰).

۲
مذاکره با نارشان تجاری دربارۀ رفع محدودیت در دسرتسی به آنها (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو،۲۰۱۰؛آرشیو وب كتابخانۀ ملی 

فرانسه ۲۰۱۱؛كالچرارو۳، ۲۰۰۸؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

قانون واسپاری 

جدول ۲۵

کسب مجوز از نارش به صورت مستقیم 

جدول ۲۶

بررسی سیاست های مجموعه سازی 
آرشیوهای وب ملی کشورهای...



۱۰۰
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

۶. استثناها
مواردي وجود دارند كه به عنوان استثنـا در نظـر گرفتـه مى شوند و براى آرشيـوسـازى انتخـاب 

نمي شوند. اين موارد در جدول 27 مشخص مي گردد.

۷. اصول کلی انتخاب
در آغاز مجموعـه سازى آرشيـو وب، همانند هر فعاليت و پروژه ديگرى، سياست گذارى، 
فراهم آورى زمينه ها و امكانات مورد نياز، و بررسى و رفع موانع موجود از اصول اوليه و ضرورى 
كار است. اين اصول كلى و بنيادى، كه بايد مشخص شوند، عبارت اند از: رهنمودهاي انتخاب، 

تعامل با كتابخانه ها و سازمان ها، سرويس دهنده، و زبان انتشارات. 

نشــــــانگرردیف

کمز۱ (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۱

۲
فهرست بحث و گفت  وگو، اتاق  های گفت  وگو۲، تابلوی اعالنات الکرتونیکی و گروه  های خربی (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب 

زالندنو،۲۰۱۰؛ آرشیو وب كتابخانۀ ملی فرانسه ۲۰۱۱؛ كالچرارو۳، ۲۰۰۸؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

صفحات وب در دست ساخت۳ حتی در صورت مطابقت با رهنمودهای انتخاب (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰).۳

بازی  های رایانه ای پیوسته (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۴

مقاالت انفرادی (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۵

وب  سایت  های خربی (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو ،۲۰۱۰).۶

پیشینه  های سازمانی  (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۷

۸
وب  سایت  های تبلیغاتی (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو ،۲۰۱۰؛ آرشیو وب كتابخانۀ ملی فرانسه ۲۰۱۱؛ آرشیو وب 

بریتانیا،۲۰۱۰).

۹
پایان  نامه  ها (حفاظت و نگهداری از پایان  نامه  ها، وظیفۀ دانشگاه  ها و پروژۀ پایان  نامه  های رقمی دانشگاهی است)

 (آرشیو وب پاندورا، ۲۰۱۰).

منابع موجود در اینرتانت (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۱۰ استثناها

جدول ۲۷

۱. وب سایت هایی که از دوربین های 

وبی (web camera) برای ارسال تصاویر 

رقمی به منظور انتشار همزمان در محیط 

.(Cams)وب استفاده می کنند

2. Chat room

3. Under construction web pages

فاطمه نوشین فرد،
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۷-۱. رهنمودهای انتخاب

همانطور كه در بخش هاى پيشين ذكر شد، رويكردهايى در انتخاب منابع در آرشيو وب 
وجود دارد و الزم است در ابتداى كار، رويكرد مورد نظر را، با توجه به نيازهاى جارى و 
آيندة سازمان آرشيوكننده و امكانات فنى و قانونى موجود، تعيين نمود. همچنين، تهيه و تنظيم 
رهنمود و سياست انتخاب مدون در مجموعه سازي بسيار مفيد خواهد بود و از بروز بسياري 
از مشكالت احتمالي در آينده پيشگيري خواهد كرد. از اين رو، اين مرحله از كار داراي اهميت 

برجسته اي است.

۷-۲.تعامل با کتابخانه ها و سازمان ها

با توجـه به حجـم بسيــار زياد انتشارات پيوسته و وب سـايت ها، فرآيند انتخـاب و 
مجموعه سازى، كه جزئى از فرآيند آرشيوسازى وب است، به تنهايى توسط يك سازمان قابل 
اجرا نيست. اين مسئله دربارة ايجاد آرشيو وب ملى-از آنجا كه آرشيوسازى وب در سطح ملى 
صورت مى گيرد- ضرورى تر است. بنابراين، همكارى و تعامل بين كتابخانه ها، آرشيوها، و 
سازمان هاى مربوط در اين امر، كمك شايانى در نيل به اهداف تعيين شده، از جمله انتخاب و 

مجموعه سازى جامع منابع خواهد نمود.

نشــــــانگرردیف

۱
تعیین رویکرد  مناسب برای انتخاب انتشارات و تنظیم رهنمودهای انتخاب بر مبنای رویکرد تعیین شده (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ 

آرشیو وب زالندنو،۲۰۱۰؛ آرشیو وب كتابخانۀ ملی فرانسه ۲۰۱۱؛ كالچرارو۳ ،۲۰۰۸؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

۲
روزآمد کردن مکرر رهنمودهای انتخاب (آرشیو وب پاندورا،  ۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو ، ۲۰۱۰؛ آرشیو وب كتابخانۀ ملی فرانسه، ۲۰۱۱؛ 

كالچرارو۳، ۲۰۰۸؛ آرشیو وب بریتانیا، ۲۰۱۰).

۳
مشخص کردن عمق و سطح مجموعه  سازی (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب زالندنو،۲۰۱۰؛ آرشیو وب كتابخانۀ ملی فرانسه 

۲۰۱۱؛ كالچرارو۳، ۲۰۰۸؛ آرشیو وب بریتانیا،۲۰۱۰)

نشــــــانگرردیف

۱
همکاری و تعامل با برخی کتابخانه  ها، آرشیوها، و سازمان  های فرهنگی کشور و دیگر سازمان  های گردآورنده و تولید کنندۀ داده كه 

در فرآیند مجموعه  سازی آرشیو وب ملی همكاری می  كنند (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

تعیین رهنمودهای انتخاب برای هر یک از کتابخانه  ها، آرشیوها یا سازمان  های همکار (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).۲

۳
تالش در انعقاد قرارداد با سازمان  هایی كه بنا بر دالیلی مسئولیت حفاظت منابع پیوسته آن ها به خودشان واگذار گردیده، برای 

اطمینان از حفاظت و دسرتسی بلندمدت (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰).

رهنمودهای انتخاب 

جدول ۲۸

تعامل با کتابخانه ها و سازمان ها 

جدول ۲۹

بررسی سیاست های مجموعه سازی 
آرشیوهای وب ملی کشورهای...
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۷-۳. خدمت دهنده

  منابع و انتشاراتي كه براي آرشيو وب ملي انتخاب و آرشيوسازي مي شوند، ممكن 
است بر روي خدمت دهنده كشور باشند يا خدمت دهندة خارجي كه از اين نظر محدوديتى 

وجود ندارد.

۷-۴. زبان انتشارات

  انتشارات وبي كه در حوزة ملي و مرتبط با كشور هستند، ممكن است به زبان هاي مختلف 
باشند و به  منظور پوشش كامل و جامع آنها در آرشيو وب ملى، محدوديتى از نظر زبان منابع اعمال 

نمى شود.

۸. وارسی کل دامنۀ کشور
بسياري از آرشيوهاي وب ملي در كشورهاي مختلف، كل وب سايت هاي موجود در دامنه هاي 
خاصي را وارسي و آرشيو مي كنند. در واقع، اين روش، شيوه اى است كه در رويكرد غيرانتخابى 

به كار برده مى شود.

۸-۱. وب سایت های موجود در دامنۀ ملی کشور

نشــــــانگرردیف

آرشیوسازی انتشارات انتخاب شده، خواه بر روی خدمت دهنده ایرانی یا خارج آن (آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ كالچرارو۳، ۲۰۰۸).۱

نشــــــانگرردیف

عدم اع�ل محدودیت در زبان  های (فارسی، انگلیسی، فرانسوی، و مانند آن) انتشارات انتخاب شده (كالچرارو۳ ، ۲۰۰۸).۱

خدمت دهنده 

جدول ۳۰

زبان انتشارات 

جدول ۳۱

 مالک های انتخاب وب سایت های

 موجود برای آرشیو ملی کشور 

جدول ۳۲

نشــــــانگرردیف

انتخاب وب  سایت  های با دامنۀ ملی کشور  ( كالچرارو۳ ، ۲۰۰۸ ).۱

۲
وب  سایت  های دارای دامنۀ عمومی سطح باال مانند com، .org، .net. ،و edu. که در کشور ثبت شده باشند (آرشیو وب كتابخانۀ 

ملی فرانسه ۲۰۱۱؛ كالچرارو۳ ، ۲۰۰۸).

۳
وب  سایت  های دارای دامنۀ عمومی سطح باال مانند com، .org، .net. ،و edu. که با یک فراپیوند به وب  سایتی با دامنۀ ملی اتصال 

داده شده باشند (آرشیو وب كتابخانۀ ملی فرانسه ۲۰۱۱؛ كالچرارو۳، ۲۰۰۸).

۴
انتخاب وب  سایت  های تولید شده در خارج از کشور ولی مرتبط با مسائل کشور 

(آرشیو وب پاندورا،۲۰۱۰؛ آرشیو وب كتابخانۀ ملی فرانسه، ۲۰۱۱؛ كالچرارو۳  ، ۲۰۰۸).

فاطمه نوشین فرد،
سعید رضائی شریف آبادی،
مریم عشق آبادی



۱۰۳
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ ۸۵

وب سايت هايي كه در دامنة ملي كشور موجود هستند،از لحاظ دارا بودن اطالعات 
مرتبط با كشور داراي اهميت فوق العاده اي هستند. از اين رو، وارسى و آرشيوسازى آنها، با 
هدف حفاظت بلندمدت و قابل دسترس نمودن هر آنچه در اينترنت ملى كشور وجود دارد، 

صورت مى پذيرد.

۸-۲. انواع فایل ها

انتشاراتي كه براي آرشيوسازي انتخاب مي شوند، داراي انواع مختلف متني، صوتي، 
تصويري،و مانند آن هستند. بنابراين، بايد تصميم گيري شود كه آيا همه انواع فايل ها 

انتخاب شوند يا انواع خاصي انتخاب شوند.

بحث و نتیجه گیری
نتايج پژوهـش نشان مى دهد كه آرشيـوهاى وب مورد مطالعـه از لحاظ معيـارهايى كه 
در مجموعه سازى منابع براى آرشيو وب ملى خود اعمال مى كنند، متفاوت اند: آرشيو وب 
پاندورا، 101 مورد؛ آرشيو وب كالچرارو3، 17 مورد؛ آرشيو وب زالندنو، 21 مورد؛ آرشيو 
وب كتابخانة ملى فرانسه، 15 مورد؛ و آرشيو وب بريتانيا، 19 مورد از معيارهاى نامبرده را  در 
مجموعه سازى خود لحاظ كرده اند. بنابراين، مى توان گفت كه آرشيو وب پاندورا، با اعمال 
رويكرد انتخابى و در نظر داشتن معيارهاى متعدد، از دقت بسيار بااليى در مجموعه سازى 

منابع خود برخوردار است. 
همچنين، بر اساس يافته هاى پژوهش مشخص مى شود كه برخى نشانگرها در تمامى 
آرشيوهاى وب مورد مطالعه اعمال مى شوند كه آنها را مى توان به عنوان مهم ترين معيارهاى 
مجموعه سـازى در آرشيو وب ملى معرفـى نمود. اين نشانگرها عبارت اند از: «انتخاب انتشارات 
داراى اهميـت ملـى ( رايگان يا غيررايگان)»، «انتخاب مجله هاى الكترونيكى داراى هيئت داوران»، 
«انتخاب روزنامه هايى كه فقط به صورت پيوسته هستند»- در صورت مطابقت با رهنمودها و 
مراعات استانداردهايى مانند اعتبار، كيفيت و اصالت محتوا، «وضع قانون واسپارى انتشارات 

نشــــــانگرردیف

عدم محدودیت در انتخاب انواع فایل  های متنی، صوتی، تصویری، ویدئویی، چند رسانه  ای، و مانند آن (كالچرارو۳، ۲۰۰۸).۱
انواع فایل ها

جدول ۳۳

بررسی سیاست های مجموعه سازی 
آرشیوهای وب ملی کشورهای...
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پيوسته»، «كسب مجوز از ناشر به منظور كپى و دسترسى به انتشارات پيوسته»، «مذاكره با ناشران 
تجارى دربارة رفع محدوديت در دسترسى به آنها»، «عدم انتخاب فهرست بحث و گفت وگو، 
اتاق هاى گفت وگو، تابلوى اعالنات الكترونيكى و گروه هاى خبرى»، «تعيين رويكرد مناسب 
براى انتخاب انتشارات و تنظيم رهنمودهاى انتخاب بر مبناى رويكرد تعيين شده»، «روزآمد كردن 

مكرر رهنمودهاى انتخاب»، و «مشخص كردن عمق و سطح مجموعه سازى». 
از آنجا كه هدف پژوهش حاضر ارائة سياهه اى جامع براى آرشيوهاى وب ملى است، 
سعى شده است كه تمامى معيارهاى مورد نياز براى مجموعه سازى آرشيوهاى وب ملى در 
آن در نظرگرفته شود. اما مى توان پيشنهاد داد، بخشى از معيارهاى به دست آمده از پژوهش 
حاضر به منظور آرشيوسازى محتواى وب سايت هاى هر يك از سازمان ها، از سوى خود 

آنها شخصى سازى شده و مورد استفاده قرار گيرد. 
اگرچه برخى نرم افزارها در سازمان ها و مراكز آرشيوى به صورت خودكار محتواى 
وب سايت را آرشيـو مى كنند و معموالً داراى مشكالت و كاستى هايى هستند؛ زيرا بيشتر 
نرم افزارهايى كه امروزه در بازار موجودند با ديد متخصصان رايانه طراحى و اجرا  مى شوند. 
از اين رو، پيشنهاد مى شود در طراحى اينگونه نرم افزارها، از همفكرى و ديدگاه متخصصان 

حوزة آرشيو در كنار متخصصان رايانه، با توجه به معيارهاى مورد نظر، بهره گيرى شود.
با توجه به جامع بودن معيارهاى پژوهـش حاضـر براى آرشيـوهاى وب ملى، مى توان 
پيشنهاد نمود كه در طراحى نرم افزار كد منبع باز1 براى استفادة كلية كشورهاى جهان، از 
سياهة ارائه شده در اين پژوهش استفاده شود. همچنين، سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران 
مى تواند، به عنوان بانى اين كار و به منظور كاربردى كردن نتايج پژوهش حاضر و مطرح 

شدن ايران به عنوان يكى از پيشگامان حوزة آرشيو اقدام به طراحى اين نرم افزار نمايد.
شايان ذكر است كه سياهة پيشنهادى اين پژوهش به صورت كلى ارائه شده است و  
به منظور اعمال در هر يك از آرشيوهاى وب ملى كشورهاى مختلف نيازمند بومى سازى 
است. زيرا مسائل مورد اهميت شاخص از كشورى به كشور ديگر متفاوت است و نيز 
تعيين اولويت ها براى سرمايه گذارى بر روى معيارهاى مختلف با توجه به ميزان بودجه، 

فرهنگ، و ساير عوامل تأثيرگذار در كشورهاى مختلف متفاوت است.
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