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Archive.today

Arweave

DMCA

يقوم بأرشفة أي موقع

يقوم بطريقة األرشفة الالمركزية

يقوم بالبحث في إشعارات إزالة المواقع

net..org. وليس بالحقة

.

.

.

.

.

archive.vn

arweave.org

lumendatabase.org

اإليجابيات:

اإليجابيات:

السيئات:

السيئات:

يوم بأرشفة صفحات

 يقوم بالبحث عن األرشيف العام عن طريق
الموقع. بالحقة

 ملكية خاصة، فماذا إذا قرر المالك فجأة وضع
األرشيف غير متصل باالنترنت

ليس مجاني. ومع ذلك يعطيك خمسة
tokensبالمجان

Facebook.Instagram  و

http://archive.vn
https://www.arweave.org
https://lumendatabase.org
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Hunch.ly

Wayback Machine

Wayback Machine 
for Github

 يقوم بأرشفة المواقع. ويقوم بتحميل
الموقع كاماًل من

يجد ويفحص متى ومن فعل ماذا

.

.

.

hunch.ly

github.com/hartator/

wayback-machine-downloader

github.com/hartator/

wayback-machine-downloader

اإليجابيات:

السيئات:

اإليجابيات:

السيئات:

يقوم بأتمتة جميع المواقع التي تمت زيارتها

 ال يشمل دائًما الصور من صفحات الويب أو
محتوى الوسائط المتعددة

متاح بواجهة سهلة االستخدام

ليس مجاني

.Wayback Machine

.

.

https://www.hunch.ly
https://github.com/hartator/wayback-machine-downloader
https://github.com/hartator/wayback-machine-downloader
https://github.com/hartator/wayback-machine-downloader
https://github.com/hartator/wayback-machine-downloader
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Gitrob

.

github.com/michenriksen/gitrob

اإليجابيات:
.مصدر سهل ومتاح مجانًا لالستخدام

GitHub أداة استكشاف لمجموعة

Dumpster Diver

github.com/securing/DumpsterDiver

اإليجابيات:
.مصدر سهل ومتاح مجانًا لالستخدام

 أداة للبحث عن األسرار في أنواع الملفات
المختلفة

https://github.com/michenriksen/gitrob
https://github.com/securing/DumpsterDiver
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TruffleHog

Stone

.

.

github.com/dxa4481/truffleHog

writeinstone.com

اإليجابيات:

اإليجابيات:

السيئات:

مصدر سهل ومتاح مجانًا لالستخدام

مجانية للصحفيين
 يمكن أيًضا تحميل ملفات الصوت

والفيديو مباشرة

ما تزال تجريبية

.

.

.

البحث من خالل مستودعات
 واألسرار ذات اإلنتروبيا العالية، والبحث العميق

في سجل التعليقات

عن السالسل git

 اداة »بحث بشفافية« والتي تقوم بالتقاط بحث
 سطح المكتب عن طريق التقاط صور لسطح

المكتب وتعليقات كاميرا الويب

https://github.com/dxa4481/truffleHog
https://www.writeinstone.com
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WITNESS

Perma.cc

.

.

archiving.witness.org/archive-guide/

perma.cc

دليل النشطاء ألرشفة مقاطع الفيديو

 موقع األرشفة مخصص للبحث األكاديمي الجاد
للحفاظ على االقتباسات

اإليجابيات:

السيئات:

 الدعم المؤسسي

 جديد نسبًيا، غير واضح ما سياسة تعديل
المحتوى الخاصة بهم

.(مختبر مكتبة هارفارد) 

.

https://archiving.witness.org/archive-guide/
https://perma.cc

