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هدف: در سال های اخیر، شامر کاربران شبکه  های اجتامعی مانند 
فیس بوک، توییرت، گوگل پالس، اینستاگرام و سایر شبکه  های اجتامعی 

به رسعت در حال افزایش است؛ بنابراین، پژوهش حارض در نظر دارد 

ضمن بررسی متون در خصوص آرشیوسازی رسانه  های اجتامعی 

به عنوان ابزارهای جدید و تعاملی انتقال اطالعات به معرفی برخی از 

نرم  افزارهای ویژۀ آرشیوسازی محتوا بپردازد و درنهایت به عنوان یک 

مطالعۀ موردی، بعضی از رسانه  های اجتامعی مورِد استفادۀ کاربران 

داخلی را در پایگاه   آرشیو اینرتنتی ارزیابی کند.

روش/رویكرد پژوهش: در مقالۀ حارض از روش بررسی متون دربارۀ 
آرشیوسازی وب، برداشت داده از نرم  افزارهای رسانه  های اجتامعی 

و نیز برای بررسی رسانه  های اجتامعی از روش توصیفی با رویکرد 

پیامیشی استفاده شده است.

یافته   های پژوهش: پژوهش حارض نشان داد که بیش از ده نرم افزار 
برای آرشیوسازی رسانه  های اجتامعی وجود دارد که اکرث آن ها هزینه دار 

هستند اما هنوز در ایران نرم افزاری برای برداشت محتوای رسانه های 

اجتامعی و آرشیوسازی آن ها وجود ندارد.

دارد.  اهمیت  زمینه  این  در  راهربدی  برنامۀ  داشنت  نتیجه گیری: 
برای  و  است  زودگذر  منابع  این  محتوای  و  خروجی  بااین حال، 

منابع،  این  از  نیست. درواقع می توان  طوالنی مدت دسرتس پذیر 

استفادۀ آنی کرد و برای استفاده های آتی باید تدبیری اندیشید.

ڪلیدواژه ها 

آرشیوسازی وب، رسانه  های اجتامعی، برداشت داده، آرشیو اینرتنت، نرم افزارهای آرشیوسازی.
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1. استادیار علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه شهید بهشتی

aasnafi@gmail.com 

Worby  .2

مقدمه
منابع موجود در وب، به دلیل ناپایداربودن، خیلی سریع نامرئی و نابود می  شوند و چنانچه 
برای حفاظت از آن ها تالشی انجام نشود از بین خواهند رفت )الیمن، 2002 نقل در 
نوشین فرد، رضایی شریف آبادی و عشق آبادی، 1391(؛ بنابراین نگهداری و حفاظت 
از این منابع اهمیت بیشتری پیدا می  کند. به این ترتیب، با آرشیوکردن وب تالشی برای 
پایداری اطالعات موجود در این محیط انجام شد )تامپسون، 2008 نقل در نوشین فرد، 
رضایی شریف آبادی و عشق آبادی، 1391(. در سال های اخیر، شمار کاربران شبکه  های 
اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر، گوگل پالس، اینستاگرام و سایر شبکه  های اجتماعی 
به سرعت 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 می  دهند)واربی2، 
2015(. دانش دربارة فناوری  ها و قابلیت  های وب و کاربرد آن ها و نیز آشنایی با زبان های 
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 به صورت الکترونیکی پایه ریزی شده است. 
باوجود انواع محمل  های اطالعاتی الکترونیکی و رسانه های اجتماعی، درصد اندکی از 
این تعامالت دیجیتال برای استفادة آینده نگهداری و آرشیو می  شوند. البته این مسئله فقط 
برای رسانه  های اجتماعی حاکم نیست، بسیاری از مکالمات تلفنی و گفتگوهای رودرروی 
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شخصی هم، قابلیت آرشیوشدن ندارند. شاید مهم ترین آن ها ضبط  شده باشد. شاید در 
گذشته با مراجعه به صندوق مکاتبات و نامه  ها، بازیابی نامه  های کاغذی امکان پذیر بود 
ولی امروز حتی باوجود سیستم  های اتوماسیون اداری این کار با چالش و به سختی انجام 
می  گیرد. در صورت آسیب دیدن سرور یا حذف شدن نامه  ها، دسترسی مجدد به آن ها ممکن 
نیست. سازمان  هایی که آرشویست ها را در اختیار خود دارند، می توانند برای مدیریت 
محتوای اطالعات و حفاظت از آن ها اقدام کنند. در غیر این صورت حفاظت از این منابع و 
دسترس  پذیری به آن ها مشکلی همیشگی خواهد بود. اما امروز، مسئله فراتر از سیستم  های 
اتوماسیون اداری نیز رفته و آن ارتباطات و تعامالت از طریق رسانه  های اجتماعی است 
)ماسر، 2016(. با توجه به تغییر در قالب  های گردش و انتقال اطالعات، توجه به چگونگی 
ذخیره  سازی اطالعات در عصر حاضر ضروری به نظر می  رسد؛ بنابراین، پژوهش حاضر 
در نظر دارد ضمن بررسی متون در خصوص آرشیوسازی رسانه  های اجتماعی به عنوان 
ابزارهای جدید و تعاملی انتقال اطالعات به معرفی برخی از نرم افزارهای ویژه آرشیوسازی 
محتوا بپردازد و درنهایت به عنوان یک مطالعة موردی، مواردی از رسانه  های اجتماعی مورد 

استفادة کاربران داخلی را در پایگاه   آرشیو اینترنتی مورد ارزیابی قرار دهد.

روش پژوهش
در مقالة حاضر از روش کتابخانه  ای دربارة آرشیوسازی وب و نرم افزارهای مرتبط با آن 
استفاده شده است. به منظور یافتن نرم افزارهای آرشیوسازی محتوای رسانه  های اجتماعی، 
از کلیدواژة Social Media Capturing software در ابزارهای کاوش استفاده شد. در هنگام 
بررسی این نرم افزارها مشخص شد، بسیاری از آن ها در ازای پرداخت هزینه، خدمت 
خود را ارائه می  کنند. با توجه به هزینه داربودن اکثر این نرم افزارها، جهت آزمودن اینکه 
یک رسانة اجتماعی نظیر یک وبالگ یا یک شبکة اجتماعی موبایل محور چگونه در 
محیط وب آرشیو می شود در نیمة بهار 1395 از پایگاه آرشیو اینترنتی که پیشتر به آن 
اشاره گردید استفاده شد. به همین منظور، نشانی اینترنتی وبالگ گفتگو )وبالگ گروهی 
کتابداری و اطالع رسانی( از یک سو و نیز نشانی کانال تلگرامی کتابخانة دانشکدة علوم 
تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی وارد بخش جستجوی پایگاه آرشیو اینترنتی شد 

و اطالعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیل شد.

رسانه های اجتامعی و آرشیوسازی وب
آرشیوسازی وب یکی از ابزارهایی است که به منظور گردآوری پیوستة داده  ها استفاده می  شود. 

اميررضا اصنافی 
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این ابزار پژوهشگران را قادر می  سازد تا تعامل افراد را از طریق رسانه  های موجود در اینترنت 
رصد کنند. سودمندی آرشیو وب در پژوهش های رسانه  های اجتماعی به ویژه در مطالعات، 
با هدف کشف و درک شیوه  های ارتباطی عملی کاربران و الگوهای موجود در رسانه های 
اجتماعی مشهود است )تامسون و کیلبراید1، 2015(. با آغاز به کار موتور کاوش آلتاویستا 
در سال 1995 به نظر می  رسید که می  توان تمام صفحات موجود در محیط وب را نگهداری 
کرد به صورتی که قابلیت نمایه شدن و جستجو را داشته باشند؛ اما هنوز سازوکاری برای این 
کار مشخص نبود. آرشیو اینترنت از سال 1996 آغاز به کار کرده است. ماشین وی بک2 از 
سال 2001 به بعد کار خود را برای آرشیوسازی محتوای وب آغاز کرد. با واردکردن نشانی 
اینترنتی می توان 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 مجموعه های مواد دیجیتالی شده شامل صفحات وب، نرم افزارهای کاربردی، 

بازی ها، موسیقی، تصاویر، فیلم ها و میلیون ها پیشینة دیگر را فراهم می سازد.
اینترنت آرکایو یک نهاد غیرانتفاعی با هدف ایجاد کتابخانه ای از سایت های اینترنتی 
است )ماسر3 ،2016(. عمدتاً کتابخانه  ها و آرشیوهای ملی در جهان درگیر فرایند آرشیوسازی 
وب هستند نظیر کتابخانة کنگره یا کتابخانة ملی نیوزلند. مثاًل کتابخانة ملی نیوزلند، دربارة 
خط مشی برداشت از وب بیان می  دارد: دروکردن وب اصطالحی است که توسط کتابخانة 
ملی برای توصیف گزینش، کپی برداری و آرشیوسازی وب سایت های یافت شده در محیط 
وب به کار می رود. مجموعه وب سایت های نیوزلند موردحمایت قانون واسپاری این کشور 
است که از سال 2003 در حال اجراشدن است. یکی از راه های مناسب برای درگیرشدن 
در فرایند آرشیوسازی وب، دسترسی به فناوری  های خودکار پردازش وب است. خدماتی 
نظیر اسمارش4، آرکایو ایت5، ایجاد مجموعه  های دیجیتال را تسهیل می  کنند. ابزارهای 
جدید، به خصوص آن هایی که بر رسانه  های اجتماعی تمرکز دارند، به صورت روزافزون 
در حال افزایش هستند. آرشیویست  ها غالباً واژة آرشیو را انتقال داده  ها از یک منشأ حقیقی 
یا حقوقی به یک مخزن می  دانند که بتوان آن داده  ها را سازمان دهی و بعد دسترس پذیر کرد؛ 
اما اصطالح آرشیوسازی در بافت رسانه  های اجتماعی به معنای برداشت و ذخیره سازی 
محتوا در یک سپردنگاه دیجیتالی بر اساس قواعدی که مالک محتوا ایجاد کرده است 
و قابلیت  های ارائه دهندة خدمت تعریف می شود. برداشت و حفظ محتوای رسانه  های 
اجتماعی در حال حاضر به عنوان یک موضوِع موردتوجه درزمینة آرشیو تبدیل شده است. 
شرکت  ها و مؤسسات توسعه، برنامه  هایی را که به برداشت داده  ها از محیط شبکه  های 
اجتماعی منجر می شود موردتوجه خود قرار داده  اند. بنکز6 )2009( معتقد است که حفاظت 

1. Thomson & Kilbride

2. Way Back Machine

3. Musser

4. Smarsh

5. Archive It

6. Banks
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و نگهداری از یادداشت  های وبالگ ها و توییت ها دشوارتر از نگهداری اسناد سنتی و چاپی 
است و همکاری گروهی مهندسان رایانه و کتابداران در جهت دسترس پذیری این اسناد 
برای آینده باید موردتوجه قرار گیرد. ضرورت دارد کتابداران و آرشیویست  ها آشنایی 
بیشتری با ابزارهای آرشیوسازی وب داشته باشند. کلی1 و دیگران )2010( در انگلستان به 
آرشیوسازی پست  های توییتر پرداختند. آن ها برای مدیریت توییت ها و دسترس پذیری به 
داده  ها نرم  افزار تی واپر2 را استفاده کردند. آن ها از سال 2010 برای آرشیوسازی اطالعات، 
از این نرم افزار استفاده می  کنند. البته چالشی که در این بین وجود دارد این است که کاربران 
می  توانند توییت های خود را حذف کنند؛ حتی آن هایی که آرشیوشده است. این حق 
را توییتر به آن ها داده است که هر زمان که مایل بودند توییت های خود را حذف کنند؛ 
بنابراین آرشیوسازی دائمی آن ها بدون اجازة مالک توییت ها ممکن نیست. آرشیوکردن 
توییت ها بر اساس کلیدواژه  ها انجام می  شود که حتی ممکن است به جای یک موضوع به 

پروفایل شخصی یک فرد هم مربوط شود.
در کتابخانه  های دانشگاه جرج واشنگتن، ابزاری ایجاد شد که از طریق آن امکان 
برداشت پست  های عمومی فراهم بود. این افزار، رابط برنامه  نویسی برنامة کاربردی توییتر3 
نام داشت. در این برنامه، امکان جستجوی کاربران خاص، جستجوی کلیدواژگانی و 
مکانی فراهم بود. دریافت خروجی به صورت اکسل برای انجام تحلیل های بیشتر نیز در 
این برنامه فراهم بود ) کلی و دیگران، 2010(. در سال 2013 کتابخانه  های دانشگاه ایالتی 
کارولینای شمالی برنامه  ای منبع باز را در گیت هاب4 ایجاد کردند که تصویرهای ارسال شده 
در اینستاگرام و فراداده های مربوط به مکاتبات را جدا و استخراج می  کردند )ماسر، 2016(. 
توییت ها در حال تبدیل شدن به داده  های قابل تحلیل و مطالعه برای پژوهشگران هستند 
اما به دلیل کمیت گسترده توییت ها، برداشت داده های عظیم با دشواری انجام می شود. 
توسعه دهندگان نرم افزارها در تالش هستند تا بتوانند تصاویر موجود در توییتر را هم 
استخراج کنند. کاربرگة گوگل برای آرشیوسازی توییتر، یک قالب کاربرگه  ای رایگان از 
طرف گوگل است که با رابط کاربری برنامه نویسی برنامة کاربردی توییتر در ارتباط است 
و مجموعه  ای از توییت ها را بر اساس برچسب های منتخب گردآوری می  کند. برنامه  هایی 
نظیر توارک امکان برداشت داده  ها از سایر رسانه  های اجتماعی نظیر یوتیوب، فیس بوک 
و لینکدین را هم فراهم می  سازند )کلی و دیگران، 2010(. لینکدین، فیس بوک، توییتر 
و اینستاگرام بیشترین رسانه  های اجتماعی هستند که محتوای آن ها برداشت و آرشیو 
می  شود. آرکایو ایت دربرگیرندة الیه  های ذخیره  سازی و کشف اطالعات است. آرکایو ایت 
به صورت عمومی و کلی به عنوان یک ابزار برداشت داده  ها از رسانه های اجتماعی استفاده 
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می شود. چند نمونه  از مؤسساتی که از آن  ها استفاده می کنند عبارت اند از: دانشگاه جانز 
هاپکینز1، دانشگاه ویسکانسین مدیسون2. آرشیوهای ملی بریتانیا اخیراً آرشیو رسانه  های 
اجتماعی دولت این کشور را ایجاد کرده است که به صورت نظام  مند توییت ها و ویدئوهای 
یوتیوب را که توسط دولت مرکزی بریتانیا منتشرشده است آرشیو می  کند. کتابخانة بریتانیا 
نیز آرشیوسازی وب را در سال 2004 آغازکرد که به صورت گزینشی، وب سایت های 
بریتانیایی را گردآوری می  کند. حاصل این کار که آرشیو وب باز بریتانیا3 نامیده شد، 

گردآوری تقریباً 15 هزار وب سایت بود )کتابخانة بریتانیا، 2010(.
آرشیوسازی  برای  امکان سنجی  مطالعة  به   )2015( هروی4  رمضان  زاده  و  هاروور 
رسانه  های اجتماعی در ایرلند پرداختند. آن ها عقیده داشتند که بین رویدادها و هشتگ  ها 
رابطه وجود دارد و برای تحلیل رویدادها می  توان از آن ها بهره برد. تمرکز کار آن ها بر 
روی یادداشت  های توییتر بود. این پژوهشگران مدلی را برای آرشیوکردن محتوای رسانه  های 
اجتماعی بر اساس فعالیت های آرشیوی و رویکردهای رایانشی ارائه نمودند. 12 دانشگاه 
کانادا از نرم افزارهای آرشیوسازی وب برای نگهداری از محتوای رسانه  های اجتماعی خود 
استفاده می  کنند. محتوای تولیدشده توسط سازمان، تهیة مستندات و پیشینة سازمان، رویدادها، 
اخبار و مکاتبات از مواردی هستند که توسط این دانشگاه ها آرشیو می شود. کتابخانة دانشگاه 
یو بی سی برای آرشیو  سازی رسانه  های اجتماعی خود، از نرم افزار آرکایو ایت و ماشین 

وی بک در پایگاه آرشیو اینترنتی استفاده می  کند )رینگهام و رومان آمیگو5 ، 2016(.
بررسی متون نشان می  دهد که در داخل کشور به جز مواردی که به حفاظت رقمی منابع 
اطالعاتی پرداخته شده است، دربارة آرشیوسازی رسانه  های اجتماعی پژوهشی انجام نشده 
است. به عنوان مثال، صمیعی و رضایی شریف    آبادی )1389( در مقالة خود دربارة حفاظت 
رقمی در کتابخانه  های رقمی بیان داشتند که راهبردهاي متفاوتي براي انواع مواد رقمي وجود 
دارد. در منابع پیچیده و نرم  افزارهاي کاربردي مانند بازي  هاي رایانه  اي، حفاظت فناوري 
و شبیه  سازي یک رویکرد مناسب است. در منابع ساده و در جایي که دانش مربوط به 
قالب کافي است، راهبرد انتقال و بسته بندی نیز مناسب است. شناساگرهای دائمي براي 
دستیابي به منبع، در صورت تغییر مکان منبع، مناسب است. تبعیت از استانداردها، پیچیدگي 
و هزینة راهبردهاي حفاظت بلندمدت را کاهش مي  دهد و درنهایت، براي نجات اطالعات 
از رسانه  هاي منسوخ و خراب، باستان شناسی رقمي مناسب است. از سوی دیگر، نوشین فرد، 
رضایی شریف  آبادی و عشق  آبادی )1391( در پژوهش خود با عنوان» بررسي سیاست های 
براي  پیشنهادي  سیاهة  ارائة  منتخب:  کشور  چند  ملي  وب  آرشیوهاي  مجموعه  سازي 
آرشیوهاي وب ملي« معیارهایی به دست آوردند. معیارهاي مجموعه  سازي به دست آمده 

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 سیاست های مجموعه  سازي آرشیوهای وب ملي کشورهاي منتخب، به  صورت 
سیاهه  اي متشکل از 8 عامل )عوامل کلي انتخاب انتشارات پیوسته، انواع انتشارات، عنوان، 
اولویت  بندي نسخه  هاي چندگانه، مسائل قانوني، استثناها، اصول کلي انتخاب و وارسي کل 

دامنه(؛ 32 مالک؛ و 107 نشانگر براي آرشیوهاي وب ملي تعیین گردید.
بسیاری از نهادهای دولتی از ابزارهایی نظیر توییتر، فیس بوک و یوتیوب استفاده 
می  کنند؛ مثاًل برای اطالع رسانی دربارة موارد بهداشتی یا برگزاری جلسات با کارکنان. 
در ناسا از اسمارش که ابزاری برای آرشیو سازی مبتنی بر ابر است برای آرشیوسازی 
محتوای رسانه  های اجتماعی مربوط به این موسسه استفاده می شود )مور1، 2013(. برخی 
رسانه  های اجتماعی مثل لینکدین به کاربران اجازه می  دهند تا داده  ها را از صفحة تنظیمات 
و شخصی بارگذاری کنند. در لینکدین هم همانند فیس بوک و توییتر، آرشیوی از داده ها 
فراهم می شود و هنگامی که آرشیو آماده شد، پیامی از طریق پست الکترونیکی ارسال 
می شود. تاریخ ورود به سیستم، اطالعات ثبت  نام، تصاویر و سایر اطالعات ثبت می شود. 
این فرایند در یک سطح حداقلی، برای برخی رسانه  های اجتماعی داخلی نیز رخ می  دهد.

1. Moore

 
تصویر   1
ایجاد نسخۀ پشتیبان در محیط 
پرشین بالگ

اميررضا اصنافی 
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به عنوان مثال، در تصویر 1 مشاهده می  شود که در یک رسانة اجتماعی نظیر وبالگ، 
کاربری که به عنوان مدیر وبالگ اجازه ارسال محتوا را دارد می تواند 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 رسانه  های اجتماعی ایران تا چه میزان در محیط وب، آرشیو می شوند 
ضرورت دارد پژوهشی مجزا و در حوزه  های مشخص و به صورت تطبیقی انجام شود؛ 
اما، به عنوان یک بررسی موردی، نشانی وبالگ گروهی کتابداری و اطالع  رسانی )گفتگو( 
در بخش جستجوی وبگاه آرشیو اینترنت وارد و جستجو انجام شد. تصویر 2 نتیجة 
بازیابی شده در این پایگاه را نشان می  دهد. در این تصویر نمایان می  شود که از سال 2006 
تا سال 2016 دسترسی به برخی یادداشت  های این وبالگ فراهم است و ماشین وی بک1 
در وبگاه آرشیو اینترنت، این دسترسی را به صورت تصادفی فراهم می  کند. بررسی  ها نشان 
داد که این وبالگ از مرداد1383 راه اندازی شده است و از طریق آرشیو اینترنت، 79 

یادداشت آن بازیابی می  شود.

1. Wayback Machine

 
تصویر  2

آرشیوشدن وبالگ گروهی کتابداری و 
اطالع رسانی
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 این امر نشان می  دهد درصورتی که کاربران بخواهند به یادداشتی که در تاریخ مشخصی 
ارسال  شده است دسترسی داشته باشند، تنها از طریق آرشیو موجود در وبالگ به آن 
اطالعات خواهند رسید. درحالی که تمام محتوای آن از طریق آرشیو اینترنت قابل برداشت 
نیست. درصورتی که این وبالگ توسط گردانندگان آن حذف شود دیگر یادداشت های آن 
به وسیلة آرشیو وب، در اختیار کاربران قرار نخواهد گرفت. هرچند به طور دقیق نمی  توان 
برای همة رسانه  های اجتماعی داخلی این مسئله را تعمیم داد؛ اما به نظر می  رسد هنوز 
مسئلة آرشیوکردن محتوای رسانه  های اجتماعی در داخل کشور موردتوجه قرار نگرفته 
است. به گونه ای که محتوای این رسانه  ها در راستای استفادة آنی کاربرد دارند و برای 
استفادة آتی آن ها تدبیری به کار نرفته است. مثال دیگر دربارة برداشت داده  ها از شبکة 
اجتماعی موبایل محور 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. نتیجه  ای که به دست آمد در تصویر 3 قابل مشاهده است.

تصویر 3 نشان می  دهد که ماشین وي بک در آرشیو اینترنت، به طور خودکار قادر 
نیست محتوای یک رسانة اجتماعی موبایل محور را بازیابی کند. بلکه در ابتدا باید نشانی آن 
در وبگاه آرشیو اینترنت ذخیره شود و از تاریخ ذخیره شدن به بعد، امکان مشاهدة محتوای 
برداشت توسط این پایگاه فراهم خواهد شد؛ بنابراین، مشخص می شود امکان دسترسی 
به محتوای آرشیوشدة شبکه های اجتماعی موبایل محور نیز در داخل کشور فراهم نشده 
است. این درحالیست که در حال حاضر، بیش از ده نرم افزار آرشیوساز شبکه های اجتماعی 

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

اميررضا اصنافی 
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وجود دارد که یا می  توان از آن ها بهره برد یا اینکه الگوی مناسب برای ایجاد یک نرم افزار 
داخلی آرشیوکنندة محتوای رسانه  های اجتماعی تهیه نمود که دسترسی به محتوای این 
منابع اطالعاتی در آینده نیز میسر باشد. هرچند به نظر می  رسد محتوای شبکه  های اجتماعی 
مبتنی بر تلفن همراه، می تواند با وبالگ ها 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 شبکه  های اجتماعی که ماهیت خصوصی ندارند می تواند برای مورد استناد قرار 

گرفتن در آینده توسط پژوهشگران، فرایندی سودمند باشد.

نرم افزارهای آرشیوکنندۀ رسانه  های اجتامعی
جستجوهای پژوهش نشان داد که بیش از ده نرم افزار آرشیوکنندة رسانه  های اجتماعی در 
دنیا وجود دارد که اکثر آن ها اشتراکی و هزینه  ای هستند و درصد اندکی از آن ها به صورت 
نرم افزارهای منبع باز قابل استفاده اند. در جدول 1 مشخصات این نرم افزارها قابل مشاهده 

است.

قابلیت  هانام شبکۀ اجتامعینام نرم افزار
رایگان یا 

هزینه  دار

فیس بوک و توییرتآرکایوایت
یک خدمت اشرتاکی است که به سازمان ها امکان آرشیوکردن وب سایت ها 

و داده های موجود در شبکه  های اجتامعی خود را فراهم می  کند.
هزینه  دار

آرکایوسوشال

فیس بوک، یوتیوب، 

لینکدین و توییرت
آرشیو  و  برداشت  را  اجتامعی  رسانه های  محتوای  خودکار  به صورت 

می کند.
هزینه دار

ایرادو

لینکدین، فیس بوک، توییرت 

و وبالگ ها
محتوای موجود در رسانه های اجتامعی و پیام رسان های فوری را به طور 

مستقیم برداشت می کند و در قالب یک فایل زیپ شده ارائه می کند.
هزینه دار

فلیکرفلیکر ای پی آی

یک نرم افزار کاربردی است که از طریق آن می توان تصاویر موجود 

در پایگاه فلیکر را استخراج و آرشیو منود. این نرم افزار، امکان بارگذاری 

ویدئوهای منتخب کاربران از یوتیوب را فراهم می  سازد.

هزینه دار

ایرتاسی
فیس بوک، توییرت، لینکدین

این خدمت اشرتاکی به منظور ایجاد آرشیو وبی از محتوای رسانه های 

اجتامعی سازمان های دولتی ایجادشده است. پس از برداشت داده ها 

از این رسانه ها، امکان نگهداری آن ها در یک سپردنگاه فراهم می شود.

هزینه دار

هزینه داراز تصاویر ارسال شده توسط کاربران نسخۀ پشتیبان تهیه می کند.توییرت، فلیکر، اینستاگرامری کالکت

رید آرکایوز
محتوای برداشت شده توسط این نرم افزار، قابلیت برچسب گذاری دارد. فیس بوک، توییرت، لینکدین

این نرم افزار قابلیت جستجو را نیز در اختیار کاربران قرار می دهد.
هزینه  دار

پاترینا
فیس بوک، توییرت، لینکدین 

و وبالگ ها

از طریق این نرم افزار، امکان برداشت محتوا و منایه سازی رسانه های 

اجتامعی و آرشیوسازی آن ها فراهم است.
هزینه دار

اسامرش
لینکدین، فیس بوک، توییرت

این خدمت اشرتاکی، بدون نیاز به نصب نرم افزار، امکان آرشیوسازی 

محتوای رسانه های اجتامعی را فراهم می سازد. یادداشت های ارسال شده 

به این رسانه ها قابل جستجو و بازیابی هستند.

 هزینه دار
جدول   1

نرم افزارهای آرشیوکنندۀ محتوای 
رسانه  های اجتامعی
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اجتماعی  رسانه  های  آرشیو سازی  برای  که  می  دهد  نشان  را  برنامه  هایی  جدول1، 
مورداستفاده قرار می  گیرند. برنامه  های متعددی برای آرشیوسازی رسانه  های اجتماعی 
استفاده می  شوند اما دو برنامة عمدة عمومی عبارت اند از: آرکایوسوشال و آرکایو ایت. 
نرم افزار اول، محتوای شبکه  های اجتماعی نظیر فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، لینکدین و 
یوتیوب را نگهداری می  کند. این نرم افزار، قادر است که یادداشت  های رسانه  های اجتماعی 
و نیز اظهارنظرهای آن ها را برداشت کند. کاربران می توانند یادداشت ها، اظهارنظرها و 
تصاویر را ببینند. مؤسساتی نظیر آرشیو ایالتی کارولینای شمالی، کتابخانة ایالتی کارولینای 
جنوبی، آرشیوهای آستین، تگزاس و واشینگتن از این خدمات بهره می  گیرند. این نرم افزارها 
به صورت مداوم، تمام محتوای پایگاه های مزبور را می  کاوند به گونه ای که هیچ داده  ای که 
ممکن است بعداً حذف شود از بین نرود. هرچند برداشت داده  ها از فیس بوک و لینکدین 
نیز در این برنامه  ها انجام می  شود؛ اما تمرکز عمدة این نرم افزارها بر برداشت داده  ها از 
شبکة اجتماعی توییتر است و اساساً برنامه  هایی نیز فقط به همین منظور طراحی شده است. 
اخیراً برنامه  های منبع باز نیز به وجود آمده  اند که امکان برداشت اطالعات از رسانه  های 
اجتماعی را فراهم می  سازند. این برنامه های کاربردی توسط بسیاری از سازمان ها جهت 
پشتیبانی از برنامة آرشیوسازی محتوای رسانه  های اجتماعی مورداستفاده قرار می  گیرند. 
تحلیل ویژگی  های این نرم افزارها و استخراج قابلیت  های آن ها می تواند مدل و الگوی 

اس ام سی 410

فیس بوک، توییرت، گوگل 

پالس، لینکدین

رسانه های  از  محتوا  خودکار  برداشت  امکان  نرم افزار،  این  طریق  از 

اجتامعی و مدیریت آرشیو آن ها فراهم می شود. این نرم افزار، یک نسخۀ 

رایگان آزمایشی دارد که 30 روز قابل استفاده است.

هزینه دار

سوشال ِویر

فیس بوک، توییرت و 

لینکدین

این نرم افزار، امکان دسرتسی متمرکز برای کاربران جهت مدیریت و 

برداشت محتوای رسانه های اجتامعی را برای افراد عادی و سازمان ها 

فراهم می سازد.

هزینه دار

توییرتتوییت آرکاویست
این نرم افزار کاربردی به کاربران امکان آرشیوکردن توییت ها را به منظور 

تحلیل و داده کاوی ارائه می کند.
هزینه دار

توییرت بک آپ
توییرت

یک نرم افزار قابل بارگذاری است که همۀ توییت ها را برداشت می کند 

و در قالب یک فایل ایکس ام ال به کاربران عرضه می دارد. کاربران 

می توانند در آرشیو توییرت، بر اساس کلیدواژه ها، هشت تگ، نشانی وب، 

یا شناسۀ کاربری به جستجو بپردازند.

منبع باز

توییرت آرکایو 

دانلود

توییرت

می توانند  کاربران  می کند.  استخراج  را  توییرت  در  موجود  داده های 

درخواست نسخه ای از توییت های خود را به عنوان آرشیو در اختیار داشته 

باشند. یک فایل زیپ شده از این توییت ها در اختیار کاربران متقاضی 

قرار می گیرد.

منبع باز  
ادامۀ جدول  1
نرم افزارهای آرشیوکنندۀ محتوای 
رسانه  های اجتامعی
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پیشنهادی ایجاد نرم افزار داخلی آرشیوسازی رسانه  های اجتماعی را مهیا سازد.

نتیجه 
رویکردی  چنین  در  بود.  آرشیوی  مواد  از  حفاظت  بیشتر  آرشیوها  نقش  گذشته،  در 
آرشیویست ها نگهبانان فیزیکی پیشینه  های راکد بودند؛ اما در رویکردهای فعلی عالوه بر 
نگهبانی فیزیکی، مسئولیت یکپارچگی فیزیکی، فکری و دسترس پذیری آن ها برای استفادة   
مجدد نیز به مسئولیت  های آن ها اضافه شده است. یکی از مهم ترین جنبه  های قابل توجه 
دربارة   این رویکرد این است که آرشیویست نقش واحدی در ارائه برای دفاع فیزیکی و 
اخالقی از پیشینه دارد )گیلیلند-اسوتلند، 2002، ص210(. کوک و شوارتز )2002( نیز 
به نقش اولیة   آرشیویست  ها به عنوان نگهبان اشاره می  کنند و آن ها را از توجه صرف به 
آرشیوها به آرشیوسازی فرامی خوانند. در مقابل در رویکردی معکوس،    آرشیویست  ها به 
افزایش نقش به عنوان مشاوران پیشینه  ها و پیشینة  نگهداری و تبدیل شدن به واسطه  گران 
دسترسی در سازمان هایشان فراخوانده می  شوند به این ترتیب، این رویکرد موجب بروز 
مباحث جدیدی در حوزة   آرشیوسازی شده است. ازجملة این مباحث می  توان به نیاز به 
منابع کافی فناورانه، مالی یا انسانی اشاره کرد. به عالوه چنین رویکردی، الزاماتی در زمینة 
نیازمندی  های آرشیوی و نظارتی پدید می  آورد. به طورکلی در این رویکرد، آرشیویست 
به جای حفاظت فیزیکی از آرشیو، نقش مهم تری درزمینة آرشیوها به عهده می  گیرد و درگیر 
مسائلی چون فهم و استفاده از سیستم نگهداری از پیشینه، مسائل مرتبط با نیازمندی های 
کارکردی آرشیوها، مسائل مرتبط با فراداده  ها و میانجیگری و کمک به کاربر در دسترسی 

به پیشینه  های آرشیوی نگهداری شده در نظام می  شود )کانینگهام، 1996، ص315(.
از سال 1996 آرشیوسازی وب در جهان آغازشده است و این نشان می  دهد کشورهای 
جهان به میرا و ناپایداربودن منابع وب پی برده  اند. به دالیل مختلف ازجمله مشکالت مالی، 
مسائل اخالقی و امنیتی، هک شدن وب سایت ها و نظایری ازاین دست، نمی  توان اطمینان 
داشت وب سایتی که امروز در اختیار کاربران است و می توانند از اطالعات موجود در آن 
بهره بگیرند فردا نیز وجود داشته باشد. کتابخانه  های ملی استرالیا، ایاالت متحده، انگلستان، 
فرانسه، سوئد، دانمارک ازجمله کتابخانه  های پیشگام در عرصه آرشیوسازی وب بوده اند و 
پروژه های دیگری نظیر پاندورا در استرالیا، یوروپیانا در اروپا، و آرشیو اینترنت نیز در حال 
آرشیوسازی منابع وبی هستند. پژوهش های گوناگونی در حوزة مرتبط با اسناد الکترونیکی 
و رسیدن به مدلی برای پیاده سازی آرشیو وب در ایران نیز صورت گرفته است و برگزاری 
همایشی مرتبط با مدیریت اطالعات در محیط وب که اسفندماه سال 1391 در سازمان 
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اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، اهتمام متخصصان ایرانی را 
برای رسیدن به راهکارهای عملیاتی کردن 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؟ قطعاً این امر، نمی تواند یک مسئلة کم اهمیت باشد. 
آرشیوسازی وب به برنامه ریزی بلندمدت، پژوهش های عمیق، نیازسنجی و امکان سنجی 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 آن ها بهره بگیرد؟
اساساً 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 می  گیرد؟ به طورقطع، آرشیوسازی 
منابع وب، نباید به معنی پایمال کردن حق مؤلف، بلکه باید در راستای تقویت آن باشد. 

متولیان امر باید این نکته برجسته را نیز مدنظر داشته باشند.
چه سازمان هایی قرار است در این پروژه همکاری کنند؟ موازی کاری در آرشیوسازی 
وب، یک آسیب جدی است که باید به آن توجه شود. اگر هم زمان چند سازمان به آرشیوسازی 
وب می پردازند این خود به معنی اتالف هزینه ها و نیروها و ایده هاست. یکپارچگی افکار و 

تعامل و مشارکت در پیاده سازی آرشیو وبی، می تواند مانع موازی کاری ها شود.
سازمان دهی منابع چگونه باید باشد؟ شیوة ذخیره سازی باید صحیح باشد تا بازیابی 
به گونه ای سریع، دقیق و صحیح صورت گیرد. ازآنجاکه فراداده  ها به توصیف عناصر 
اطالعاتی می  پردازند، می  توانند در مدیریت پیشینه  های آرشیوی استفاده شوند. فراداده  های 
مربوط به پیشینه، نه تنها در نگهداری پیشینه به عنوان یک شیء اطالعاتی عمل می کنند 
بلکه فراداده  های مبتنی بر رخداد و فرایند نیز برای ثبت همة ابعاد درگیر در فرایندها و 

فناوری  های نگهداری از پیشینة موردنیاز هستند.
آموزش کارکنان باید چگونه باشد؟ در این راه، کتابداران و آرشیویست های متخصص 
و تربیت شده باید وارد عمل شوند. آن ها باید آموزش ببینند که چگونه دست به انتخاب 

منابع بزنند و چه منابعی را استخراج کنند و نسبت به ثبت اطالعات آن ها اقدام نمایند.
برنامه ریزی گام به گام و منظم و مدیریت اصولی، علمی و تخصصی و نیز دارابودن 
زیرساخت هاِی سخت افزاری و نرم افزاری برای تحقق این امر، نکته های 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، به خصوص با حجم روزافزون این منابع انجام 
چنین کاری، غیرممکن می نماید. این امر نیز تنها از عهدة یک سازمان نظیر سازمان اسناد و 
کتابخانة ملی ایران برنمی آید بلکه همکاری سایر سازمان ها و مراکز تخصصی را نیز طلب 
می کند )اصنافی، 1393(. تشکیل کارگروه های تخصصی، بهره  گیری از نظرات متخصصان، 
استفاده از تجارب موفق سایر کشورها، داشتن رویکرد مدبرانه و گزینش منابع بر اساس 
معیارهای علمی و استاندارد انتخاب از مهم ترین مسائلی است که باید موردتوجه قرار گیرد 
تا بتوان به نمونه  ای قابل استفاده و عملیاتی از آرشیو وب در ایران دسترسی داشت؛ آرشیو 
وبی که هدف اساسی آن، باید فراهم آوری 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 مجموعه های تاریخی دسترسی داشته باشند و راحت 
بتوانند با واردکردن نشانی اینترنتی وب سایت موردنظر خود، به آرشیو سایت در سال و 
ماه موردنظر دسترسی و از اطالعات آن بهره بگیرند. البته آرشیو وبی، فقط به وب سایت ها 
محدود نمی شود بلکه متون، تصاویر، فایل های دیداری و شنیداری و نرم افزارها را نیز باید 
دربر بگیرد. چشم انداز بهره گیری از رسانه های اجتماعی در حال تغییر است. در ابتدا این 
ابزار توسط عموم مردم و بیشتر به منظور سرگرمی استفاده می  شد؛ اما در حال حاضر بسیاری 
از سازمان ها برای تبادل اطالعات و نیز آرشیوسازی پیشینه  ها از آن بهره می  گیرند. اکنون 
سازمان ها به دنبال آن هستند تا این مکاتبات و ارتباطات را ذخیره کنند. شاید در گذشته 
بولتن  های خبری چاپی توسط سازمان ها منتشر می شد و در اختیار کارکنان و خوانندگان 
قرار می گرفت؛ اما امروزه از وبالگ، توییتر یا سایر رسانه  های اجتماعی برای این قضیه 
استفاده می شود؛ اما محتوای موجود در رسانه های اجتماعی، عمدتاً موقتی هستند. هدف 
استفاده از این رسانه ها باید مشخص شود. خط مشی مدون برای تسهیل یا انتقال اطالعات 
باید وجود داشته باشد. داشتن برنامة راهبردی در این زمینه حائز اهمیت است. بااین حال، 
خروجی و محتوای این منابع زودگذر است و برای طوالنی مدت دسترس پذیر نیست. 
درواقع می توان از این منابع، استفادة آنی کرد و برای استفاده های آتی باید تدبیری اندیشید. 
شریف )1391( بیان می  کند که با توجه به رشد شتابان وب سایت ها و استفادة کاربران از 
آن ها برای تأمین نیازهای اطالعاتی، روش  های گوناگونی برای دسترسی به محتوای وب 
فراهم شده است. یکی از این ابزارها موتورهای کاوش هستند. موتورهای کاوش نسبت 
به نمایه سازی صفحات وب و کمک به کاربران در بازیابی اطالعات آن ها اقدام می  کنند. 
بااین وجود، تنها زمانی امکان اطمینان از بازیابی صفحات وب فراهم است که اطالعات 
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نمایه شدة این صفحات در پایگاه اطالعاتی موتورهای کاوش قرارگرفته باشد؛ اما باید 
بیان داشت که عمق نمایه  سازی موتورهای کاوش عمومی و تخصصی با فرایند ابزارهای 
آرشیوسازی صفحات وب متفاوت است. »آرشیو اینترنت« که در این مقاله تمرکز در آن بر 
روی رسانه  های اجتماعی است از عمق و کیفیت متفاوت  تری نسبت به موتورهای کاوش 
برخوردار است. درحالی که در موتورهای کاوش فرایند بازیابی موردتوجه است در فرایند 
آرشیو سازی اینترنت، برداشت و آرشیوکردن صفحات وب به منظور دسترسی در آینده 

مورداستفاده قرار می  گیرد.
فناوری های ذخیره سازی اطالعات رقمی به سرعت در حال تکامل هستند و نمونه  های 
تازه  تری از آن ها به صورت مداوم در اختیار کاربران قرار می  گیرد. صمیعی )1391( در مقالة 
خود استفاده از الگوِی مرجِع سامانة اطالعاتِی آرشیوِی باز را برای مدیریِت حفاظِت اسنادِ 
رقمِی مراکزِ آرشیو پیشنهاد می  کند. به عقیدة وی، این یک روش متعارف و استاندارد برای 
ذخیره سازی حجم انبوه اسناد رقمی است. وی بیان می  کند که به کارگیری استانداردهای 
حفاظت رقمی مبتنی بر ایکس ام ال، در حوزه های میان کنشی و تبادلی داده  ها می تواند 
مطلوب و مورد استفاده باشد. وجود فراداده براي حفاظت سطح باال، مستقل از ویژگي  هاي 
حفاظت رقمي، مي  تواند نقطة آغازي براي اقدامات جدید حفاظت رقمي باشد و تطابق 
فرادادة حفاظت و استاندارد اُ. اي. آي. اس. را در میان انباره  هاي آرشیوي ارتقا بخشد. 
یافته  هاي این پژوهش مي  توان کوششي جدید را براي شناسایي بهترین  از  با استفاده 
عملکردها و رویکردهاي رایج براي به کارگیری فرادادة حفاظت در حمایت از فرآیند 
حفاظت رقمي آغاز کرد؛ و درنهایت استفادة همه از یک استاندارد فرادادة حفاظت را 
نظیر پرمیس و بومی سازی آن در هر کشور الزامي   سازد. به این ترتیب، مسائل زیادی دربارة 
آرشیوسازی رسانه  های اجتماعی وجود دارد که باید به آن ها توجه شود. به نظر می  رسد 
که باید خط مشی، راهبرد و سیاست کلی را در زمینة آرشیوسازی رسانه  های اجتماعی 
تعیین کرد. آیا قرار است یک یادداشت ویژه، همة یادداشت ها، یادداشت  های همراه با 
تصویر یا بدون تصویر ذخیره شود؟ مسائل مربوط به حریم شخصی و مالکیت فکری 
باید در نظر گرفته شود. رسانه  های اجتماعی، بستر نوینی را برای تعامل و ارتباطات ایجاد 
کرده اند، امکاناتی نظیر ایجاد، ویرایش، تسهیم و بحث دربارة منابع اطالعاتی در این گونه 
از محمل  های اطالعاتی فراهم است. اینکه چه چیزی به عنوان محتوا نگهداری شود؟ چه 
کسی این محتوا را نگهداری کند؟ این محتوا چگونه نگهداری شود؟ چالش های امروز 
برای آرشیوسازی این منابع است. رسانه  های اجتماعی خروجی فراتر از متن دارند، آن ها 
به محتوای گوناگون، نظیر وب سایت ها، عکس  ها، ویدئوها و سایر رسانه  ها پیوند می  دهند؛ 
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بنابراین، باید برنامة ویژه  ای برای آرشیوسازی محتوای این منابع داشت. از یک سو با توجه 
به چالش  هایی که در برابر محتوای تولیدشده در محیط وب و به خصوص در رسانه  های 
آرشیوسازی  جهت  استاندارد  نرم  افزارِ  فقدان  دیگر  سوی  از  و  دارد  وجود  اجتماعی 
محتوای این منابع در داخل کشور، پیشنهاد می  شود صاحبان محتوا در بازه  های زمانی 
مشخص، نسبت به تهیة نسخه های پشتیبان از مطالب تولیدشده اقدام نمایند تا در صورت 
مواجه شدن با آسیب  های احتمالی سرور اصلِی یک رسانة اجتماعی نظیرِ وبالگ، بتوان از 
وجود نسخة آرشیو آن اطمینان حاصل نمود. درنهایت باید در نظر داشت که آرشیوکردن 
محتوای رسانه  های اجتماعی به طورکلی نباید منحصراً رسالت ثبت حافظة مؤسسات باشد. 
آرشیویست ها، کتابداران، پژوهشگران، ناشران باید با یکدیگر برای توسعة مدل  های جدید 

و ابزارهای اختصاصی آرشیوکردن رسانه  های اجتماعی تالش کنند.

منابع
اصنافی، امیررضا)1393(. » آرشیو وب در ایران: از تصور تا واقعیت«. کتاب ماه کلیات، ش186، صص8-6. 
شریف، عاطفه)1391(. »بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش 
کمی-زمانی نمایه  سازی و توجه به عناصر ابرداده  ای در رتبه بندی صفحه  های وب«. پژوهش نامة کتابداری 

و اطالع رسانی، 2)1(، صص194-175.
صمیعی، میترا)1391(. »فرادادة حفاظت و تطابق آن با استاندارد الگوي مرجع سیستم اطالعاتي آرشیوي باز 

)اُ. اي. آي. اس.(«. فصلنامة مطالعات ملي کتابداري و سازماندهي اطالعات، 92، صص169-152.
صمیعی، میترا؛ رضایی شریف آبادی، سعید)1389(. »حفاظت رقمي در کتابخانه هاي رقمي: مرور راهبردها«. 

فصلنامة مطالعات ملي کتابداري و سازماندهي اطالعات، ش84، صص104-89.
کانال تلگرامی کتابخانة دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، بازیابی شده در تاریخ: 

1395/3/20 از:
https://telegram.me/feplib 

سیاست های  »بررسي  مریم)1391(.  عشق آبادی،  سعید؛  شریف آبادی،  رضایی   فاطمه؛  فرد،  نوشین 
مجموعه سازی آرشیوهاي وب ملي چند کشور منتخب: ارائه سیاهه پیشنهادي براي آرشیوهاي وب 

ملي«. فصلنامة گنجینه اسناد، ش 85، صص106-80.
http://ilisa.blogfa.com :وبالگ گروهی کتابداری و اطالع رسانی، بازیابی شده در تاریخ: 1395/3/20 از

تأملی بر آرشیو سازی
 رسانه  های اجتماعی



112
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  102

منابع التین

Archive Social Sofware. Accessed 19 May 2016. from: http://www.ArchiveSocial.com 

Archive It Software. Accessed 19 May 2016. from: http://www. Archive-It.org

The British Library,)2010(. “The British Library Collection Development Policy for 

Websites”. Accessed 9 June 2016. from: http://www.bl.uk/reshelp/pdfs/modbritcd-

pwebsites.pdf.

Banks, Marcus)2009(. “Blog posts and tweets: the next frontier for grey literature”. In: 

Farace, Dominic & Schopfel, Joachim, editors. Grey Literature in Library and 

Information Studies. Berlin: De Gruyter, pp217-226.

Cook, T., & Schwartz, J.)2002(.”Archives, records, and power: From )postmodern( the-

ory to )archival( performance”. Archival Science, v2, pp171-185.

Cunningham, A.)1996(.”Journey to the end of the night: Custody and the dawning of a 

new era on the archival threshold”. Archives and Manuscripts, 24)2(, pp312-321.

Gilliland-Swetland, A. J.)2002(. “Testing our truths: Delineating the parameters of the 

authentic archival electronic record”. American Archivist,  65)2(, pp196-215.

Harrower, N.; Heravi, B. R.)2015(.”How to Archive an Event: Reflections on the So-

cial Repository of Ireland”. New Review of Information Networking, 20)1-2(, 

pp104-116.

Internet Archive. Accessed May 18 2016. from: http://www.archive.org

Kelly, B.; Hawksey, M.; O’Brien, J.; Guy, M.;Rowe, M.)2010(. “Twitter archiving using 

Twapper Keeper: technical and policy challenges”. In 7th International Confer-

ence on Preservation of Digital Objects (iPRES 2010). University of Bath.

Musser, L.)2016(.” Preserving the Digital Record of Science and Engineering: the Chal-

lenge of New Forms of Grey Literature”. Issues in Science and Technology Librari-

anship. Retrieved 29 May 2016. from: http://istl.org/16-winter/short.html. 

Moore, Johan.)2013(. “Social media: The next generation of archiving”. Retrieved 2May 

2016. from: https://fcw.com/articles/2013/11/25/exectech-social-media-archiving.

aspx. 

Ringham, Larissa;  Roman Amigo, Carolina)2016(.”UBC Library Web Archiving 2016: 

اميررضا اصنافی 



113
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  102

Digital Projects Librarian at University of British Columbia Library”.     Retrieved 

28May2016. from: 

 http://www.slideshare.net/LarissaRingham/ubc-library-web-archiving-

2016?qid=2da7072b-2939-499d-bdf1-5c7d2f51a370&v=&b=&from_search=1. 

 Thomson, S. D.; Kilbride, W.)2015(. “Preserving Social Media: The Problem of Access”. 

New Review of Information Networking, 20)1-2(, pp261-275.

Worby, Nichloas. )2015(. “Archiving social media:Ethical & legal concerns”. Accessed 8 

May 2016. From:

http://www.claconference.ca/wp-content/uploads/2015/06/I2_Archiving-Social-Me-

dia_Worby.pdf

تأملی بر آرشیو سازی
 رسانه  های اجتماعی


