تأملیبرآرشیوسازیرسانههایاجتامعی
اميررضا اصنافی

چڪیده

هدف :در سالهای اخیر ،شامر کاربران شبکههای اجتامعی مانند
فیسبوک ،توییرت ،گوگل پالس ،اینستاگرام و سایر شبکههای اجتامعی
بهرسعت در حال افزایش است؛ بنابراین ،پژوهش حارض در نظر دارد
ضمن بررسی متون در خصوص آرشیوسازی رسانههای اجتامعی
بهعنوان ابزارهای جدید و تعاملی انتقال اطالعات به معرفی برخی از
نرمافزارهای ویژۀ آرشیوسازی محتوا بپردازد و درنهایت بهعنوان یک
مطالعۀ موردی ،بعضی از رسانههای اجتامعی مور ِد استفادۀ کاربران
داخلیرادرپایگاه آرشیواینرتنتیارزیابیکند.
روش/رویكرد پژوهش :در مقالۀ حارض از روش بررسی متون دربارۀ
آرشیوسازی وب ،برداشت داده از نرمافزارهای رسانههای اجتامعی
و نیز برای بررسی رسانههای اجتامعی از روش توصیفی با رویکرد
پیامیشیاستفادهشدهاست.
یافت ههای پژوهش :پژوهش حارض نشان داد که بیش از ده نرمافزار
برایآرشیوسازیرسانههایاجتامعیوجودداردکهاکرثآنهاهزینهدار
هستند اما هنوز در ایران نرمافزاری برای برداشت محتوای رسانههای
اجتامعی و آرشیوسازی آنها وجود ندارد.
نتیجهگیری :داشنت برنامۀ راهربدی در این زمینه اهمیت دارد.
بااینحال ،خروجی و محتوای این منابع زودگذر است و برای
طوالنیمدت دسرتسپذیر نیست .درواقع میتوان از این منابع،
استفادۀآنیکردوبرایاستفادههایآتیبایدتدبیریاندیشید.

ڪلیدواژهها
آرشیوسازی وب ،رسانههای اجتامعی ،برداشت داده ،آرشیو اینرتنت ،نرمافزارهای آرشیوسازی.
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مقدمه

منابع موجود در وب ،به دلیل ناپایداربودن ،خیلی سریع نامرئی و نابود میشوند و چنانچه
برای حفاظت از آنها تالشی انجام نشود از بین خواهند رفت (الیمن 2002 ،نقل در
نوشین فرد ،رضایی شریفآبادی و عشقآبادی)1391 ،؛ بنابراین نگهداری و حفاظت
از این منابع اهمیت بیشتری پیدا میکند .بهاینترتیب ،با آرشیوکردن وب تالشی برای
پایداری اطالعات موجود در این محیط انجام شد (تامپسون 2008 ،نقل در نوشین فرد،
رضایی شریفآبادی و عشقآبادی .)1391 ،در سالهای اخیر ،شمار کاربران شبکههای
اجتماعی مانند فیسبوک ،توییتر ،گوگل پالس ،اینستاگرام و سایر شبکههای اجتماعی
بهسرعت در حال افزایش است .با استفاده از این ابزارها ،اکثر افراد ،افکار و اطالعات
خود را دربارة رویدادها و سایر اطالعات مستقیم در دنیای واقعی ،اشاعه میدهند(واربی،2
 .)2015دانش دربارة فناوریها و قابلیتهای وب و کاربرد آنها و نیز آشنایی با زبانهای
خطی بیش از این ضرورتی ندارد در مقابل ،کاربر فقط چند ثانیه نیاز دارد تا عکس
موردنظرش را بارگذاری کند ،دربارة برخی رویدادها اظهارنظر کند یا هر متنی را در
وب منتشر کند .ارتباطات در عصر امروز بهصورت الکترونیکی پایهریزی شده است.
باوجود انواع محملهای اطالعاتی الکترونیکی و رسانههای اجتماعی ،درصد اندکی از
این تعامالت دیجیتال برای استفادة آینده نگهداری و آرشیو میشوند .البته این مسئله فقط
برای رسانههای اجتماعی حاکم نیست ،بسیاری از مکالمات تلفنی و گفتگوهای رودرروی
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شخصی هم ،قابلیت آرشیوشدن ندارند .شاید مهمترین آنها ضبطشده باشد .شاید در
گذشته با مراجعه به صندوق مکاتبات و نامهها ،بازیابی نامههای کاغذی امکانپذیر بود
ولی امروز حتی باوجود سیستمهای اتوماسیون اداری این کار با چالش و بهسختی انجام
میگیرد .در صورت آسیبدیدن سرور یا حذفشدن نامهها ،دسترسی مجدد به آنها ممکن
نیست .سازمانهایی که آرشویستها را در اختیار خود دارند ،میتوانند برای مدیریت
محتوای اطالعات و حفاظت از آنها اقدام کنند .در غیر این صورت حفاظت از این منابع و
دسترسپذیری به آنها مشکلی همیشگی خواهد بود .اما امروز ،مسئله فراتر از سیستمهای
اتوماسیون اداری نیز رفته و آن ارتباطات و تعامالت از طریق رسانههای اجتماعی است
(ماسر .)2016 ،با توجه به تغییر در قالبهای گردش و انتقال اطالعات ،توجه به چگونگی
ذخیرهسازی اطالعات در عصر حاضر ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین ،پژوهش حاضر
در نظر دارد ضمن بررسی متون در خصوص آرشیوسازی رسانههای اجتماعی بهعنوان
ابزارهای جدید و تعاملی انتقال اطالعات به معرفی برخی از نرمافزارهای ویژه آرشیوسازی
محتوا بپردازد و درنهایت بهعنوان یک مطالعة موردی ،مواردی از رسانههای اجتماعی مورد
پایگاه آرشیو اینترنتی مورد ارزیابی قرار دهد.

استفادة کاربران داخلی را در

روش پژوهش

در مقالة حاضر از روش کتابخانهای دربارة آرشیوسازی وب و نرمافزارهای مرتبط با آن
استفادهشده است .بهمنظور یافتن نرمافزارهای آرشیوسازی محتوای رسانههای اجتماعی،
از کلیدواژة  Social Media Capturing softwareدر ابزارهای کاوش استفاده شد .در هنگام
بررسی این نرمافزارها مشخص شد ،بسیاری از آنها در ازای پرداخت هزینه ،خدمت
خود را ارائه میکنند .با توجه به هزینهداربودن اکثر این نرمافزارها ،جهت آزمودن اینکه
یک رسانة اجتماعی نظیر یک وبالگ یا یک شبکة اجتماعی موبایلمحور چگونه در
محیط وب آرشیو میشود در نیمة بهار  1395از پایگاه آرشیو اینترنتی که پیشتر به آن
اشاره گردید استفاده شد .به همین منظور ،نشانی اینترنتی وبالگ گفتگو (وبالگ گروهی
کتابداری و اطالعرسانی) از یکسو و نیز نشانی کانال تلگرامی کتابخانة دانشکدة علوم
تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی وارد بخش جستجوی پایگاه آرشیو اینترنتی شد
و اطالعات بهدستآمده بهصورت توصیفی تحلیل شد.

رسانههای اجتامعی و آرشیوسازی وب

آرشیوسازی وب یکی از ابزارهایی است که بهمنظور گردآوری پیوستة دادهها استفاده میشود.
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این ابزار پژوهشگران را قادر میسازد تا تعامل افراد را از طریق رسانههای موجود در اینترنت
رصد کنند .سودمندی آرشیو وب در پژوهشهای رسانههای اجتماعی بهویژه در مطالعات،
با هدف کشف و درک شیوههای ارتباطی عملی کاربران و الگوهای موجود در رسانههای
اجتماعی مشهود است (تامسون و کیلبراید .)2015 ،1با آغاز به کار موتور کاوش آلتاویستا
در سال  1995به نظر میرسید که میتوان تمام صفحات موجود در محیط وب را نگهداری
کرد بهصورتی که قابلیت نمایهشدن و جستجو را داشته باشند؛ اما هنوز سازوکاری برای این
کار مشخص نبود .آرشیو اینترنت از سال  1996آغاز به کار کرده است .ماشین وی بک 2از
سال  2001به بعد کار خود را برای آرشیوسازی محتوای وب آغاز کرد .با واردکردن نشانی
اینترنتی میتوان آرشیو یک وبگاه را در اختیار داشت .آرشیو اینترنتی یا اینترنت آرکایو،
پایگاهی است که دسترسی جهانی به تمام دانش شعار آن است .این پایگاه ،دسترسی عمومی
و رایگان به مجموعههای مواد دیجیتالیشده شامل صفحات وب ،نرمافزارهای کاربردی،
بازیها ،موسیقی ،تصاویر ،فیلمها و میلیونها پیشینة دیگر را فراهم میسازد.
اینترنت آرکایو یک نهاد غیرانتفاعی با هدف ایجاد کتابخانهای از سایتهای اینترنتی
است (ماسر .)2016، 3عمدت ًا کتابخانهها و آرشیوهای ملی در جهان درگیر فرایند آرشیوسازی
وب هستند نظیر کتابخانة کنگره یا کتابخانة ملی نیوزلند .مث ً
ال کتابخانة ملی نیوزلند ،دربارة
خطمشی برداشت از وب بیان میدارد :دروکردن وب اصطالحی است که توسط کتابخانة
ملی برای توصیف گزینش ،کپیبرداری و آرشیوسازی وبسایتهای یافتشده در محیط
وب به کار میرود .مجموعه وبسایتهای نیوزلند موردحمایت قانون واسپاری این کشور
است که از سال  2003در حال اجراشدن است .یکی از راههای مناسب برای درگیرشدن
در فرایند آرشیوسازی وب ،دسترسی به فناوریهای خودکار پردازش وب است .خدماتی
نظیر اسمارش ،4آرکایو ایت ،5ایجاد مجموعههای دیجیتال را تسهیل میکنند .ابزارهای
جدید ،بهخصوص آنهایی که بر رسانههای اجتماعی تمرکز دارند ،بهصورت روزافزون
در حال افزایش هستند .آرشیویستها غالب ًا واژة آرشیو را انتقال دادهها از یک منشأ حقیقی
یا حقوقی به یک مخزن میدانند که بتوان آن دادهها را سازماندهی و بعد دسترسپذیر کرد؛
اما اصطالح آرشیوسازی در بافت رسانههای اجتماعی به معنای برداشت و ذخیرهسازی
محتوا در یک سپردنگاه دیجیتالی بر اساس قواعدی که مالک محتوا ایجاد کرده است
و قابلیتهای ارائهدهندة خدمت تعریف میشود .برداشت و حفظ محتوای رسانههای
اجتماعی در حال حاضر بهعنوان یک موضو ِع موردتوجه درزمینة آرشیو تبدیل شده است.
شرکتها و مؤسسات توسعه ،برنامههایی را که به برداشت دادهها از محیط شبکههای
اجتماعی منجر میشود موردتوجه خود قرار دادهاند .بنکز )2009( 6معتقد است که حفاظت

1. Thomson & Kilbride
2. Way Back Machine
3. Musser
4. Smarsh
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Interface
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و نگهداری از یادداشتهای وبالگها و توییتها دشوارتر از نگهداری اسناد سنتی و چاپی
است و همکاری گروهی مهندسان رایانه و کتابداران در جهت دسترسپذیری این اسناد
برای آینده باید موردتوجه قرار گیرد .ضرورت دارد کتابداران و آرشیویستها آشنایی
بیشتری با ابزارهای آرشیوسازی وب داشته باشند .کلی 1و دیگران ( )2010در انگلستان به
آرشیوسازی پستهای توییتر پرداختند .آنها برای مدیریت توییتها و دسترسپذیری به
دادهها نرمافزار تی واپر 2را استفاده کردند .آنها از سال  2010برای آرشیوسازی اطالعات،
از این نرمافزار استفاده میکنند .البته چالشی که در اینبین وجود دارد این است که کاربران
میتوانند توییتهای خود را حذف کنند؛ حتی آنهایی که آرشیوشده است .این حق
را توییتر به آنها داده است که هر زمان که مایل بودند توییتهای خود را حذف کنند؛
بنابراین آرشیوسازی دائمی آنها بدون اجازة مالک توییتها ممکن نیست .آرشیوکردن
توییتها بر اساس کلیدواژهها انجام میشود که حتی ممکن است بهجای یک موضوع به
پروفایل شخصی یک فرد هم مربوط شود.
در کتابخانههای دانشگاه جرج واشنگتن ،ابزاری ایجاد شد که از طریق آن امکان
3
برداشت پستهای عمومی فراهم بود .این افزار ،رابط برنامهنویسی برنامة کاربردی توییتر
نام داشت .در این برنامه ،امکان جستجوی کاربران خاص ،جستجوی کلیدواژگانی و
مکانی فراهم بود .دریافت خروجی بهصورت اکسل برای انجام تحلیلهای بیشتر نیز در
این برنامه فراهم بود ( کلی و دیگران .)2010 ،در سال  2013کتابخانههای دانشگاه ایالتی
کارولینای شمالی برنامهای منبع باز را در گیت هاب 4ایجاد کردند که تصویرهای ارسالشده
در اینستاگرام و فرادادههای مربوط به مکاتبات را جدا و استخراج میکردند (ماسر.)2016 ،
توییتها در حال تبدیلشدن به دادههای قابلتحلیل و مطالعه برای پژوهشگران هستند
اما به دلیل کمیت گسترده توییتها ،برداشت دادههای عظیم با دشواری انجام میشود.
توسعهدهندگان نرمافزارها در تالش هستند تا بتوانند تصاویر موجود در توییتر را هم
استخراج کنند .کاربرگة گوگل برای آرشیوسازی توییتر ،یک قالب کاربرگهای رایگان از
طرف گوگل است که با رابط کاربری برنامهنویسی برنامة کاربردی توییتر در ارتباط است
و مجموعهای از توییتها را بر اساس برچسبهای منتخب گردآوری میکند .برنامههایی
نظیر توارک امکان برداشت دادهها از سایر رسانههای اجتماعی نظیر یوتیوب ،فیسبوک
و لینکدین را هم فراهم میسازند (کلی و دیگران .)2010 ،لینکدین ،فیسبوک ،توییتر
و اینستاگرام بیشترین رسانههای اجتماعی هستند که محتوای آنها برداشت و آرشیو
میشود .آرکایو ایت دربرگیرندة الیههای ذخیرهسازی و کشف اطالعات است .آرکایو ایت
بهصورت عمومی و کلی بهعنوان یک ابزار برداشت دادهها از رسانههای اجتماعی استفاده
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میشود .چند نمون ه از مؤسساتی که از آنها استفاده میکنند عبارتاند از :دانشگاه جانز
هاپکینز ،1دانشگاه ویسکانسین مدیسون .2آرشیوهای ملی بریتانیا اخیرا ً آرشیو رسانههای
اجتماعی دولت این کشور را ایجاد کرده است که بهصورت نظاممند توییتها و ویدئوهای
یوتیوب را که توسط دولت مرکزی بریتانیا منتشرشده است آرشیو میکند .کتابخانة بریتانیا
نیز آرشیوسازی وب را در سال  2004آغازکرد که بهصورت گزینشی ،وبسایتهای
بریتانیایی را گردآوری میکند .حاصل این کار که آرشیو وب باز بریتانیا 3نامیده شد،
گردآوری تقریب ًا  15هزار وب سایت بود (کتابخانة بریتانیا.)2010 ،
هاروور و رمضانزاده هروی )2015( 4به مطالعة امکانسنجی برای آرشیوسازی
رسانههای اجتماعی در ایرلند پرداختند .آنها عقیده داشتند که بین رویدادها و هشتگها
رابطه وجود دارد و برای تحلیل رویدادها میتوان از آنها بهره برد .تمرکز کار آنها بر
روی یادداشتهای توییتر بود .این پژوهشگران مدلی را برای آرشیوکردن محتوای رسانههای
اجتماعی بر اساس فعالیتهای آرشیوی و رویکردهای رایانشی ارائه نمودند 12 .دانشگاه
کانادا از نرمافزارهای آرشیوسازی وب برای نگهداری از محتوای رسانههای اجتماعی خود
استفاده میکنند .محتوای تولیدشده توسط سازمان ،تهیة مستندات و پیشینة سازمان ،رویدادها،
اخبار و مکاتبات از مواردی هستند که توسط این دانشگاهها آرشیو میشود .کتابخانة دانشگاه
یو بی سی برای آرشیوسازی رسانههای اجتماعی خود ،از نرمافزار آرکایو ایت و ماشین
ویبک در پایگاه آرشیو اینترنتی استفاده میکند (رینگهام و رومان آمیگو.)2016 ، 5
بررسی متون نشان میدهد که در داخل کشور بهجز مواردی که به حفاظت رقمی منابع
اطالعاتی پرداختهشده است ،دربارة آرشیوسازی رسانههای اجتماعی پژوهشی انجامنشده
است .بهعنوانمثال ،صمیعی و رضایی شریفآبادی ( )1389در مقالة خود دربارة حفاظت
رقمی در کتابخانههای رقمی بیان داشتند که راهبردهاي متفاوتي براي انواع مواد رقمي وجود
دارد .در منابع پيچيده و نرمافزارهاي كاربردي مانند بازيهاي رايانهاي ،حفاظت فناوري
و شبيهسازي يك رويكرد مناسب است .در منابع ساده و در جايي كه دانش مربوط به
قالب كافي است ،راهبرد انتقال و بستهبندی نيز مناسب است .شناساگرهای دائمي براي
دستيابي به منبع ،در صورت تغيير مكان منبع ،مناسب است .تبعيت از استانداردها ،پيچيدگي
و هزينة راهبردهاي حفاظت بلندمدت را كاهش ميدهد و درنهایت ،براي نجات اطالعات
از رسانههاي منسوخ و خراب ،باستانشناسی رقمي مناسب است .از سوی دیگر ،نوشینفرد،
رضایی شریفآبادی و عشقآبادی ( )1391در پژوهش خود با عنوان« بررسي سیاستهای
مجموعهسازي آرشيوهاي وب ملي چند كشور منتخب :ارائة سياهة پيشنهادي براي
آرشيوهاي وب ملي» معیارهایی به دست آوردند .معيارهاي مجموعهسازي بهدستآمده

1. Johns Hopkins University
2. University of Wisconsin-Madison
3. Open UK Web Archive
4. Harrower & Heravi
5. Ringham, & Roman Amigo
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از بررسي سیاستهای مجموعهسازي آرشیوهای وب ملي كشورهاي منتخب ،بهصورت
سياههاي متشكل از  8عامل (عوامل كلي انتخاب انتشارات پيوسته ،انواع انتشارات ،عنوان،
اولويتبندي نسخههاي چندگانه ،مسائل قانوني ،استثناها ،اصول كلي انتخاب و وارسي كل
دامنه)؛  32مالك؛ و  107نشانگر براي آرشيوهاي وب ملي تعيين گرديد.
بسیاری از نهادهای دولتی از ابزارهایی نظیر توییتر ،فیسبوک و یوتیوب استفاده
میکنند؛ مث ً
ال برای اطالعرسانی دربارة موارد بهداشتی یا برگزاری جلسات با کارکنان.
در ناسا از اسمارش که ابزاری برای آرشیو سازی مبتنی بر ابر است برای آرشیوسازی
محتوای رسانههای اجتماعی مربوط به این موسسه استفاده میشود (مور .)2013 ،1برخی
رسانههای اجتماعی مثل لینکدین به کاربران اجازه میدهند تا دادهها را از صفحة تنظیمات
و شخصی بارگذاری کنند .در لینکدین هم همانند فیسبوک و توییتر ،آرشیوی از دادهها
فراهم میشود و هنگامیکه آرشیو آماده شد ،پیامی از طریق پست الکترونیکی ارسال
میشود .تاریخ ورود به سیستم ،اطالعات ثبتنام ،تصاویر و سایر اطالعات ثبت میشود.
این فرایند در یک سطح حداقلی ،برای برخی رسانههای اجتماعی داخلی نیز رخ میدهد.

تصویر 1
ایجاد نسخۀ پشتیبان در محیط
پرشین بالگ

1. Moore
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بهعنوانمثال ،در تصویر  1مشاهده میشود که در یک رسانة اجتماعی نظیر وبالگ،
کاربری که بهعنوان مدیر وبالگ اجازه ارسال محتوا را دارد میتواند نسبت به تهیة نسخة
پشتیبان یا آرشیو کامل وبالگ خود از زمان ارسال نخستین تا آخرین یادداشت اقدام نماید.

یک مطالعۀ موردی :استفاده از آرشیو اینرتنت

برای بررسی اینکه رسانههای اجتماعی ایران تا چه میزان در محیط وب ،آرشیو میشوند
ضرورت دارد پژوهشی مجزا و در حوزههای مشخص و بهصورت تطبیقی انجام شود؛
اما ،بهعنوان یک بررسی موردی ،نشانی وبالگ گروهی کتابداری و اطالعرسانی (گفتگو)
در بخش جستجوی وبگاه آرشیو اینترنت وارد و جستجو انجام شد .تصویر  2نتیجة
بازیابیشده در این پایگاه را نشان میدهد .در این تصویر نمایان میشود که از سال 2006
1
تا سال  2016دسترسی به برخی یادداشتهای این وبالگ فراهم است و ماشین وی بک
در وبگاه آرشیو اینترنت ،این دسترسی را بهصورت تصادفی فراهم میکند .بررسیها نشان
داد که این وبالگ از مرداد 1383راهاندازی شده است و از طریق آرشیو اینترنت79 ،
یادداشت آن بازیابی میشود.

تصویر2

آرشیوشدن وبالگ گروهی کتابداری و
اطالعرسانی

1. Wayback Machine
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این امر نشان میدهد درصورتیکه کاربران بخواهند به یادداشتی که در تاریخ مشخصی
ارسا ل شده است دسترسی داشته باشند ،تنها از طریق آرشیو موجود در وبالگ به آن
اطالعات خواهند رسید .درحالیکه تمام محتوای آن از طریق آرشیو اینترنت قابلبرداشت
نیست .درصورتیکه این وبالگ توسط گردانندگان آن حذف شود دیگر یادداشتهای آن
بهوسیلة آرشیو وب ،در اختیار کاربران قرار نخواهد گرفت .هرچند بهطور دقیق نمیتوان
برای همة رسانههای اجتماعی داخلی این مسئله را تعمیم داد؛ اما به نظر میرسد هنوز
مسئلة آرشیوکردن محتوای رسانههای اجتماعی در داخل کشور موردتوجه قرار نگرفته
است .بهگونهای که محتوای این رسانهها در راستای استفادة آنی کاربرد دارند و برای
استفادة آتی آنها تدبیری به کار نرفته است .مثال دیگر دربارة برداشت دادهها از شبکة
اجتماعی موبایلمحور تلگرام است .به همین منظور ،نشانی کانال تلگرام کتابخانة دانشکدة
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در بخش جستجوی وبگاه آرشیو اینترنت
وارد شد .نتیجهای که به دست آمد در تصویر  3قابلمشاهده است.

تصویر 3
ثبت نشانی شبکۀ اجتامعی یک کتابخانۀ
دانشگاهی در آرشیو اینرتنت

تصویر  3نشان میدهد که ماشین وي بک در آرشیو اینترنت ،بهطور خودکار قادر
نیست محتوای یک رسانة اجتماعی موبایلمحور را بازیابی کند .بلکه در ابتدا باید نشانی آن
در وبگاه آرشیو اینترنت ذخیره شود و از تاریخ ذخیرهشدن به بعد ،امکان مشاهدة محتوای
برداشت توسط این پایگاه فراهم خواهد شد؛ بنابراین ،مشخص میشود امکان دسترسی
به محتوای آرشیوشدة شبکههای اجتماعی موبایلمحور نیز در داخل کشور فراهم نشده
است .این درحالیست که در حال حاضر ،بیش از ده نرمافزار آرشیوساز شبکههای اجتماعی
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وجود دارد که یا میتوان از آنها بهره برد یا اینکه الگوی مناسب برای ایجاد یک نرمافزار
داخلی آرشیوکنندة محتوای رسانههای اجتماعی تهیه نمود که دسترسی به محتوای این
منابع اطالعاتی در آینده نیز میسر باشد .هرچند به نظر میرسد محتوای شبکههای اجتماعی
مبتنی بر تلفن همراه ،میتواند با وبالگها متفاوت باشد و مسئلة حریم شخصی و اخالق
آرشیوی را باید در مورد آن در نظر گرفت؛ اما باید به این نکته توجه کرد که آرشیوکردن
محتوای شبکههای اجتماعی که ماهیت خصوصی ندارند میتواند برای مورد استناد قرار
گرفتن در آینده توسط پژوهشگران ،فرایندی سودمند باشد.

نرمافزارهایآرشیوکنندۀرسانههایاجتامعی

جستجوهای پژوهش نشان داد که بیش از ده نرمافزار آرشیوکنندة رسانههای اجتماعی در
دنیا وجود دارد که اکثر آنها اشتراکی و هزینهای هستند و درصد اندکی از آنها بهصورت
نرمافزارهای منبعباز قابلاستفادهاند .در جدول  1مشخصات این نرمافزارها قابلمشاهده
است.
نام نرمافزار

نامشبکۀاجتامعی

قابلیتها

رایگان یا
هزینهدار

آرکایوایت

فیسبوک و توییرت

آرکایوسوشال

فیسبوک،یوتیوب،
لینکدینوتوییرت

یکخدمتاشرتاکیاستکهبهسازمانهاامکانآرشیوکردنوبسایتها
و دادههای موجود در شبکههای اجتامعی خود را فراهم میکند.

هزینهدار

ایرادو

لینکدین،فیسبوک،توییرت
گها
و وبال 

بهصورت خودکار محتوای رسانههای اجتامعی را برداشت و آرشیو
م یکند.

هزینهدار

محتوای موجود در رسانههای اجتامعی و پیامرسانهای فوری را بهطور
مستقیم برداشت میکند و در قالب یک فایل زیپ شده ارائه میکند.

هزینهدار

فلیکر ای پی آی

فلیکر

ایرتاسی
ری کالکت
رید آرکایوز
پاترینا
اسامرش

فیسبوک،توییرت،لینکدین

یک نرمافزار کاربردی است که از طریق آن میتوان تصاویر موجود
در پایگاه فلیکر را استخراج و آرشیو منود .این نرمافزار ،امکان بارگذاری
ویدئوهای منتخب کاربران از یوتیوب را فراهم میسازد.
این خدمت اشرتاکی بهمنظور ایجاد آرشیو وبی از محتوای رسانههای
اجتامعی سازمانهای دولتی ایجادشده است .پس از برداشت دادهها
از این رسانهها ،امکان نگهداری آنها در یک سپردنگاه فراهم میشود.

هزینهدار
هزینهدار

توییرت،فلیکر،اینستاگرام

از تصاویر ارسالشده توسط کاربران نسخۀ پشتیبان تهیه میکند.

هزینهدار

فیسبوک،توییرت،لینکدین

محتوای برداشتشده توسط این نرمافزار ،قابلیت برچسبگذاری دارد.
این نرمافزار قابلیت جستجو را نیز در اختیار کاربران قرار میدهد.

هزینهدار

فیسبوک،توییرت،لینکدین
گها
و وبال 

از طریق این نرمافزار ،امکان برداشت محتوا و منایهسازی رسانههای
اجتامعی و آرشیوسازی آنها فراهم است.

هزینهدار

این خدمت اشرتاکی ،بدون نیاز به نصب نرمافزار ،امکان آرشیوسازی
محتوای رسانههای اجتامعی را فراهم میسازد .یادداشتهای ارسالشده
به این رسانهها قابل جستجو و بازیابی هستند.

هزینهدار

لینکدین،فیسبوک،توییرت

جدول 1

نرمافزارهایآرشیوکنندۀمحتوای
رسانههایاجتامعی
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اس ام سی 410

فیسبوک،توییرت،گوگل
پالس،لینکدین

از طریق این نرمافزار ،امکان برداشت خودکار محتوا از رسانههای
اجتامعی و مدیریت آرشیو آنها فراهم میشود .این نرمافزار ،یک نسخۀ
رایگان آزمایشی دارد که  30روز قابلاستفاده است.

هزینهدار

سوشال ِویر

فیسبوک ،توییرت و
لینکدین

این نرمافزار ،امکان دسرتسی متمرکز برای کاربران جهت مدیریت و
برداشت محتوای رسانههای اجتامعی را برای افراد عادی و سازمانها
فراهمم یسازد.

هزینهدار

توییتآرکاویست

توییرت

این نرمافزار کاربردی به کاربران امکان آرشیوکردن توییتها را بهمنظور
تحلیل و دادهکاوی ارائه میکند.

هزینهدار

یک نرمافزار قابل بارگذاری است که همۀ توییتها را برداشت میکند
و در قالب یک فایل ایکس ام ال به کاربران عرضه میدارد .کاربران
میتوانند در آرشیو توییرت ،بر اساس کلیدواژهها ،هشت تگ ،نشانی وب،
یا شناسۀ کاربری به جستجو بپردازند.

منبعباز

دادههای موجود در توییرت را استخراج میکند .کاربران میتوانند
درخواست نسخهای از توییتهای خود را بهعنوان آرشیو در اختیار داشته
باشند .یک فایل زیپ شده از این توییتها در اختیار کاربران متقاضی
قرارمیگیرد.

منبعباز

توییرت بک آپ

ادامۀ جدول 1
نرمافزارهای آرشیوکنندۀ محتوای
رسانههای اجتامعی

توییرتآرکایو
دانلود

توییرت

توییرت

جدول ،1برنامههایی را نشان میدهد که برای آرشیوسازی رسانههای اجتماعی
مورداستفاده قرار میگیرند .برنامههای متعددی برای آرشیوسازی رسانههای اجتماعی
استفاده میشوند اما دو برنامة عمدة عمومی عبارتاند از :آرکایوسوشال و آرکایو ایت.
نرمافزار اول ،محتوای شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک ،اینستاگرام ،توییتر ،لینکدین و
یوتیوب را نگهداری میکند .این نرمافزار ،قادر است که یادداشتهای رسانههای اجتماعی
و نیز اظهارنظرهای آنها را برداشت کند .کاربران میتوانند یادداشتها ،اظهارنظرها و
تصاویر را ببینند .مؤسساتی نظیر آرشیو ایالتی کارولینای شمالی ،کتابخانة ایالتی کارولینای
جنوبی ،آرشیوهای آستین ،تگزاس و واشینگتن از این خدمات بهره میگیرند .این نرمافزارها
بهصورت مداوم ،تمام محتوای پایگاههای مزبور را میکاوند بهگونهای که هیچ دادهای که
ممکن است بعدا ً حذف شود از بین نرود .هرچند برداشت دادهها از فیسبوک و لینکدین
نیز در این برنامهها انجام میشود؛ اما تمرکز عمدة این نرمافزارها بر برداشت دادهها از
شبکة اجتماعی توییتر است و اساس ًا برنامههایی نیز فقط به همین منظور طراحیشده است.
اخیرا ً برنامههای منبع باز نیز به وجود آمدهاند که امکان برداشت اطالعات از رسانههای
اجتماعی را فراهم میسازند .این برنامههای کاربردی توسط بسیاری از سازمانها جهت
پشتیبانی از برنامة آرشیوسازی محتوای رسانههای اجتماعی مورداستفاده قرار میگیرند.
تحلیل ویژگیهای این نرمافزارها و استخراج قابلیتهای آنها میتواند مدل و الگوی
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پیشنهادی ایجاد نرمافزار داخلی آرشیوسازی رسانههای اجتماعی را مهیا سازد.

نتیجه

در گذشته ،نقش آرشیوها بیشتر حفاظت از مواد آرشیوی بود .در چنین رویکردی
آرشیویستها نگهبانان فیزیکی پیشینههای راکد بودند؛ اما در رویکردهای فعلی عالوه بر
نگهبانی فیزیکی ،مسئولیت یکپارچگی فیزیکی ،فکری و دسترسپذیری آنها برای استفادة
مجدد نیز به مسئولیتهای آنها اضافهشده است .یکی از مهمترین جنبههای قابلتوجه
دربارة این رویکرد این است که آرشیویست نقش واحدی در ارائه برای دفاع فیزیکی و

اخالقی از پیشینه دارد (گیلیلند-اسوتلند ،2002 ،ص .)210کوک و شوارتز ( )2002نیز
اولیة آرشیویستها بهعنوان نگهبان اشاره میکنند و آنها را از توجه صرف به
به نقش 
آرشیوها به آرشیوسازی فرامیخوانند .در مقابل در رویکردی معکوس ،آرشیویستها به
افزایش نقش بهعنوان مشاوران پیشینهها و پیشینةنگهداری و تبدیلشدن به واسطهگران
دسترسی در سازمانهایشان فراخوانده میشوند به این ترتیب ،این رویکرد موجب بروز
حوزة آرشیوسازی شده است .ازجملة این مباحث میتوان به نیاز به

مباحث جدیدی در
منابع کافی فناورانه ،مالی یا انسانی اشاره کرد .بهعالوه چنین رویکردی ،الزاماتی در زمینة
نیازمندیهای آرشیوی و نظارتی پدید میآورد .بهطورکلی در این رویکرد ،آرشیویست
بهجای حفاظت فیزیکی از آرشیو ،نقش مهمتری درزمینة آرشیوها به عهده میگیرد و درگیر
مسائلی چون فهم و استفاده از سیستم نگهداری از پیشینه ،مسائل مرتبط با نیازمندیهای
کارکردی آرشیوها ،مسائل مرتبط با فرادادهها و میانجیگری و کمک به کاربر در دسترسی
به پیشینههای آرشیوی نگهداریشده در نظام میشود (کانینگهام ،1996 ،ص.)315
از سال  1996آرشیوسازی وب در جهان آغازشده است و این نشان میدهد کشورهای
جهان به میرا و ناپایداربودن منابع وب پیبردهاند .به دالیل مختلف ازجمله مشکالت مالی،
مسائل اخالقی و امنیتی ،هکشدن وبسایتها و نظایری ازایندست ،نمیتوان اطمینان
داشت وبسایتی که امروز در اختیار کاربران است و میتوانند از اطالعات موجود در آن
بهره بگیرند فردا نیز وجود داشته باشد .کتابخانههای ملی استرالیا ،ایاالتمتحده ،انگلستان،
فرانسه ،سوئد ،دانمارک ازجمله کتابخانههای پیشگام در عرصه آرشیوسازی وب بودهاند و
پروژههای دیگری نظیر پاندورا در استرالیا ،یوروپیانا در اروپا ،و آرشیو اینترنت نیز در حال
آرشیوسازی منابع وبی هستند .پژوهشهای گوناگونی در حوزة مرتبط با اسناد الکترونیکی
و رسیدن به مدلی برای پیادهسازی آرشیو وب در ایران نیز صورت گرفته است و برگزاری
همایشی مرتبط با مدیریت اطالعات در محیط وب که اسفندماه سال  1391در سازمان
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اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد ،اهتمام متخصصان ایرانی را
برای رسیدن به راهکارهای عملیاتیکردن آرشیو وبی در ایران نمایان ساخت .اما دربارة
آرشیوسازی وب ،باید به چه مسائلي توجه کرد تا بتوان به سؤاالت زیر پاسخ داد؟:
هدف از آرشیوسازی وب چیست؟ قطع ًا این امر ،نمیتواند یک مسئلة کماهمیت باشد.
آرشیوسازی وب به برنامهریزی بلندمدت ،پژوهشهای عمیق ،نیازسنجی و امکانسنجی نیاز
دارد و باید در تمام مراحل کار از متخصصان حوزة آرشیو ،علم اطالعات و علوم رایانه بهره
برد.
دامنة کار چگونه است؟ باید توجه نمود قرار است تا چه اندازه منابع را گردآوری
کرد؟ چه مطالبی را باید گردآوری نمود تا مخاطب از آنها بهره بگیرد؟
اساس ًا مخاطب چه کسی است؟ چه کسانی مجوز دسترسی به منابع و اطالعات
موجود در آرشیو وب را دارند؟ و سطح دسترسی کاربران به منابع تا چه میزان است؟
رعایت مالکیت معنوی و فکری چگونه صورت میگیرد؟ بهطورقطع ،آرشیوسازی
منابع وب ،نباید به معنی پایمالکردن حق مؤلف ،بلکه باید در راستای تقویت آن باشد.
متولیان امر باید این نکته برجسته را نیز مدنظر داشته باشند.
چه سازمانهایی قرار است در این پروژه همکاری کنند؟ موازیکاری در آرشیوسازی
وب ،یک آسیب جدی است که باید به آن توجه شود .اگر همزمان چند سازمان به آرشیوسازی
وب میپردازند این خود به معنی اتالف هزینهها و نیروها و ایدههاست .یکپارچگی افکار و
تعامل و مشارکت در پیادهسازی آرشیو وبی ،میتواند مانع موازیکاریها شود.
سازماندهی منابع چگونه باید باشد؟ شیوة ذخیرهسازی باید صحیح باشد تا بازیابی
بهگونهای سریع ،دقیق و صحیح صورت گیرد .ازآنجاکه فرادادهها به توصیف عناصر
اطالعاتی میپردازند ،میتوانند در مدیریت پیشینههای آرشیوی استفاده شوند .فرادادههای
مربوط به پیشینه ،نهتنها در نگهداری پیشینه بهعنوان یک شیء اطالعاتی عمل میکنند
بلکه فرادادههای مبتنی بر رخداد و فرایند نیز برای ثبت همة ابعاد درگیر در فرایندها و
فناوریهای نگهداری از پیشینة موردنیاز هستند.
آموزش کارکنان باید چگونه باشد؟ در این راه ،کتابداران و آرشیویستهای متخصص
و تربیتشده باید وارد عمل شوند .آنها باید آموزش ببینند که چگونه دست به انتخاب
منابع بزنند و چه منابعی را استخراج کنند و نسبت به ثبت اطالعات آنها اقدام نمایند.
برنامهریزی گامبهگام و منظم و مدیریت اصولی ،علمی و تخصصی و نیز دارابودن
زیرساخت ِ
های سختافزاری و نرمافزاری برای تحقق این امر ،نکتههای دیگری است که
باید در این راه موردتوجه قرارگیرند.
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البته ،تصور اینکه بتوان همة منابع موجود در محیط وب را گردآوری کرد و در اختیار
کاربران قرارداد ،دور از ذهن و انتظار است ،بهخصوص با حجم روزافزون این منابع انجام
چنین کاری ،غیرممکن مینماید .این امر نیز تنها از عهدة یک سازمان نظیر سازمان اسناد و
کتابخانة ملی ایران برنمیآید بلکه همکاری سایر سازمانها و مراکز تخصصی را نیز طلب
میکند (اصنافی .)1393 ،تشکیل کارگروههای تخصصی ،بهرهگیری از نظرات متخصصان،
استفاده از تجارب موفق سایر کشورها ،داشتن رویکرد مدبرانه و گزینش منابع بر اساس
معیارهای علمی و استاندارد انتخاب از مهمترین مسائلی است که باید موردتوجه قرار گیرد
تا بتوان به نمونهای قابلاستفاده و عملیاتی از آرشیو وب در ایران دسترسی داشت؛ آرشیو
وبی که هدف اساسی آن ،باید فراهمآوری دسترسی برای پژوهشگران ،مورخان و افرادی
باشد که به هر دلیل ،امکان حضور فیزیکی در مراکز اسناد را ندارند و نیز عموم کاربرانی
که بخواهند در قالب دیجیتالی به مجموعههای تاریخی دسترسی داشته باشند و راحت
بتوانند با واردکردن نشانی اینترنتی وبسایت موردنظر خود ،به آرشیو سایت در سال و
ماه موردنظر دسترسی و از اطالعات آن بهره بگیرند .البته آرشیو وبی ،فقط به وبسایتها
محدود نمیشود بلکه متون ،تصاویر ،فایلهای دیداری و شنیداری و نرمافزارها را نیز باید
دربر بگیرد .چشمانداز بهرهگیری از رسانههای اجتماعی در حال تغییر است .در ابتدا این
ابزار توسط عموم مردم و بیشتر بهمنظور سرگرمی استفاده میشد؛ اما در حال حاضر بسیاری
از سازمانها برای تبادل اطالعات و نیز آرشیوسازی پیشینهها از آن بهره میگیرند .اکنون
سازمانها به دنبال آن هستند تا این مکاتبات و ارتباطات را ذخیره کنند .شاید در گذشته
بولتنهای خبری چاپی توسط سازمانها منتشر میشد و در اختیار کارکنان و خوانندگان
قرار میگرفت؛ اما امروزه از وبالگ ،توییتر یا سایر رسانههای اجتماعی برای این قضیه
استفاده میشود؛ اما محتوای موجود در رسانههای اجتماعی ،عمدت ًا موقتی هستند .هدف
استفاده از این رسانهها باید مشخص شود .خطمشی مدون برای تسهیل یا انتقال اطالعات
باید وجود داشته باشد .داشتن برنامة راهبردی در این زمینه حائز اهمیت است .بااینحال،
خروجی و محتوای این منابع زودگذر است و برای طوالنیمدت دسترسپذیر نیست.
درواقع میتوان از این منابع ،استفادة آنی کرد و برای استفادههای آتی باید تدبیری اندیشید.
شریف ( )1391بیان میکند که با توجه به رشد شتابان وبسایتها و استفادة کاربران از
آنها برای تأمین نیازهای اطالعاتی ،روشهای گوناگونی برای دسترسی به محتوای وب
فراهمشده است .یکی از این ابزارها موتورهای کاوش هستند .موتورهای کاوش نسبت
به نمایهسازی صفحات وب و کمک به کاربران در بازیابی اطالعات آنها اقدام میکنند.
بااینوجود ،تنها زمانی امکان اطمینان از بازیابی صفحات وب فراهم است که اطالعات
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نمایهشدة این صفحات در پایگاه اطالعاتی موتورهای کاوش قرارگرفته باشد؛ اما باید
بیان داشت که عمق نمایهسازی موتورهای کاوش عمومی و تخصصی با فرایند ابزارهای
آرشیوسازی صفحات وب متفاوت است« .آرشیو اینترنت» که در این مقاله تمرکز در آن بر
روی رسانههای اجتماعی است از عمق و کیفیت متفاوتتری نسبت به موتورهای کاوش
برخوردار است .درحالیکه در موتورهای کاوش فرایند بازیابی موردتوجه است در فرایند
آرشیوسازی اینترنت ،برداشت و آرشیوکردن صفحات وب بهمنظور دسترسی در آینده
مورداستفاده قرار میگیرد.
فناوریهای ذخیرهسازی اطالعات رقمی بهسرعت در حال تکامل هستند و نمونههای
تازهتری از آنها بهصورت مداوم در اختیار کاربران قرار میگیرد .صمیعی ( )1391در مقالة
حفاظت اسنادِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الگوی مرج ِع سامانة اطالعاتیِ
مدیریت
آرشیوی باز را برای
خود استفاده از
رقمیِ مراک ِز آرشیو پیشنهاد میکند .به عقیدة وی ،این یک روش متعارف و استاندارد برای
ذخیرهسازی حجم انبوه اسناد رقمی است .وی بیان میکند که بهکارگیری استانداردهای
حفاظت رقمی مبتنی بر ایکس ام ال ،در حوزههای میانکنشی و تبادلی دادهها میتواند
مطلوب و مورد استفاده باشد .وجود فراداده براي حفاظت سطح باال ،مستقل از ويژگيهاي
حفاظت رقمي ،ميتواند نقطة آغازي براي اقدامات جديد حفاظت رقمي باشد و تطابق
فرادادة حفاظت و استاندارد اُ .اي .آي .اس .را در ميان انبارههاي آرشيوي ارتقا بخشد.
با استفاده از يافتههاي اين پژوهش ميتوان كوششي جديد را براي شناسايي بهترين
عملكردها و رويكردهاي رايج براي بهکارگیری فرادادة حفاظت در حمايت از فرآيند
حفاظت رقمي آغاز كرد؛ و درنهایت استفادة همه از يك استاندارد فرادادة حفاظت را
نظير پرميس و بومیسازی آن در هر كشور الزاميسازد .بهاینترتیب ،مسائل زیادی دربارة
آرشیوسازی رسانههای اجتماعی وجود دارد که باید به آنها توجه شود .به نظر میرسد
که باید خطمشی ،راهبرد و سیاست کلی را در زمینة آرشیوسازی رسانههای اجتماعی
تعیین کرد .آیا قرار است یک یادداشت ویژه ،همة یادداشتها ،یادداشتهای همراه با
تصویر یا بدون تصویر ذخیره شود؟ مسائل مربوط به حریم شخصی و مالکیت فکری
باید در نظر گرفته شود .رسانههای اجتماعی ،بستر نوینی را برای تعامل و ارتباطات ایجاد
کردهاند ،امکاناتی نظیر ایجاد ،ویرایش ،تسهیم و بحث دربارة منابع اطالعاتی در اینگونه
از محملهای اطالعاتی فراهم است .اینکه چه چیزی بهعنوان محتوا نگهداری شود؟ چه
کسی این محتوا را نگهداری کند؟ این محتوا چگونه نگهداری شود؟ چالشهای امروز
برای آرشیوسازی این منابع است .رسانههای اجتماعی خروجی فراتر از متن دارند ،آنها
به محتوای گوناگون ،نظیر وبسایتها ،عکسها ،ویدئوها و سایر رسانهها پیوند میدهند؛
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بنابراین ،باید برنامة ویژهای برای آرشیوسازی محتوای این منابع داشت .از یک سو با توجه
به چالشهایی که در برابر محتوای تولیدشده در محیط وب و بهخصوص در رسانههای
اجتماعی وجود دارد و از سوی دیگر فقدان نرمافزارِ استاندارد جهت آرشیوسازی
محتوای این منابع در داخل کشور ،پیشنهاد میشود صاحبان محتوا در بازههای زمانی
مشخص ،نسبت به تهیة نسخههای پشتیبان از مطالب تولیدشده اقدام نمایند تا در صورت
مواجهشدن با آسیبهای احتمالی سرور اصلیِ یک رسانة اجتماعی نظی ِر وبالگ ،بتوان از
وجود نسخة آرشیو آن اطمینان حاصل نمود .درنهایت باید در نظر داشت که آرشیوکردن
محتوای رسانههای اجتماعی بهطورکلی نباید منحصرا ً رسالت ثبت حافظة مؤسسات باشد.
آرشیویستها ،کتابداران ،پژوهشگران ،ناشران باید با یکدیگر برای توسعة مدلهای جدید
و ابزارهای اختصاصی آرشیوکردن رسانههای اجتماعی تالش کنند.
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