
14 

 

ISSN: 2008-5222 

 

Journal of Studies in Library and Information Science 
(J.SLIS) 

  
 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 



Rashidi & Sotudeh: Top web preservation programs and projects  

14 

 

kia_rsh85@yahoo.com

 

 

 

 

  

      

 

mailto:kia_rsh85@yahoo.com


 

14 

 

  65-11(: 1) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 1931، بهار 1شماره  ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 
 

 تیفعال نهیها و زم یژگیبرتر حفاظت وب جهان: و هايبرنامه

4، هاجر ستوده *4یدیرش انوشیک
 

  ، شیراز، ایرانالملل نیواحدب راز،یدانشگاه ش شناسیعلم اطالعات و دانش یدکتر یدانشجو .4

  ، شیراز، ایراندانشگاه شیراز  ،شناسیدانشگروه علم اطالعات و  اریدانش  .4

 

 اطالعات مقاله

 41/64/69 تاریخ پذیرش:  44/60/60 تاریخ دریافت:

 چکیده
های آنها به لحاظ سابقه فعالیت، پوشش مجموعه، گستره ی فعالیت و ویژگیهای حفاظت وب جهان به منظور تعیین زمینهبررسی برنامه: هدف

 های حفاظت وبی است.پوشش، نوع منابع، الگوی دسترسی و نوع جامعه تحت پوشش فعالیت

های برتر حفاظت وبی از طریق جستجو در گوگل، مستندات، مقاالت و پژوهی انجام شد. برنامهها به روش متنگردآوری داده شناسی:روش

 راهنماهای معتبرشناسایی شد.

 آگاهی و بو حفاظت اهمیت از نشان امر های حفاظت در سراسر دنیا رو به افزایش دارد. اینها نشان داد که شمار برنامهبرنامه بررسی ها:یافته

ها در دو دسته کلی تحقیق و توسعه در حوزه حفاظت وبی و نیز اجرای عملیاتی حفاظت فعالیت این برنامه .دارد باره این در افزون روز

 دارند.

منابع و  حفاظت از تلفیقی از انواعرویه های غالبی که در این برنامه ها مشاهده شد عبارتند از حفاظت از دامنه ملی و در نتیجه  گیري:نتیجه

 )تقریبا( همه موضوعات، و همچنین ارائه الگوی دسترسی آزاد به جامعه کاربری جهانی.

 حفاظت وب، طرح ها، برنامه ها ،یتالیجیحفاظت د ها:کلیدواژه

 kia_rsh85@yahoo.comنویسنده مسئول: *
 استناد به این مقاله: 

مطالعات کتابداری و علم  .تیفعال نهیها و زم یژگیهای برتر حفاظت وب جهان: وبرنامه .(8931) ؛ستوده، هاجر ؛رشیدی، کیانوش
 65-18(: 8)88 ،اطالعات
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 و بیان مسئله مقدمه

های انتشار دیجیتالی نسبت به منابع مزیتبه قالب دیجیتالی است.  های قیاسی )آنالوگ(عصر حاضر، دوران گذار از قالب

مندی ناشران و نویسندگان به این نوع انتشار، باعث شده است بسیاری از اطالعات ارزشمند، فقط در قالب چاپی و عالقه

كان نترنت امشوند. عالوه بر آن، ایدیجیتالی منتشر شوند. منابع سنتی نیز به طور روزافزونی به قالب دیجیتالی تبدیل می

ی وسیعی از منابع مانند (. بنابراین، انتشار دیجیتالی گسترهخودانتشاری را به وجود آورده است )

ها و... ، موسیقی، تبلیغات، بازیها، فیلمها، طرحها، نقشههای الكترونیكی، مجالت الكترونیكی، انتشارات دولتی، عكسکتاب

 است.ص دادهرا به خود اختصا

سازد، ولی سازی باالیی را فراهم میگرچه وب مزایایی از قبیل دسترسی آسان و گسترده به اطالعات و توان ذخیره

روز تا کمتر  9٧از کمتر از  -کند. در واقع، عمر اطالعات دیجیتالی بسیار کوتاه دسترسی همیشگی به اطالعات را تضمین نمی

(. ناپایداری و میرایی منابع وبی به دالیل مختلف از جمله برآورد شده است ) -از یك سال

نشده طبیعی و غیرطبیعی، ماهیت پویای محتوای بینیهای فناوری، قطع حمایت سازمانی، حوادث پیشمنسوخشدن زیرساخت

(. )دهدهای داده روی میها و پایگاهسایتدیجیتالی و تجدید نظر در ساختار وب

شناسی و های موضوعی مختلف مانند محیط زیست، جامعهعدم حفاظت از محتوای وب امروزی، نه تنها پژوهش در حوزه

 های آینده به جا خواهد گذارد.حقوق را متأثر خواهد ساخت، بلكه شكافی عمیق در تاریخ بشربرای نسل

های نظامند اشاره دارد که برای دسترسی مستمر به منابع دیجیتالی در بلند مدت ای از فعالیتستهحفاظت دیجیتالی، به د

ی ملی ی قانونی کتابخانههای تجاری و وظیفهمندی به حفظ منابع اینترنتی متفاوت است، از عالقهضروری هستند. دالیل عالقه

دادی و کسب شهرت های مالی، راهبردهای قانونی، قرار(. انگیزه)ی جنبش منبع آزاد گرفته تا دیدگاه آرمانگرایانه

(. با آنكه مسئله حفاظت درباره منابع سنتی نیز همواره مطرح توانند منجر به حفاظت منابع وبی گردند )می

تفاده از آنها به کار گرفته در تولید، نمایش و اس هایبوده است، اما تفاوت سرشتی منابع دیجیتالی و منابع سنتی و نیز فناوری

ها، وان رویهتشود حفاظت مواد دیجیتالی و به ویژه وبی از ماهیت بسیار متفاوتی برخوردار باشد. بنابراین، نمیباعث می

در  روندکار می های متداول در دنیای سنتی را که برای گزینش، گردآوری، سازماندهی و حفاظت مواد بهاستانداردها و طرح

 (.تواند الهام بخش باشد)دنیای وب نیز به کار گرفت، هرچند می

ها مشی و اهداف سازمان مادر، ویژگیاندازی شده است. هر برنامه بسته به خطهای حفاظت وب در سراسر دنیا راهبرنامه

و برخی در مقیاس  4گریهای آرشیوگری وب به صورت گزینشحو زمینه فعالیت متفاوتی را منعكس می سازد. برخی طر

ی آزمایشی یا در مراحل ابتدایی هستند، شوند.برخی هنوز به صورت برنامهجامع ملی یا جهانی اجرا می 4یتر و با دامنهبزرگ

حفاظت دیجیتالی موفق، انجام های دستیابی به برنامه شرطبرداری رسیده اند. یكی از پیشدر حالی که برخی دیگر به بهره

مطالعات مقدماتی به روش علمی به منظور سنجش نیازها، کشف موانع و بسترسازی است. در این راستا، آشنایی با تجارب 

های دانش و فناوری در حوزه حفاظت وب، زمینه دستیابی به مدلی رسانی درباره آخرین پیشرفتجهانی موفق، ضمن آگاهی

های برتر حفاظت وب سازد. بنابراین، پژوهش حاضر بر آن است تا با تمرکزبر برنامهدر ایران را فراهم میسازی برای پیاده
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ها به لحاظ سابقه فعالیت، پوشش مجموعه، گستره پوشش، نوع منابع، الگوی دسترسی و نوع جامعه هاو زمینه فعالیت آنویژگی

ی ملی در ایران در اندازی برنامهاندازی برای راهز این رهگذر چشمهای حفاظت وبی را بررسی کند و اتحت پوشش فعالیت

 این زمینه به دست دهد.

 پیشینهاي مروري بر پژوهش

آگاهی روزافزون نسبت به اهمیت راهبردی وب در سراسر جهان به رویكرد گسترده به حفاظت منابع وبی منجر شده 

ام شده است.آثار این حوزه بیشتر ماهیت نظری و توصیفی دارند ومی کوشند است. با این حال، کمتر پژوهشی در این زمینه انج

تا چالش های فرا راه حفاظت منابع وبی و همچنین راهكارها و ملزومات مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار دهند و 

)تجارت و دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارند

(. بسته به تجاربی که نویسندگان در امر حفاظت اطالعات اندوخته اند، تاکید 

د سازی، مسائل مالی در ایجاهر اثر بر گروهی خاص از چالش ها است. برای نمونه، برخی برراهبردها و ابزارهای مجموعه

(، برخی به چالش حقوقی )آرشیو و ذخیره و نگهداری اطالعات میرا متمرکزشده اند )

(پرداخته اند. در این میان، معدودی از آثار ها )و برخی به تأثیر فناوری ،(

(و تجارب کشورهای امریكایی، اروپایی های حفاظت وب )نیز به بررسی و معرفی برنامه 

 (.)و آسیای شرقی پرداخته اند

، 4توان به پژوهش کتابخانه کنگره اشاره کرد که با همكاری متخصصان حفاظتهای انجام شده میاز معدود پژوهش

آرشیو وبی را شناسایی های ران و آرشیوگران، محققان دانشگاهی و تولیدکنندگان اطالعات انجام شده است و نیازمندیکتابدا

، در پژوهش خود ضمن  (.  و معرفی کرده است )

بلندمدت، تضمین اعتبار و اصالت اشیای دیجیتالی، به شناسایی خطرات، پذیری تأکید بر نقش حفاظت دیجیتالی در دسترس

ها و فنون حفاظت دیجیتالی پرداخته است. بررسی قوانین حق مؤلف و تجارب حق مؤلف حفاظت دیجیتالی در آسیب

با هم شورها ک دهد که قوانین حق مؤلف در بسیاریکشورهای مختلف نیز مورد توجه پژوهشگران بوده است. نتایج نشان می

 )اند با منابع وبی و دیجیتالی داشتهخصمانه  یبرخورد یحتی در مواردو با حفاظت وبناسازگار هستندو

 .) 

ف به هد سازمان اسناد وکتابخانه ملیتوسط  4464در ایران نخستین همایش ملی مدیریت منابع اطالعاتی وب در سال 

رگزار ب افزایی ملی برای مدیریت بهینه اطالعات وب و ایجاد بستری مناسب برای راه اندازی آرشیو ملی وب در کشوریجاد هما

شد. در این همایش، در کنار مقاالتی پیرامون سازماندهی، ارزیابی و مدیریت حقوقی منابع وبی، مقاالت ارزشمندی درباره 

 .4دآرشیو و حفاظت منابع وبی ارائه ش

آید، متون این حوزه بیش از آن که ماهیت پژوهشی داشته ها نیز بر میگونه که پیشتر ذکر شد و از مرور پژوهشهمان

نه باشد. ها و در عین حال پیچیدگی و در این زمیباشند، نظری و توصیفی هستند. این امر شاید به دلیل نوپایی نسبی فعالیت

قیق هوج اند و تحهای حفاظت منابع وبی پرداختهران که به بررسی پروژه ها یا سامانههمچنین، گذشته از پژوهش هوج و همكا

که راهكارهای برنامه های برتر برای مقابله با چالش های فنی و مدیریتی ،( و فرانگاکیس )
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اشد. های حفاظت پرداخته بها و طرحبرنامه حفاظت وب را بررسی کرده اند، پژوهشی دیگر یافت نشد که به بررسی جامع

 شود.های برتر حفاظت دیجیتالی جهان را روشن سازد احساس میبنابراین، ضرورت پژوهشی تازه که ابعاد گوناگون برنامه

 شناسی پژوهشروش

هایی است که های برتر دنیا برنامهدهند. منظور از برنامههای حفاظت وب برتر دنیا، جامعه این پژوهش را تشكیل میبرنامه

اند. شده ای مهم معرفیاند یا در مستندات، مقاالت و راهنماهای معتبر به عنوان برنامهدر فهرست نتایج گوگل در صدر واقع شده

 نمونه مورد بررسی، به روش هدفمند و به شیوه ذیل شناسایی شد:

همراه با عبارات یا  ، های واژه

نتیجه در صدر فهرست گوگل بررسی  4666در موتور کاوش گوگل مورد جستجو قرار گرفت. در مجموع  

ها ستخراج فهرست برنامهی برتر برای شناسایی و انتیجه ٧66های تكراری، فیلتر شده یا غیرفعال، شد و پس از حذف پیشینه

ها و دیگر ها و طرح( مستندات برنامه4های حفاظت؛ ها و طرح( رابط خود برنامه4انتخاب گردید. این نتایج متشكل بودند از 

نامه( پیوند به بر1پرداختند و ها میکه به معرفی برنامه 4( راهنماهای موجود مانند پدی4متونی که به معرفی آنها پرداخته بودند؛ 

و پس از  ها از این متون استخراج گردیدهای دیگر در یك برنامه. در نتیجه برای هر برنامه، چندین پیشینه یافت شد. نام برنامه

 های تكراری حذف گردید.آن برنامه

در حد اند، های شناسایی شده با آن که در صدر فهرست گوگل واقع شدههای بیشتر نشان داد که برخی از برنامهبررسی

ات ها مستندبودند، و برخی نیز در نیمه راه از رسیدن به اهداف خود باز مانده بودند. همچنین، برخی برنامهاندیشه باقی مانده 

ها از جامعه بسیار اندکی را ارائه کرده و برخی نیز مستنداتی به زبانهای غیرانگلیسی داشتند. پس از حذف این گونه برنامه

های برتر حفاظت های برنامهبرنامه رسید. زمینه فعالیت و ویژگی 5٧به  4های شناسایی شدهمار کل برنامهپژوهش، در پایان ش

های حفاظت دیجیتال و نیز ادبیات نظری یا پژوهشی مربوطه و تماس با مسئوالن برنامه شناسایی وب با بررسی مستندات برنامه

 کردند. بدین معنا که ابعاد مختلف حفاظت را به هدفو توسعه را دنبال می برنامه از اقالم شناسایی شده اهداف تحقیق 4٧شد. 

های عملیاتی در آینده صورت گرفته بودند. سازی اجرای پژوهدادند، یا به هدف زمینهتحقیقاتی صرف مورد مطالعه قرار می

های برنامه گیرند. شمارمد نظر قرار نمی های متفاوت در این پژوهشهای تحقیق و توسعه به دلیل سرشت و حوزه فعالیتبرنامه

برنامه، به دلیل کمبود مستندات ارائه شده در  41مورد رسید. دستیابی به اطالعات کامل درباره  96عملیاتی شناسایی شده به 

وز نشدن وبرهای غیرانگلیسی و بهاینترنت، در عین حال عدم واکنش به فرمهای بازخورد ارسالی یا ارائه اطالعات به زبان

 (.4رسید )جدول  10های عملیاتی قابل بررسی به سایت و خدمات میسر نبود. با حذف این برنامه ها، شمار برنامه
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4های برتر حفاظت منابع وبیبرنامه 4جدول

ردیف
 نام برنامه

 

منبعموضوع / دامنه/ نوع گستره

 
آنارشیسمموضوعی

فضای وب ملیایدامنه

های سیاسیسایتوبایموضوعی؛ دامنه

فضای وب ملیایدامنه

های دانشگاه هارواردسایتوبسازمانی

فضای وب ملیایدامنه

تجارت بردهموضوعی

رسانیعلوم رایانه و اطالعموضوعی

موضوعی
 

مسائل سیاسی و اجتماعی

های دولتی، وزارت کارسایتوبایمنابع خاص؛ دامنه

 
های تحقیقاتیگزارشایمنابع خاص، دامنه

--
فضای وب ملیایدامنه

 دامنه وب دولت فدرالایدامنه

منابع دیداری شنیداریایمنابع خاص؛ دامنه

 فضای وب جهانینامحدود

 آموزانمنابع وبی انتخابی دانش-

ملیفضای وب ایدامنه

فضای وب ملیایدامنه

فضای وب ملیایدامنه

منابع خاص؛ موضوعی؛ 
اسناد دولتی و بیانات سیاسیایدامنه

موضوعات مهم برای سازمانموضوعی

موضوعات متنوع

                                                           
4 ارجاع داده خواهد  4شود و در صورت نیاز تنها به شماره ردیف آنها در جدول هاخودداری میبرای رعایت اختصار، از این پس ازتكرار نام برنامه

 شد.
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ردیف
 نام برنامه

 

منبعموضوع / دامنه/ نوع گستره

 
فضای وب ملیایدامنه

فضای وب ملیایدامنه

فضای وب ملیایدامنه

ای؛ موضوعیدامنه
فضای وب ملی و همچنین موضوعات سیاست، 

فرهنگ، مذهب، علوم، اقتصاد

 
 فضای وب تاسمانیاایدامنه

فضای وب ملیایدامنه

فضای وب ملیایدامنه

فضای وب ملیایدامنه

فضای وب ملیایدامنه

فضای وب ملیایدامنه

فضای وب تاسمانیاایدامنه

های دولتیسایتوبمنابع خاص

فضای وب ملیایدامنه

های دولتیسایتوبمنابع خاص

فضای وب ملیایدامنه

های مرتبط با دانشگاهسایتوبسازمانی
 

منابع وب دولت ویكتوریااینوع منبع خاص، دامنه

فضای وب ملیایدامنه

فضای وب ملیایدامنه

سایت دانشگاهوبسازمانی

های و منابع دولتیسایتوبنوع منابع خاص

فضای وب ملیایدامنه

 هامنابع مورد استناد در مقالهنامحدود
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  هاي پژوهشیافته

 سابقه فعالیت و تاریخ پوشش مجموعه

« واینترنت آرکای»ها نشان داد اندازی آنها مورد بررسی قرار گرفت. یافتهراه ها، تاریخبه منظور آگاهی از سابقه فعالیت برنامه

 4669های باز می گردد. در خالل سال 4660ی حفاظت وب است که تاریخ آغاز به کار آن به سال ترین و تنها برنامهقدیمی

م یك برنامه در هر سال آغاز شده است. اندازی نشده است. از آن پس در هر سال دست کی دیگری راههیچ برنامه 4665تا 

اندازی چند برنامه از تاریخ راهی دروگری وب کتابخانه ملی آلمان است.و پروژه« 4آرشیو وب آنارشیسم»جدیدترین آنها 

و  «1واس»، آرشیوگری وب دانشگاه ملبورن، «4وب سایت»ی کتابخانه ملی ایسلند، اسلونیا، ، برنامه«4یو کی وب آرکایو»جمله 

 مشخص نشده است.«٧سایت سی یر»
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0های فعال حفاظت وب بر حسب زمان: روند رشد فراوانی تجمعی برنامه 4نمودار

     

ها رو به افزایش سال مد نظر قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که شمار برنامههای فعال در هر چنانچه درصد تجمعی برنامه

ایی دهد، نشان از نوپ(. این یافته عالوه بر این که روند روزافزون توجه به ارزش حفاظت منابع وبی را نشان می4دارد )نمودار 

 د که هر چه منابع جدیدتر باشند، بخت حفاظتتواند تا حدودی نشانگر آن باشی علمی دارد. همچنین، میاین جنبش در جامعه

ها تا حدودی اندازی برنامهتر بیشتر در معرض خطر هستند. تاریخ راههای موجود بیشتر است و منابع قدیمیآنها از سوی برنامه

ای در سطح گسترهها برای حفاظت وب، که خوشبختانه ها را نیز مشخص سازد. نخستین تالشتواند پوشش زمانی مجموعهمی

باز میگردد. با آن که  4660ترین آثار حفاظت شده در آن به سال است که قدیمی« اینترنت آرکایو»جهانی را برگزیده است، 

وجهی دهد که بخش قابل تی این آرشیو نیز بنا به گواه محققان چندان کامل و قابل اطمینان نیست، اما این نوید را میمجموعه

، آرشیو وب پرتغال وآرشیو وب کانادا، تاریخ « سیمتریسایبر»ها، مانند وب حفاظت شده است. در برخی برنامه از منابع قدیمی

                                                           
4.

4.

1

٧

است. 4666ای مربوط به سال به دلیل وجود شكاف دو ساله در این تحلیل دخالت داده نشده است و نخستین نقطه داده 4660سال . 0
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های قبل ها منابع مورد نظر در سالمجموعه های تحت پوشش به دو تا نه سال پیش از راه اندازی آنها باز می گردد. این برنامه

ی مختلف، آورند. حفاظت در چند برنامهبدست می« اینترنت آرکایو»ی وب به ویژه هااندازی خود را از دیگر برنامهاز راه

اینترنت »ها بر خالف تر از منابع وبی و افزایش شانس بقای منابع است، با این حال این برنامهنویدی برای حفاظت بخشی گسترده

 دهند.ای محدود را پوشش میگستره« آرکایو

 گستره حفاظت
ا، ممكن گزیند. برنامه های خاص را برای حفاظت منابع وبی برمیهای خود گسترهتوجه به اهداف و توانمندی هر برنامه، با

ای، موضوع، سازمان ای جهانی را پوشش دهند یا گردآوری منابع وبی را به دامنه ملی یا منطقهاست با انتخاب کل وب، گستره

وعی توان چنین استنباط کرد که پوشش موضها را انتخاب کنند. میاز این گسترهای یا نوعی خاص از مواد محدود کنند یا آمیزه

ای، ملی و جهانی تقریبا نامحدود و به گستردگی موضوعاتی است که در فضای سایبری تحت پوشش وجود های منطقهبرنامه

ن گردد. نیمی از ایدود میی سازمانی نیز به حیطه فعالیت آن سازمان محدارد. پوشش موضوعی تحت حفاظت در گستره

عالیت هایی با گستره فهای برتر، حاصل کار سازماندهند. آشكار است که برنامهای ملی را مورد حفاظت قرار میها دامنهبرنامه

ر پوشش های برتوسیع و سطح برخورداری باال است. از این رو، به دور از انتظار نیست که این گستره بیش از همه در برنامه

های خودکار مستلزم صرف وقت، هزینه و نیروی انسانی کمتری است اده شده باشد. به ویژه آن که دروی کل دامنه به روشد

 (.4)جدول 

آوری منابع وبی در موضوع ها به جمعدرصد(. بعضی از برنامه 61/44ی بعدی قرار دارد )پوشش موضوعی خاص، در رده

ی ملی یا بین ن صورت حیطه دروگری منابع وبی در آن موضوع، محدود به دامنهپردازند، در ایهای خاصی مییا موضوع

اند، بدین معنی که در کنار دروگری کل ها نیز هر دو گستره دامنه و موضوع را پوشش دادهشود. شماری از برنامهالمللی می

اند برنامه آرشیو وب ورند از این جملهآهای موضوعی خاصی را به وجود میدامنه، به دروگری گزینشی پرداخته و مجموعه

 چكوسلواکی و آرشیو وب اسپانیا.

شود. ل میی ملی را شامی دامنهی موارد، گسترهاند که در همهها نیز رویكرد آمیخته را در پیش گرفتهشمار باالیی از برنامه

سازی عنی پس از دروی کل دامنه، به مجموعهسازی برگزیده باشند. یها رویكرد تلفیقی را در مجموعهممكن است این برنامه

پردازند. یا این که موضوع یا منابع مورد نظر را تنها در گزینشی برخی مواد با معیارهای مشخص مثال موضوع یا نوع خاص می

یده زی ملی گردآوری کنند. چنانچه رویكرد آمیخته را در نظر نگیریم، گستره جهانی که کل وب را برای حفاظت برگدامنه

این امر به  دهند.دامنه بین المللی را پوشش می« اینترنت آرکایو»و « وب سایت»است از کمترین فراوانی برخودار است. تنها 

های دیگر دخیل در حفاظت منابع های کمتر و در عین حال ماموریت ها و رسالت های متفاوت سازماناحتمال قوی به توانایی

به آن « وب سایت»المللی در برنامه گردد. برای مثال، پوشش بینها باز میبه سرشت خود برنامهگردد. دلیل دیگر وبی باز می

وب  ای از صفحاتی پدیدآوران از سراسر جهان تكیه دارد. در این پروژه، نویسندگان نسخهدلیل است که بر مشارکت همه

 (.4جدول کنند )سایت آرشیو میمورد استناد و نشانی مورد استناد را در وب
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: گستره حفاظت4جدول
 

درصدفراوانی(گستره )

ی ملیدامنه
 

 موضوعی

ی ملی / نوع منابع خاصدامنه

سازمانی

نوع منابع خاص

ی ملی / موضوعیدامنه

 کل وب

ی ملی/ موضوعی / نوع منابع خاصدامنه

نامعلوم

جمع

 

 نوع منابع تحت پوششموضوعات و 
اند عبارتند از: سیاست، فرهنگ، مذهب، علوم، موضوعاتی که به طور خاص در رویكرد موضوعی مورد توجه قرار گرفته

 (.4فروشی، دولت، آنارشیسم، حقوق بشر، مسائل اجتماعی، رایانه و علوم اطالعات )جدول داری وبردهاقتصاد، برده

پوشش نمونه هایی از برنامه های حفاظت وب : موضوعات و نوع منابع تحت4جدول

 

موضوع
 

نوع منابعشماره برنامه
 

شماره برنامه

اقتصاد
های تحقیقاتیگزارش  

آنارشیسم
  

های دیداری و رسانه
شنیداری

 
 

فروشیداری و بردهبرده

 
 

منابع دولتی

 
 

حقوق بشر
هاسایتوب  

  

دولت
هاالگوب  

  

سیاست
  

تلفیقی از انواع منابع

 
 

علوم
تمام انواع منابع  

  
فرهنگ

    

مذهب
    

مسائل اجتماعی
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های موضوعی خاصی اند و مجموعهگری را در پیش گرفتهها در کنار دروگری کل دامنه، رویكرد گزینشبعضی برنامه

های موضوعی خاص به وجود آورده است. های خود، مجموعهکه در دل مجموعه« اینترنت آرکایو»اند مثل اندازی کردهرا راه

ی پدیكت مجموعهرا گرد آورده است و برنامه« 4664سیل » و « 4660انتخابات »هایی مانند ی آرشیو وب نروژ مجموعهبرنامه

، همانند هارا به وجود آورده است. بعضی از برنامه« 4646انتخابات » و « انتخابات اروپا» ، «های کاتولونیاموزه» هایی مانند 

« مهم»اند. بلكه آن دسته از منابع وبی را که به رویدادها و موضوعات عی خاصی را تعریف نكردهی موضوگستره« مینروا»

دهند.پردازند مد نظر قرار میمی

ها گرفته تا مجالت، الگها و وبسایتانواع متفاوتی از منابع وبی در فضای سایبری وجود دارد که طیف وسیعی از وب

ی خود را به یك یا دو نوع ها مجموعهگیرند. برخی برنامههای تحقیقاتی را در بر میی، گزارشها، اخبار، منابع دولتروزنامه

هایی که نوع منبع را محدود اند اما برخی دیگر آمیزه ای از انواع منابع را پوشش می دهند. اکثر برنامهمنبع محدود کرده

یا  هایی با پوشش حفاظتی ملی، جهانیی برنامهاند، در زمرهکردهاند یا طیف وسیعی از منابع را تحت پوشش خود اعالم نكرده

 (.4تلفیقی از آن هستند )جدول

 الگوی دسترسی و نوع کاربران
آزاد یا محدود باشد. در الگوی دسترسی آزاد، هیچگونه محدودیتی برای دسترسی به آرشیو منابع ممكن است آزاد، نیمه

شوند. دسترسی نیمه آزاد منوط به اخذ مجوز و مذاکره با ناشران و مالكان خود قائل نمیدسترسی کاربران به آرشیو منابع وبی 

تواند به لحاظ محل دسترسی، زمان دسترسی ، نوع کاربر مشخص یا بخشی از مجموعه محدود هاست. دسترسی میسایتوب

ه و پس از آن دسترسی محدود از فراوانی درصد( الگوی دسترسی آزاد را انتخاب کرد 4/46های حفاظت )شود. بیشینه برنامه

ها برخوردار درصد(. دسترسی نیمه آزاد به منابع وبی آرشیو شده از کمترین فراوانی در میان برنامه 6/44باالیی برخوردار است )

 (.1درصد( )جدول  49/0است )

: وضعیت دسترسی کاربران برنامه ها به منابع وبی حفاظت شده1جدول 

 

نوع کاربران مجازدرصدفراوانیالگوي دسترسی

 
درصدفراوانی

جهانیآزاد

محدود
کاربران خاص

نامعلومآزادنیمه

جمعنامعلوم

جمع

کنند و دسترسی به آرشیو به نوع کاربر خاصی ی جهانی عرضه میدرصد( خدمات خود را به جامعه 4/0٧ها )ی برنامهبیشینه

درصد( دسترسی را به نوع کاربران  4/4٧است. شمار اندکی نیز )« اینترنت آرکایو»ها شود. نمونه بارز این نوع برنامهنمیمحدود 

ی دروگری وب کتابخانه ملی آلمان دسترسی را تنها برای کنند. برای نمونه آرشیو پیوسته اتریش و پروژهخاصی محدود می

تواند به دالیل مختلفی از جمله رعایت مسائل حقوقی اند. محدود کردن نوع کاربر میهپذیر کرددانشجویان و محققان امكان
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و حق مؤلف، پیشگیری از آسیب به کارآیی سامانه در نتیجه ازدیاد کاربران و همچنین خاص بودن اهداف یا موضوع مجموعه 

 (.1باشد )جدول 

 بحث و نتیجه گیري

اظت وب های برتر حفهای مختلف برنامهزمینه حفاظت وبی معرفی شد و ویژگیدر این پژوهش تجربیات موفق جهانی در 

به لحاظ سابقه فعالیت، گستره پوشش، نوع منابع، الگوی دسترسی، و جامعه تحت پوشش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان 

از اهمیت حفاظت وب و آگاهی روز داد که شمار روزافزونی از برنامه های حفاظت وبی مشغول فعالیت هستند. این امر نشان 

 افزون در این باره دارد و ضرورت افزایش توجهات داخلی به این مهم را برجسته می سازد.

از معدود تالشهای جدی است که از سوی کتابخانه ملی و با « کنسرسیوم محتوای ملی»و « پروژه حرم»ی در ایران، تجربه

اسر کشور به هدف حفاظت از میراث معنوی دیجیتالی آغاز شده است. با آن که مشارکت کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی سر

 توجهی نشان نداده« نمایان»این تالشها بسیار ارزشمند و در خور تقدیر است، اما هیچیك به حفاظت از وب عمومی یا وب 

عنوی هر چه سریعتر حفاظت از است. از این رو، ضروری است نهادهای ملی متولی حفاظت یا نهادهای عالقمند به میراث م

منابع وبی را در دستور کار قرار دهند. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر می تواند الهام بخش فعالیت های حفاظت وب 

 در ایران باشد. خطوط کلی برنامه های مورد بررسی را می توان به طور خالصه چنین به تصویر کشید:

حال توجه به زیرمجموعه های خاصگستره حفاظت: دامنه ملی، در عین  .4

گستره موضوعات: )تقریبا( همه موضوعات .4

 نوع منابع: تلفیقی از انواع منابع .4

 الگوی دسترسی: دسترسی آزاد .1

 جامعه کاربری: جهانی .٧

های مالی، تخصصی و انسانی آن است. با آن ی حفاظت به شدت متأثر از اهداف برنامه و سازمان مادر و نیز تواناییگستره

ای، سازمانی یا موضوعی را پوشش المللی، ملی، منطقهها شامل بینی حفاظت منابع وبی، انواع مختلفی از گسترههاه برنامهک

ها را اندازی این برنامهها کتابخانه ملی مسئولیت راهها در سطح ملی است زیرا در بیشتر برنامهدهند، اما پوشش بیشتر برنامهمی

رو، در برنامه حفاظت ملی وب ایران می توان به حفاظت کل دامنه ملی کشور پرداخت. این روش، که برعهده دارد. از این 

می تواند به صورت خودکار صورت گیرد مستلزم صرف وقت، هزینه و نیروی انسانی کمتری است، در عین حال برنامه را از 

ط به آن مصون می دارد. ضمن این که این روش گزینش انواع منابعو انتخاب موضوعات برای حفاظت و دشواری های مربو

راه را بر گزینشگری نیز نمی بندد. چنانكه مشاهده شد بسیاری از برنامه ها، پس از گردآوری محتوای کل دامنه ملی خود، به 

جه نتی استخراج مجموعه های موضوعی خاص از درون آن می پردازند که بهره برداری از منابع درو شده را تسهیل کرده و در

بهره وری آنها را افزایش می دهد. همچنین، با هدایت کردن کاربران به طرف مجموعه های خاص از کارآیی و امنیت سامانه 

نیز مراقبت می شود. در عین حال، با انتخاب دامنه سایبری ملی، نباید اهمیت منابعی را که درباره ایران در سراسر جهان در وب 

داشت. حفاظت از مجموعه های خاص با موضوع ایران و ایران شناسی از ضروریات کشور است.  منتشر می شود از نظر دور
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وضوع و تحلیل های استخراج متدوین خط مشی حفاظت از چنین آثاری نیز نیاز به تحقیقات گسترده به ویژه به لحاظ استراتژی

محتوای وب سایت ها دارد.

را « نمایان»دسترسی آزاد است. این از آن رو است که بیشتر این برنامه ها، وب  سیاست کلی برنامه ها گرایش به ارائه الگوی

پرداخته اند. برنامه ملی حفاظت در ایران نیز می تواند تا جایی که به حفاظت وب « پنهان»هدف قرار داده اند و کمتر به وب 

یو سمیت بشناسد. دسترسی باید تنها به نسخه آرشمربوط می شود دسترسی آزاد عموم کاربران در سراسر جهان را به ر« نمایان»

 شده )و نه نسخه زنده وب سایت ها( فراهم شود تا به منافع مالی مالكان وب سایت ها نیز خللی وارد نشود.

وب را نیز هدف قرار دهد، تسری دادن قانون واسپاری ملی به « پنهان»در صورتی که برنامه حفاظت ملی وب ایران ، بخش 

ی نیز از ضروریات این برنامه خواهد بود. این کار این مزیت را خواهد داشت که مجموعه وب پنهان با ارسال منابع از منابع وب

سوی ناشران و مالكان به روز خواهد شد و توسعه خواهد یافت. در عین حال، می توان مجموعه وب پنهان را مجزای از مجموعه 

امنیتی خاص تنها در اختیار کاربران مجاز قرار داد. الزم االجرا کردن قوانین وب نمایان حفاظت کرده و تحت سازوکارهای 

حق مولف و مالكیت معنوی و همچنین سازگار ساختن آن با مقتضیات فضای سایبری نیز از دیگر ملزومات حفاظت از وب 

ر گونه ای سایبری ایران می گذرد. هپنهان در ایران است. نكته قابل توجه آن است که سالهای بسیاری از انتشار منابع در فض

تالشی که از این پس آغاز گردد نمی تواند منابع گذشته را به خوبی و به طور کامل حفاظت کند. از این رو، همكاری با 

نهادهای حفاظت دیگر کشورها به ویژه برنامه هایی که دامنه جهانی را هدف حفاظت قرار داده اند جهت دستیابی به محتوای 

سایبری ایران در سالهای گذشته ضروری است.فضای 

 تعارض منافع 

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است. هیچ
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http://jiscpowr.jiscinvolve.org/wp/files/2010/06/Guide-2010-final.pdf
http://cs.harding.edu/indp/papers/barateiro7.pdf
http://xldb.fc.ul.pt/daniel/docs/papers/gomes06tomba.pdf
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA423497
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA423497
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA423497
http://lcweb2.loc.gov/cocoon/minerva/html/minerva-home.html
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http://www.google.com/#hl=fa&q=Digital+Preservation+Stephan+Strodl&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=f3307e7a3d9ecbc4&biw=1600&bih=695
http://www.google.com/#hl=fa&q=Digital+Preservation+Stephan+Strodl&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=f3307e7a3d9ecbc4&biw=1600&bih=695
http://archive.ifla.org/V/pr/saur119.htm
http://www.dpconline.org/.../340-mind-the-gap-assessing-digital-preservation-needs-in-the-uk.html
http://www.dpconline.org/.../340-mind-the-gap-assessing-digital-preservation-needs-in-the-uk.html

