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چكيده

ورزند. اين كار، با توجه به ماهيتت ت ميهاي مختلف مبادرسايتآوري و آرشيو نمودن صفحات وبهاي آرشيو وب متعددي در سطح جهان، به جمعامروزه سامانه 

اند، اما امتروزه بته هتر د يتگ ديرتر در ار وب و تغييرات مداوم در آن، در كنار جذابيت تاريخي خود، امكان دسترسي به اطالعاتي كه در گذشته وجود داشتهفرّ

آوري شده نيز وجود خواهد داشت. در ايران، چندين سال هاي جمعوي دادههاي مختلف آماري رسازد. به عالوه، امكان انجام تحليگدسترس نيستند را فراهم مي

زبانان در سطح اينترنت مورد توجه قرار گرفته است، امتا هنتوز داري تو يدات فكري و ذهني فارسياست كه بحث ايجاد يك سامانه آرشيو ملي وب و حفظ و نراه

نيازها و استاندارهاي قابگ استتفاده در ت نپذيرفته است. در مقا ه حاضر، سعي شده است كه با بررسي پيشاي صوراندازي چنين سامانهاقدامي جدي در زمينه راه

اندازي يك پايلوت از سامانه آرشيو وب، پيشنهاداتي را براي حصول به يك سامانه واقعي آرشيو وب ارائه گردد.و با راه يك سامانه آرشيو وب،

كلمات كليدي

اي، شناسرر دائمي اشياء رقمي.گذار، جستجوگر، استاندارهاي فرادادهنمايهآرشيو وب، خزشرر، 

مقدمه -1

ها و آرشيوهاي ملي برحسب وظايف خود ملزم به گردآوري انتشارات و نهادهائي مانند كتابخانه
هاي متمادي، تنها بستر انتشارات و توليدات [. براي سال1توليدات فكري كشور خود هستند ]

ثار مكتوب )چاپي و خطي( بود. اما با ظهور كامپيوتر و گسترش روزافزون استفاده از آن فكري، آ
در طي چند دهه گذشته، بستر ديجيتالي نيز جاي خود را، به عنوان يكي از بسترهاي قابل 
استفاده براي انتشار مطالب و توليدات فكري، باز نموده است. اين مسأله خصوصاً در كنار 

رويه از منابع طبيعي نظير از اين بستر و نيز مبحث توسعه پايدار، كه استفاده بيسادگي استفاده 
هائي است كه تهديدات كمتري براي درختان را غيرقابل قبول دانسته و در پي استفاده از روش

گيري ارتقاء اين منابع ايجد نمايند، باعث شده است كه جايگاه بستر ديجيتال به شكل چشم
يمي از توليدات فكري بشر تنها در اين بستر ارائه گردند. دقيقاً به همين علت، يافته و حجم عظ

ها و گردآوري، حفاظت و سازماندهي آثار غيرمكتوب نيز به عنوان جزئي از وظايف كتابخانه
 گردد.آرشيوهاي ملي محسوب مي

محيط وب  با توجه به گسترش روزافزون اينترنت، بخش عظيمي از محتواي ديجيتالي مذكور در
شود. اما متأسفانه محيط وب كامالً ناپايدار است و مستندات موجود در آن در هر منتشر مي

سايت حاوي مستندات، برداشته جمله پائين آمدن وبلحظه ممكن است به داليل گوناگوني )از 

مستندات( از بين بروند. به همين  URIشدن مستندات توسط توليد كننده آنها، تغيير آدرس 
داري يافته از منابع موجود در وب ايجاد شود تا امكان نگاهاي سازماندليل، الزم است كه انباره

سايت هاي متعددي از هر وبطوالني مدت از اين مستندات فراهم گردد. در اين انباره، نسخه
سايت در مقطع زماني مشخص خواهد بود. اي از آن وبگردند كه هر يك نسخهنگهداري مي

سايت قرار ترتيب، امكان دسترسي به اسناد و مستنداتي كه در گذشته بر روي يك وب بدين
گرفته و اكنون وجود ندارند، فراهم خواهد گرديد. اين انباره منابع وب را به صورت يكجا در 

دهد و از اين لحاظ منبع غني از داده محسوب هاي آينده قرار مياختيار محققان فعلي و نسل
 شود.اين انباره آرشيو وب گفته مي گردد. بهمي

مقاله حاضر در پي بيان چرايي نياز به در اختيار داشتن يك آرشيو ملي از وب و شناسايي 
اندازي چنين آرشيوي مورد نياز نيازها و استانداردهايي است كه براي راهها، پيشتكنيك
فني و تكنيكي مورد نياز،  باشد. در اين راستا، و به منظور تسلط هرچه بيشتر بر جزئياتمي

هاي مركز تحقيقات مخابرات ايران، سايتپايلوت كوچكي نيز ايجاد گرديده كه در آن، وب
اند. نتايج حاصل از ايجاد كتابخانه ملي و خبرگزاري تابناك براي برهه زماني كوتاهي آرشيو شده

 اند.ر اين مقاله ارائه گرديدهاندازي آرشيو ملي وب داين پايلوت و نيز پيشنهاداتي در زمينه راه
ادامه اين مقاله به صورت زير سازماندهي شده است. ابتدا در بخش دوم به بيان تبيين ضرورت 
ايجاد يك سامانه آرشيو ملي وب پرداخته خواهد شد. بخش سوم به معرفي مختصري از ساختار 
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اندازي يك جهت راهكلي يك سامانه آرشيو وب اختصاص خواهد داشت. ابزارهاي مورد نياز 
اي سامانه آرشيو وب در بخش چهارم بيان خواهد گرديد. در بخش پنجم، استادنداردهاي فراداده

اندازي شده اند. توصيف مختصري از پايلوت راهمورد نياز در يك سامانه آرشيو وب معرفي شده
 ارائه و يريگبندي، نتيجهدر بخش ششم ارائه خواهد شد. در نهايت، بخش هفتم حاوي جمع

 هاي آتي در اين خصوص خواهد بود.پيشنهاد براي فعاليت

چرا آرشيو ملي وب الزم است؟ -2

داري شرده توسرط سرازمان تررين آرشريو وب موجرود در سرطي دنيرا، انبراره نگراهاولين و مهم
ابرل دسترسري ق www.archive.org اسرت كره از سرايت Internet Archive غيرانتفاعي

به آرشيو كردن كل محتواي موجود در سطي اينترنت پرداخته و تا  1991است. اين انباره از سال 
پتابايت حجم داده را )حجم داده در حالت فشرده( آرشيو نموده اسرت. بنرابراين،  2كنون بيش از 

سطي دنيا، چه نيازي به ايجراد  هائي از اين دست درشايد اين طور به نظر برسد كه با وجود انباره
توان يك انباره موازي بدين شكل در سطي كشور وجود دارد. داليل متعددي را در اين زمينه مي

 :شودبرشمرد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي

 آرشيوهاي وب موجود در سطي دنيرا برر اسراس اهردا  و  هاي آرشيو:گذاريسياست

سايت يا يرك صرفحه وب مشرخص نمايند. يك وبمي عملهاي مختلفي گذاريسياست
مهرم اهميت باشد، اما از نظر آرشيو كننده ديگري كم ممكن است از نظر يك آرشيو كننده 

امكان آرشريو گان محسوب گردد. با توجه به حجم باالي مطالب موجود در وب، آرشيو كنند
ترر را ورنرد صرفحات مهرممجب آنهراسايت را ندارند. كردن كليه محتواي موجود در هر وب

سرايت يرا صرفحه وب . همچنين، تكررار آرشريو از يرك وبنمايندمشخص كرده و آرشيو 
هاي آرشيو كننده خواهرد برود. برا توجره بره آنكره هري  يرك از مشخص نيز تابع سياست

هراي هاي خود منطبق برر ويژگريگذاريسياستبراي آرشيوهاي وب موجود در سطي دنيا 
كليره آنهرا جوابگروي تهيره شرده توسرط ، آرشريوهاي عهردي ندارنردتملي و فرهنگي مرا 

.هاي ملي و فرهنگي ما نخواهد بودنيازمندي

 :با توجه به آنكه آرشيوهاي موجود در سطي دنيرا توسرط  عدم دسترسي به كل آرشيو

شوند كه ارتباط تجاري خاصي با كشور ما ندارند، امكران دسترسري داري ميمؤسساتي نگاه
پرذير يك كراربر امكران در نقشو آنها وجود ندارد. استفاده از اين آرشيوها تنها به كل آرشي

بره دسترسري هاي زيادي براي محدوديتاست و بديهي است كه براي يك كاربر معمولي، 
.كل محتوا وجود دارد

 :به دليل آنكه آرشيوهاي موجرود در سرطي  احتمال جلوگيري از دسترسي به آرشيو

نيسرتند، ايرن احتمرال همرواره وجرود دارد كره بنرا بره هرر دليلري، نظيرر دنيا در اختيار ما 
جانبه بر عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، از بين رفتن آرشريو بره هاي يكتحريم

.داليل مختلف، قطعي اينترنت و ...، امكان استفاده از آنها براي ما از دست برود

 :هرائي خرارا از سط مؤسسات و سرازمانآرشيوهائي كه تو عدم وجود كنترل بر آرشيو

گونه نظرارتي برر نحروه شوند كامالً از كنترل ما خارا بوده و امكان هي داري ميايران نگاه
بسياري از صفحات عملكرد آنها وجود ندارد. همين عدم امكان نظارت باعث شده است كه 

نظرارتي برر  در حرال حاضرر در ايرران فيلترر گرردد، زيررا Internet Archive سايتوب
داري شده در اين آرشيو وجود نداشته و متأسفانه محتويات غيراخالقي زيرادي محتواي نگاه

.داردقرار در آن 

نياز  وبرسد كه در حال حاضر، ايجاد يك آرشيو ملي از با توجه به جميع موارد فوق، به نظر مي
ع غني محتوايي است كه از سوي ديگر، آرشيو وب يك منب. باشدمياساسي و فوري براي كشور 
هراي كرالن فرهنگري، سياسري، اجتمراعي و توان بره انجرام تحليرلبا در اختيار داشتن آن، مي
بديهي است كه هرچه زمان ايجاد اين آرشيو بيشرتر بره تعويرق بيفترد، اقتصادي مبادرت ورزيد. 

، از سرتندقابل دسترسي هبخش بيشتري از توليدات فكري كشور، كه در حال حاضر در اينترنت 
 كس وجود نخواهد داشت.سطي اينترنت خارا شده و امكان دسترسي به آنها در آينده براي هي 

ساختار كلي يك سامانه آرشيو وب -3

دارد. مطابق  1شكل يك سامانه آرشيو وب به صورت كلي ساختاري مشابه ساختار ارائه شده در 
كه به جستجو در سطي اينترنت  قرار دارندترين اليه، تعدادي گره خزشگر ل، در پائينبا اين شك

نمايند. با توجه به گستردگي وب، سازي ميو خزش اطالعات پرداخته و اين اطالعات را ذخيره
آوري اطالعات از سطي وب باشد. تواند جوابگوي فعاليت جمعوجود تنها يك گره خزشگر نمي

هاي آرشيو وب، چندين گره به صورت موازي و در يك ساختار عموماً در سامانه به همين دليل،
 .پردازنداطالعات از سطي وب مي آوريدر وب و جمعتوزيع شده به خزش 

ساختار كلي يك سامانه آرشيو وب :1شكل 

سازي  بر روي ر داد، نمايهبه منظور آنكه بتوان اطالعات ذخيره شده را در اختيار كاربر قرا
به اطالعات  (Front-end) پذيرد. كاربر از طريق يك واسط كاربرياطالعات صورت مي
آوري شده . با توجه به آنكه اطالعات جمعنمايدپيدا ميسازي شده دسترسي ذخيره شده و نمايه

ه اين اطالعات با اند، براي ارائه به كاربر، الزم است كهاي مختلفي قرار گرفتهبر روي گره
و سپس به كاربر ارائه گردند. بديهي است كه كاربر ( هاMerger توسط)يكديگر تركيب شده

براي دريافت اطالعات خود نيازمند جستجو بر روي مجموعه عظيمي از اطالعات است كه 
هاي متفاوتي براي جستجو اند. در آرشيوهاي مختلف سياستآوري شدهتوسط خزشگرها جمع

 :توان به موارد زير اشاره نموداند كه از آن جمله ميقرار گرفته مد نظر

 جستجوي مبتني بر URL: ترين نوع جستجو بر روي آرشيو وب جستجوي مبتني ساده

مشخص را به سامانه آرشيو وب ارائه  URL است. در اين روش، كاربر يك URL بر
رشيو خزش شده است در اختيار در آ URL هائي را كه آنكند و سامانه، ليستي از زمانمي

تواند نسخه آرشيو شده از دهد. سپس كاربر با انتخاب زمان مد نظر خود، ميكاربر  قرار مي
.را در آن زمان مشاهده نمايد URL آن

 :جويشگرهاست.روش جستجوي معمول در  جستجوي كليدواژه

 :با انتخاب يك تواند اند و كاربر ميفهرستي از موضوعات ليست شده مرور موضوعي

.موضوع، به صفحات مرتبط با آن موضوع دست يابد

 :گيرددسترسي به صفحات بر اساس حرو  الفبا صورت مي مرور الفبائي.

ابزارهاي مورد نياز -4

گذار و جستجوگر دو زيربخش عمده يك سامانه آرشيو وب، يكي خزشگر و ديگري نمايه
سازي و ابزارهاي قابل استفاده براي پياده هستند. در ادامه، در خصوص هريك از اين دو بخش

 آنها صحبت خواهيم نمود.  هريك از

خزشگر -4-1

هاي مختلف با اهدا  ها و سازمانهاي خزش متعددي در سطي دنيا توسط شركتسامانه
دريافت ، لينك اوليه يها عموماً با دريافت تعداداند. اين سامانهگوناگوني توسعه داده شده

را به  هاي موجود در آن صفحهليست لينك نموده و با دريافت هر صفحه، صفحات وب را آغاز
افزايند. اين پروسه تا زماني كه لينك جديدي در صف دريافت وجود صف دريافت خود مي
يابد. با توجه به گستردگي وب و تعداد باالي صفحات موجود در آن، اغلب نداشته باشد ادامه مي

هائي از اين دي براي محدودسازي خزش دارند. به عنوان نمونهها امكانات متعداين سامانه
هاي خاص، محدود كردن عمق توان به محدودسازي خزش به دامنهها ميمحدوديت
 .هاي داراي الگوي خاص، و ... اشاره نمودكردن لينك در هر سايت، حذ  لينكدنبال

ائه اطالعات بروز شده در هاي خزش موجود، خزش وب به منظور ارهد  بسياري از سامانه
كه در يك سامانه آرشيو وب، ي كه وجود دارد آن است . اما تفاوتجويشگر استقالب يك 

را در يك   URI شوند كه هر نسخه وضعيت آنداري مينگاه URI هاي متعددي از هرنسخه
 كه بروز بودن اطالعات در آن اهميت جويشگر،دهد. بر خال  مقطع زماني مشخص نشان مي

 ها از حيث دارا بودن اكثر تغييرات هرباالئي دارد، در يك سامانه آرشيو وب، كامل بودن نسخه

URI اي دارد. اهيمت ويژه 
هاي مرتبط با آرشيو وب بهترين مرجع براي دريافت مشورت، اطالعات و انتخاب سامانه

 سايت آناست كه وب (IIPC)  داري اينترنتالمللي نگاهكنسرسيوم بين

http://netpreserve.org  ها و ها، كتابخانهاست. اين كنسرسيوم مجموعه مؤسسات، سازمان
به آرشيو تمام يا  گذاري خاص خود،هائي را در خود جاي داده است كه هريك با هد شركت

هاي سرسيوم عموماً جزء بهترينپردازند. با توجه به آنكه اعضاي اين كنبخشي از اينترنت مي
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هاي پيشنهاد شده توسط آن معتبرترين فعاليت در اين حوزه هستند، ابزارها و سامانه
پيشنهادهاي ممكن خواهند بود. ليست ابزارهاي معرفي شده توسط اين كنسرسيوم به منظور 

 :انجام خزش در يك سامانه آرشيو وب به قرار زير هستند
 Heritrix :كه توسط ابزاري است Internet Archive توان توسعه داده شده است. مي

ترين ابزار موجود به منظور انجام خزش در يك سامانه آرشيو وب همين گفت كه كامل
به منظور خزش و توليد آرشيو خود از اين ابزار  IIPC ابزار است. اغلب اعضاي كنسرسيوم

ند )و در ادامه معرفي خواهند شد( استفاده اشدهو يا ابزارهائي كه مبتني بر آن توسعه داده 
.اندكرده

 NetarchiveSuite :ابزار NetarchiveSuite توان عمالً يك واسط كاربري را مي
دهد.را مي Heritrix دانست كه اجازه استفاده ساده از Heritrix مناسب براي

 CINCH :ابزاري است كه با دريافت ليستي از URLتوسط  هاي مشخص شدهها، فايل
نمايد.ها را دريافت ميURL اين

 HTTrack :تواند مورد استفاده قرار سايت ميافزار براي توليد يك كپي از يك وباين نرم
گيرد.

 WARCreate :اي بر مرورگرافزونه Chrome است كه همانند HTTrack تواند مي
در قالب  WARCreate سايت را توليد نمايد. كپي ايجاد شده توسطيك كپي از يك وب

شود. اين فرمت، فرمت استاندارد ذخيره مي Web ARChive (WARC) فرمت
كند.نيز از آن استفاده مي Heritrix سازي آرشيوهاي وب است كهذخيره

 WebSite-Watcher :ابزاري است كه با دريافت يك URL، صفحه مرتبط با آن 

URL ها و ...( دانلود نموده و ذخيره اسكريپت آن )تصاوير، را به همراه تمامي اجزاء
نمايد.مي

براي ايجاد يك سامانه آرشيو پايلوت مورد استفاده قرار  Heritrixاز ميان ابزارهاي فوق، ابزار 
گرفت كه در بخش ششم در مورد آن صحبت خواهد شد.

گذار و جستجوگرنمايه -4-2

گذاري شامل ابزارهاي زير جهت نمايه IIPCمعرفي شده توسط كنسرسيوم هاي ابزارليست 
 :است
 Wayback Machine :ابزاري است كه توسط Internet Archive   توسعه داده شده و

گذاري و به منظور نمايه IIPC مورد استفاده قرار گرفته است. اغلب اعضاي كنسرسيوم
اند )و شدهابزارهائي كه مبتني بر آن توسعه داده  جستجو بر روي آرشيو خود از اين ابزار و يا
.انددر ادامه معرفي خواهند شد( استفاده كرده

 Warrick :اين ابزار توسط Frank McCown در دانشگاه Old Dominon  توسعه
داده شده و هد  از آن فراهم آوردن امكان بازيابي يك سايت به صورت كامل از روي 

.است Internet Archive آرشيو وب آن در

 WCT :ابزار Web Curator Tool ًكه اختصارا WCT شود، ابزار قدرتمندي ناميده مي
را با يكديگر تركيب نموده، واسط كاربري   Wayback Machine و Heritrix است كه

مناسبي براي آنها ايجاد نموده تا كاربران معمولي، خصوصاً كتابداراني كه بايد آرشيوي از 
تر بتوانند از آنها استفاده نمايند و در نهايت، امكان افزودن فراداده ايند، راحتوب تهيه نم

معرفي خواهد شد( به آرشيو وب ايجاد شده را فراهم نموده است. ادامهدوبلين كور )در 
 JWAT :ابزاري به زبان جاوا با عنوان Java Web Archive Toolkit  است كه از آن

.استفاده نمود  WARC ايهتوان براي خواندن فايلمي

 WAT :ابزار Web Archive Transformation Format  توانائي استخراا فراداده از
گذاري توسط ابزارهاي ديگري و تبديل آنها به فرمتي كه قابل نمايه WARC هايفايل
.نمايدباشد را فراهم مي  Hadoop نظير

 WarcManager :هايتويات فايلابزاري است كه امكان مرور و بررسي مح WARC  را
.كندفراهم مي

 WARC Tools :هاياين ابزار قابليت خواندن محتويات فايل WARC   و در صورت
 به ARC هايآورد. همچنين، توانائي تبديل فايللزوم اِعمال تغييرات در آنها را فراهم مي

WARCرا دارد.

 NutchWax :آرشيو از طريق موتور هاي گذاري و جستجو بر روي فايلامكان نمايه
.آوردرا فراهم مي Nutch جستجوي

 WERA :اين ابزار قدرتمند كامالً مشابه Wayback Machine  ارائه شده توسط 

Internet Archive كند و تنها تفاوت آن باعمل مي Wayback Machine  اين است
نمايد.كه امكان جستجوي مبتني بر كلمه را نيز ارائه مي

براي ايجاد يك سامانه آرشيو پايلوت مورد  Wayback Machineرهاي فوق، ابزار از ميان ابزا
 استفاده قرار گرفت كه در بخش ششم در مورد آن صحبت خواهد شد.

اياستانداردهاي فراداده -5

مناسب است.  يوب سازمانده ويآرش كيبه منابع گردآوري شده در انبارة  يدسترس ۀالزم
 تيدر كل ي،دسته از منابع با انتشارات چاپ نيتفاوتهاي عمدة ا رغميعل يمنابع وب يسازمانده

 اين سازماندهي نيازمند استفاده ازاست.  يوب ريبا منابع غ مشتركيميخود تابع اصول و مفاه
ها فراداده. [2] كنند فيتوصو استاندارد اي مناسب است كه بتوانند منابع را به گونهيي هافراداده

 [:3توانند در سازماندهي آرشيو وب نقش ايفا كنند ]به اشكال مختلف مي
 خاص، بهبود بخشد. به  يفگرهايتوص يبرا يبستر جاديرا با ا يابيباز توانديفراداده م

كه  يدر حال دهد،يشخص را نشان م كيم نا ،مؤلف لديدر ف« سبز»عنوان مثال كلمه 
باشد.  يموضوع يابيجهت باز يامدرك، ممكن است واژه كيدر عنوان « سبز»

امكان را به  نيمتفاوت، ا يامناسب در اطرا  عناصر داده يافراداده يهابرچسب
جستجو كنند. ترييقابل شناسا ريمس كيكه اطالعات را در  دهنديم جويشگرها

 داري پيشينه اسناد وب و تغييرات اِعمال شده در آنها فراهم راهي را براي نگاه هافراداده
نظامها  نيروزآمد شده باشد، ا اي يبار بررس نيآخر يبرا ،يرقم ءيكه ش يزمانسازند. مي

.كننديم جاديبه آن را ا يدسترس طيشرا ايآن را بر عهده داشته و  جاديا تيمسئول

 يبرا يفراداده شاهد و گواه .درباره اعتبار داده كمك كند يريگميبه تصم تواندمي فراداده 
 ليرا تشك تيو مسئول تيشفاف ت،يحاكم يربنايز نيو ااست منبع ارائه داده و منشأ 

به  شتريكه ب ييهااز سازمان ياريبس يبرا ياندهيمسئله به طور فزا ني. ادهديم
امر  نياست. ا تياهم يدارا ،يكاغذ ياه ليهستند تا به فا يمتك يكيالكترون يهانهيشيپ

محفوظ بوده، و  يتيبه لحاظ امن يكيمدرك الكترون كند،ياز آن جهت كه مشخص م
.است ينشده، ضرور يكامل است و در آن دخل و تصرف زين نهيشيپ
 ها از يك سامانه به تواند فرايند انتقال دادهو مي است يريپذانكنشيم يبرا يدكلي فراداده

ديگر را تسهيل نمايد. سامانه
هايي كه در آرشيوهاي وب موجود در ترين فراداده[، معرو 2هاي انجام شده در ]طبق بررسي

اند عبارتند از:دنيا مورد استفاده قرار گرفته

 ،XML MARC ،Doublin Core ،MODS ،MADS ،EADهاي توصيفي: فراداده-

RDF  وMETS. 

.PREMISو فراداده حفاظتي  TextMD ،MIX ،TEIهاي مديريتي: فراداده-

و  OAI-PHM ،SRU/Wهاي مبادله اطالعات(: پذيري )پروتكلهاي ميانكنشفراداده -

Z39.5. 
هايي نكته ديگري كه بايد در سازماندهي يك آرشيو وب مورد توجه قرار گيرد، استفاده از آدرس

يك سند است كه براي مدت زمان طوالني و نامحدود تداوم داشته باشند.  به عنوان شناسگر
است، اين قابليت را ندارد. زيرا با جابجايي  URIدهي فعلي در اينترنت كه مبتني بر روال آدرس

شناسگر آدرس قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد گرديد.  سايت،هاي وبيك سند در داخل پوشه
كه سازمان مربوطه پابرجاست، وجود داشته باشد و محدود  يكه تا زمان شود فيطوري تعر ديبا

 گريمكان به مكان د كياز اسناد  ييخاص نباشد. به هنگام جابجا ندييفرآ ايخاص  يبه مكان
[. بدين منظور، تا 4بتواند آنها را بيابد ] همچنان كاربر  گريد يبه محمل رهيمحمل ذخ كياز  اي

ترين آنها عبارتند اند كه برخي از معرو رقمي تعريف شده هاي متعدد شناسگر اشياءكنون نظام
XRI [5 .]و  DOI ،PURL ،URN ،ARKاز: 

پايلوت -6

اندازي يك سامانه ياز براي راهبه منظور تسلط هرچه بيشتر به جزئيات فني و تكنيكي مورد ن
( مركز تحقيقات 1سايت آرشيو ملي وب، پايلوتي ايجاد گرديد كه در آن، صفحات سه وب

( خبرگزاري تابناك براي بازه زماني محدودي آرشيو شدند. 3( كتابخانه ملي و 2مخابرات ايران، 
كند. نتايج حاصل را ارائه مي 1جدول استفاده شد.  Heritrixبه منظور ايجاد آرشيو، از خزشگر 

كيلو بيت بر ثانيه براي  017الزم به ذكر است كه به طور متوسط، پهناي باندي در حدود 
مصرفي، قرار گرفتن ها مورد استفاده قرار گرفته است. علت باال بودن نسبي پهناي باند خزش

و لذا شبكه محلي يك روي  مركز تحقيقات مخابرات ايرانايت سوبسامانه آرشيو كننده و 
سازي به منظور فراهم .سايت بوده استشبكه محلي براي آرشيو اين وبپهناي باند استفاده از 

، كه تنها امكان Wayback Machineهاي ايجاد شده، از ابزار امكان دسترسي به آرشيو
 اده گرديد.سازد، استفرا فراهم مي URLجستجو از طريق 
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: نتايج حاصگ از آرشيوهاي پايلوت1جدول 

 پارامترهاي خزش رديف
هاي آرشيوسايتوب

 شده

زمان تكميگ 

خزش

هاي تعداد  ينك

خزش شده

حجم آرشيو نهائي )به 

صورت فشرده(

601.766GB76روزشبانه Heritrixw.itrc.ac.irww6پارامترهاي پيش فرض 1

601.766GB76ساعت www.itrc.ac.ir84عدم رعايت مكانيزم مؤدب بودن2

3 
عدم رعايت مكانيزم مؤدب بودن، حذف 

 اهميتهاي بيلينك
www.itrc.ac.ir

 86ت و ساع 7

دقيقه
02.607GB7

4 
عدم رعايت مكانيزم مؤدب بودن، حذف 

 اهميتهاي بيلينك
www.itrc.ac.ir

www.nlai.ir
GB0/3 84.681 ساعت 08

5 
عدم رعايت مكانيزم مؤدب بودن، حذف 

 اهميتهاي بيلينك

www.itrc.ac.ir
www.nlai.ir

www.tabnak.ir

GB86 864.448 روز 8بيش از 

6 
عدم رعايت مكانيزم مؤدب بودن، حذف 

 اهميت، خزش افزايشيهاي بيلينك
www.itrc.ac.ir

www.nlai.ir
MB281 84.681 ساعت 08

7 
عدم رعايت مكانيزم مؤدب بودن، حذف 

 اهميت، خزش افزايشيهاي بيلينك

www.itrc.ac.ir
www.nlai.ir

www.tabnak.ir

GB08 864.448 روز 8بيش از 

بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادجمع -7

هاي قبل بيان گرديد، تهيه يك سامانه آرشيو ملي با توجه به جميع مواردي كه در بخش
در اسرع وقت بدان پرداخته شود تا بتوان ترين اقداماتي است كه بايد وب، يكي از حياتي

شوند، آرشيو نموده و براي استفاده نسل توليدات فكري بومي را كه در سطي وب منتشر مي
 پيشنهاداتي در خصوص ابزارهاي قابل استفاده،داري نمود. در اين بخش حاضر و آتي نگاه

اي ايت، استانداردهاي فرادادهافزاري و پهناي باند مورد نياز، و در نهحداقل پيكربندي سخت
  اندازي آرشيو ملي وب ارائه خواهد گرديد.قابل استفاده به منظور ايجاد و راه

ابزارهاي قابل استفاده -7-1

دسته از ابزارها مورد نياز هستند كه عبارتند از:  دو اندازي يك آرشيو وب،به منظور راه
. در زمينه آوردن امكان جستجوگذاري و فراهم ابزارهاي نمايه وابزارهاي خزش وب 
گزينه مطلوبي است، اما با توجه به آنكه اين ابزار واسط  Heritrixابزارهاي خزش وب، 

گردد كه در بدنه در اين زمينه پيشنهاد مي NetarchiveSuiteكاربري مناسبي ندارد، ابزار 
هاي و توانمنديها استفاده كرده و به همين دليل، تمام ويژگي Heritirxاجرائي خود از 

Heritrix  را دارد، و به عالوه، با ارائه يك واسط كاربري ساده و مناسب، نقطه ضعف اصلي
Heritirx  استفاده از گذاري و جستجو، در زمينه ابزارهاي نمايه مرتفع ساخته است.نيز را

را دارد و به  Wayback Machineهاي تمامي قابليتشود كه پيشنهاد مي WERAابزار 
در كنار اين دو پيشنهاد،  سازد.الوه، امكان جستجوي مبتني بر كلمه را نيز فراهم ميع

و  Heritrixاستفاده نمود كه  Web Curator Toolتوان از ابزار همچنين مي
Wayback Machine  را در كنار يكديگر قرار داده و به عالوه، امكان افزودن فراداده

Doublin Core نيز فراهم نموده است. را به صورت اتوماتيك 

افزاريهاي سختنيازمندي -7-2

بر اساس تجربيات به دست آمده از پايلوت ايجاد شده، زيربخش تهيه خزش سربار قابل 
كند، اما طبيعتاً نيازمند فضاي ديسك سخت بااليي افزار تحميل نميتوجهي را بر سخت
 Internetوسط مؤسسه با توجه به اينكه حجم آرشيو تهيه شده تاست. در اين زمينه، 

Archive  ترابايت( بوده  170777پتابايت ) 17برابر با  2712تا انتهاي سال  1991از سال
در نظر گرفتن فضائي در حدود  يابد،ترابايت افزايش مي 177است و ساالنه نيز در حدود 

بر عكس، زير بخش  رسد.ترابايت براي آرشيو ملي وب منطقي به نظر مي 577الاقل 
و پردازنده سربار نسبتاً بااليي را اِعمال  RAMگذاري و جستجو از لحاظ حافظه ايهنم
 افزاري بايد لحاظ گردد.نمايند كه در طراحي سختمي

اي پيشنهادياستانداردهاي فراداده -7-3

از  كي  يكه ه دهندينشان م يالملل نيمطالعات و پژوهشهاي صورت گرفته در سطي ب
 ازهايين ييقادر به پاسخگو ييبر اساس كاركردي خاص به تنها اياستانداردهاي فراداده

لذا، الزم است كه  .ستنديو ...( ن يزبان ،يموضوع ،ييايخاص )جغراف يبافت يو محل يبوم

تركيبي از اين استانداردها در آرشيو ملي وب مورد استفاده قرار گيرند. در اين زمينه، با توجه 
[ و 2آرشيوهاي ملي در سراسر دنيا و مطالعاتي كه در ]هاي صورت پذيرفته روي به بررسي

 [ انجام شده است، پيشنهادهاي زير قابل ارائه هستند:3]
 ،EADآرشيوي ، فراداده توصيفي METSبه كارگيري استاندارد هاي توصيفي: فراداده-

( پيشنهاد MADS) ات( و فراداده توصيفي مستندMODS) يگرافراداده توصيفي شي

.دنشومي

پيشنهاد  MIXو  PREMIS ،TEIهاي به كارگيري فرادادهمديريتي:  هايفراداده-

.شودمي

-OAIاستانداردهاي پروتكل طرح آرشيو باز )پذيري: استفاده از هاي ميانكنشفراداده-

PMHنيز پروتكل پشتيباني از مدل تعامل مجتمع( و  ( )براي(SRU/W پيشنهاد  )

.ندشومي

و نيز  ARCهمچنين، در زمينه نظام شناسگر اشياء رقمي، با توجه به رايگان بودن مدل 
دهي را شده آدرسيدهي در آن، كه امكان مديريت توزيعمراتبي آدرسوجود ساختار سلسله

 گردد.نظام پيشنهاد مي سازد، استفاده از اينفراهم مي

مراجع

قانون اساسنامه "سازمان اسناد و كتابخانه جمهوري اسالمي ايران،  1
، تهران: سازمان اسناد و "سازمان اسناد و كتابخانه جمهوري اسالمي ايران

.1331كتابخانه جمهوري اسالمي ايران، 
شهاي توسعه پژوهش، گروه پژوه يا ا ا، شوراي عال يمل ۀسازمان اسناد و كتابخان 2

)فاز اول(:  رانيوب ا ويآرش يطرح پژوهش ،يياي فناوري اطالعات، گزارش نها
.ا ا ا يوب در سازمان اسناد و كتابخانه مل ويآرش جاديا يامكان سنج

فرمتها و استانداردهاي مختلف در حوزه  ليو تحل يبررس"دكتر ميترا صميعي،  3
 يني: مستخرا از پروژه: طراح، گزارش ف"يذخيره سازي محتواي الكترونيكي متن

 يمحتوا يارائه خدمات به اشتراك گذار يبرا يو استقرار چارچوب يساز ادهيو پ
.73/11/97موجود،  ياردهابر استاند يها، مبتنسازمان انيم يكيالكترون

كتابخانه ديجيتالي: مباني نظري، محتوا، ساختار، سازماندهي،  "فاطمه، نبوي،  4
.1334، 5، صص"هااستانداردها و هزينه 

، مقاالت "يرقم ايياشيو شناسگر دائم رانيوب ا ويآرش "،  انياكبري دار دهيسع 5
وب،  يمنابع اطالعات تيريمد يكنفرانس مل نيپوستري، مجموعه مقاالت نخست

.1391تهران، دوم اسفند   ران،يايجمهوري اسالم يسازمان اسناد و كتابخانه مل
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