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Izvleček
Spletne strani prištevamo h kulturni dediščini. Glede na njihove pojavne oblike jih
uvrščamo med elektronske dokumente, ki se pojavljajo v različnih kontekstih. Zato s
stališča njihovega vrednotenja ugotavljamo, da pri njih niso pomembne samo vsebine,
ampak tudi estetski, komunikacijski in drugi elementi, ki posredno ali neposredno
vplivajo na nivo oblikovanja računalniško podprtega medčloveškega komuniciranja.
Prav zaradi tega je potrebno določene spletne strani dolgotrajno ohranjati in varovati,
druge pa arhivirati s celotami kontekstov, v katerih so nastale ali delovale.
Ključne besede: arhivsko gradivo, arhiviranje, spletne strani, tehnologija, kulturna dediščina
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Abstract
Web sites are defined as part of the cultural heritage. They are systematised in frame of
electronic documents and appear in different contexts. From the evaluation point of
view, we can realise that not only are contents important, but also the esthetical, communicational and other elements, which have direct influence on the level of the formation of inter-human communication in modern society, are significant as well. This
is also the main reason why certain web sites must be kept and preserved through longer
periods, others however should be archived with wholeness of contexts, in which they
had been established or had operated.
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1

Uvod

Pojmi, ki so zapisani v naslovu tega prispevka “varovanje”, “ohranjanje” in “uporaba”, označujejo s stališča arhivske teorije in prakse ožje aktivnosti, ki se nanašajo izključno na vsebine, za katere jih uporabljamo. Tako pod pojmom “varovanje” razumemo celoto prizadevanj, da se od arhivskega gradiva odvrne
množica različnih nevarnosti oziroma, da je potrebno delati tako, da ta prizadevanja niso deležna česa neprijetnega, nezaželenega, celo destruktivnega in
bi s tem arhivsko gradivo prenehalo obstajati.
Drugi pojem, ki je izpostavljen v naslovu, je “varovanje“. Z njim označujemo
tiste vsebine, na podlagi katerih ima arhivsko gradivo dalj časa svoje bistvene
lastnosti in značilnosti oziroma ostane nespremenjeno. Ta, z načeli arhivske
teorije in prakse usklajena zahteva, ustvarja pri elektronskih dokumentih številne probleme, ki se kažejo predvsem v povezavi z zagotavljanjem verodostojnosti posredovanih vsebin, načinov dolgodobnega ohranjanja in splošne uporabnosti. Tako imenovana dolgodobna “stabilnost” dokumentov postaja v teh
kontekstih relativna, še posebej ob upoštevanju temeljnih izhodišč sodobnega
računalniško podprtega pisarniškega poslovanja, ki temelji na fleksibilnosti
dokumentov, enostavni prerazporeditvi vsebin v druge kontekste, krajšanju
potrebnega časa za njihov nastanek, hitrosti prenosa vsebin med dvema komunikatorjema itd.
Pod pojmom “uporaba” razumemo aktivnosti, ki omogočajo, da arhivsko gradivo prinese uporabnikom koristi, da rezultate, zadovolji potrebe, ali da z njim
nekaj pridobijo. Znano je, da se pojem “arhiviranje” uporablja v različnih kontekstih in tudi ti pogosto niso ekvivalentni vsebinam, kot jih razumejo arhivski
strokovni delavci. Pri tem je potrebno poudariti tudi to, da vsebine pojmov
“varovanje”, “ohranjanje” in “uporaba” posamezno ali skupaj niso vedno enakovredne pojmu “arhiviranja”. Običajno ne vključujejo njegovih bistvenih elementov kot so procesi valorizacije in arhivskih strokovnih načel v obliki prvotne
ureditve, izvora in celovitosti, če omenimo samo nekatere.
V zadnjem času se mnogi arhivski strokovni delavci intenzivno ukvarjajo s
problemi varovanja in ohranjanja ter arhiviranja “elektronskih dokumentov”.
Glede na ostale pojavne oblike ohranjenih arhivalij je pojem nov, in ga pogosto najdemo v različnih kontekstih, zato je njegova definicija pogosto kompleksna in je v nadaljevanju ne bomo podrobneje obravnavali. Da pa je problem še
večji, se zanj pogosto uporabljajo sinonimi kot so strojno berljivi dokumenti,
digitalni dokumenti in podobno. S stališča arhivske teorije in prakse pa lahko
ugotovimo, da so elektronski dokumenti praviloma sestavni del celote arhivskega in dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri ustvarjalcih v nekem času in
prostoru. Od klasičnih dokumentov se razlikujejo na podlagi njihove zunanje
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podobe, z vsebinskega stališča pa so pogosto komplementi klasičnemu arhivskemu gradivu.
V zgoraj predstavljenem okviru lahko obravnavamo tudi probleme, ki so povezani z arhiviranjem spletnih strani. V praksi pogosto enačimo pojme “spletne”
in “domače” strani oziroma njihove angleške prevode “web site” ter “home
page”. Vendar jih moramo s stališča arhivske teorije in prakse jasno razlikovati1 .
“Domače strani” so praviloma izhodišča vsebinsko zaključenih celot spletnih
storitev. Njihova pomembna značilnost je, da vsebujejo najbolj osnovne podatke
o eni ali več spletnih storitvah in praviloma delujejo kot njihova kazala, indeksi ali v najnovejšem času portali. “Spletne strani2 ” so širši pojem in predstavljajo s stališča uporabnika celoto tistih podatkovnih struktur, ki so rezultat
spletnih storitev3 vključno z “domačimi stranmi”.
Vsaka spletna stran ima svoj naslov4 , preko katerega je v sistemu dosegljiva
vsem regularnim uporabnikom spleta. Na računalniku se spletne strani pojavljajo kot množica datotek, ki so običajno napisane v HTML5 jeziku in vsebujejo oz. vključujejo zvočne ali vizualne ter gibljive oziroma statične informacije
ali pa njihove kombinacije iz množice eksternih datotek. Ob tem pa vsebujejo
še eno ali več povezav oziroma kazalcev na druge spletne dokumente ali strani
znotraj domene ali pa na poljubne dokumente poljubnih domen v obliki hipertekstov6 .

1

Na ta način je mogoče teoretično in praktično vzpostaviti razmerja do temeljnih izhodišč sodobne
arhivske teorije in prakse, ki se kaže tako v odnosu med klasičnim in strojno berljivim oziroma elektronskim arhivskim gradivom kakor tudi v implementaciji temeljnih izhodišč varovanja in ohranjanja arhivskega gradiva, kot so npr.: prvotna ureditev, načelo izvora, celovitost itd.

2

V strokovni literaturi najdemo kar nekaj definicij pojma „spletnih strani“. Tako je World Wide Web
Federal Consortium definiral spletne strani kot celoto informacij, dokumentov ali podatkovnih zbirk,
ki so namenjene uporabnikom in uporabljajo spletne formate ter protokole. Druga poenostavljena
definicija določa, da so to vse strani na spletu s pripadajočimi povezavami (http://
www.computeruser.com/ resources/dictionary/). S stališča arhivske teorije in prakse pa lahko spletne
strani definiramo kot podatkovno celoto enega URL naslova, ki spada pod samostojno administrativno kontrolo določene domene (McClure, C. R., Sprehe, J. T. Guidelines, 2002).

3

S pojmom “spletne storitve” označujemo celoto odzivov spleta na uporabnikove akcije. Običajno so
to poizvedovanja s pomočjo spletnih iskalnih orodij, posredovanje vsebin in njihova predstavitev na
monitorju, interaktivnost itd.

4

URL = Uniform Resource Locator.

5

HTML = Hypertext Markup Language.

6

Besedo hipertekst (hypertext) je skoval Ted Nelson sredi šestdesetih let in z njo opisal besedila, ki
ponujajo alternativo sekvenčnemu branju. Danes s tem pojmom označujemo z anotacijami opremljene elektronske dokumente, ki so povezani z drugimi dokumenti in tako tolmačijo ali pojasnijo
kontekste ali vsebine izvornega dokumenta (Bennett F., 1994).
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Razvojno gledano se “spletni dokumenti” pojavijo z razvojem in vzpostavitvijo
spletnih tehnologij, ki vključujejo:
1. ustrezne strojne, programske in komunikacijske infrastrukture;
2. splošno sprejete standarde zapisov in organizacije dokumentov;
3. relativno odprte zasnove protokolov za računalniško podprto izmenjavo
podatkov.

2

Izhodišča ohranjanja spletnih strani

Danes je znanih nekaj iniciativ za ohranjanje spletnih strani. Med njimi naj
omenimo iniciative neformalnih skupin posameznikov, ki skušamo ohranjati
spletne strani iz osebnih7 ali čustvenih8 razlogov, iniciative formalnih skupin
s področja dokumentalistike, kjer najdemo t. i. ciklična “fotografiranja” spletnih strani, iniciative profesionalnih knjižničnih ustanov (Kavčič-Čolić, 2001),
ki temeljijo predvsem na t. i. pertinenčnem principu zbiranja in dokumentiranja spletnih strani in nenazadnje redke iniciative arhivskih ustanov, v okviru
katerih skušajo strokovnjaki ohraniti spletne strani in spletne dogodke z upoštevanjem provenienčnega principa v tesni povezavi z drugo nastalo dokumentacijo valoriziranih ustvarjalcev.
Pri ugotavljanju razmerij med spletnimi stranmi in celoto kulturne dediščine
moramo upoštevati različne parametre, ki jih lahko sistematiziramo v dve veliki skupini. Prvo sestavljajo stvarni, izmerljivi oz. neposredni parametri, ki jih
je mogoče določiti v času opazovanja, drugo pa sestavljajo tisti, ki jih je težko
izmeriti v času opazovanja, spremembe pa so opazne šele na dolgo dobo.
S stališča njihove pojavnosti pa moramo ugotoviti, da se te pojavljajo v sistemu
komuniciranja med dvema komunikatorjema, ki sta v enaki ali različni časovni oziroma prostorski dimenziji in kot komunikacijski kanal ekskluzivno uporabljata spletne tehnologije. Trenutno poznamo vsaj štiri skupine spletnih strani:

7

Tako poznamo zbiralce pokvarjenih spletnih strani.

8

Kot primer naj navedem iniciativo z naslovom “Afterlife”, katere člani si prizadevajo ohraniti spletne
strani posameznikov, tudi ko umrejo.
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1. javno dostopne “pasivne” spletne strani9 ;
2. spletne strani kot uporabniške vmesnike v navideznih privatnih omrežjih,
ekstranetih10 in intranetih11 ;
3. posamezne dokumente in publikacije, ki temeljijo na spletni tehnologiji;
4. dokumentacije, ki nastajajo z uporabo spletne tehnologije za gospodarske,
upravne in druge namene.
Spletne strani tako predstavljajo celoto dokumentacije, ki nastaja na/ali s pomočjo spletne tehnologije in to bodisi kot končni produkt, kot servis ali pa je
spletna tehnologija sestavni del oz. pripomoček pri poslovanju ustvarjalca
arhivskega gradiva in predstavlja operativno, kulturno ali drugo vrednost tako
za ustvarjalca kakor tudi za definirano ali nedefinirano množico uporabnikov
v določenem času in prostoru. S tega stališča lahko spletne strani definiramo
kot oblike kulturne dediščine, s tem pa se nujno pojavi zahteva po ohranjanju
in varovanju oziroma arhiviranju tovrstnih vsebin12 .
Na podlagi dosedanjih raziskav lahko zahteve po varovanju in ohranjanju spletnih strani datiramo v sredino devetdesetih let, kar je relativno pozno, še posebej ob spoznanju, da je bilo arhiviranje strojno berljivega gradiva formalno
urejeno v mnogih nacionalnih arhivskih zakonodajah že od začetka šestdesetih
let dvajsetega stoletja dalje.
Na drugi strani pa arhivski delavci bodisi zaradi standardnega časovnega zamika, ki je nujen pri klasičnih oblikah arhivskega gradiva, ali pa zaradi neuspešnega definiranja spletnih strani kot oblike “evidenc” oz. “dokumentov z javno
vero” dolgo časa niso uspeli ovrednotiti spletnih strani kot pojavne oblike kulturne dediščine. Tako danes pri spletnih straneh opazimo podobno paradig

9

Javno dostopne spletne strani so zbirke datotek, običajno celota ene administrativne kontrole, ki so
med sabo povezane in javno dostopne preko spletne komunikacijske infrastrukture vsem uporabnikom
pod enakimi pogoji in brez omejitev.

10

Extranet je del intraneta, do katerega imajo dostop izbrani zunanji uporabniki, posamezniki ali podjetja oziroma ustanove, ki so definirani kot partnerji domene same ali ustanove lastnice domene. V
primerjavi z intranetom, ki se nahaja praviloma za požarnim zidom, in je praviloma namenjen uporabnikom, ki so člani družbe ali organizacije, predstavlja extranet možnost dostopa zunanjim uporabnikom do različnih nivojev v sistemu na podlagi uporabniškega imena ali pa šifre. Extranet je posebej popularen pri poslovnih partnerjih za izmenjavo informacij.

11

Intranet je okolje, ki temelji na spletni tehnologiji, in je namenjeno izključno uporabi znotraj določene
organizacije na podlagi njihove avtorizacije. Intranetna spletna stran je podobna internetni, vendar
ni dostopna anonimnim zunanjim uporabnikom zaradi požarnega zidu. Intranet predstavlja trenutno najhitreje rastoč segment interneta zaradi relativno nizkih stroškov in vzdrževanja glede na druga privatna omrežja, ki temeljijo na različnih protokolih.

12

Primerjajte npr. slovensko pozitivno zakonodajo s posebnim poudarkom na Zakonu o elektronskem
poslovanju in elektronskem podpisu in Zakonu o arhivskem gradivu in arhivih.
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mo kot pri ostalih oblikah strojno berljivega gradiva13 . Definicije v zvezi z varovanjem in ohranjanjem tovrstnih dokumentov so relativno ohlapne, če pa obstajajo, so te največkrat realizirane predvsem iz informacijskega in dokumentacijskega vidika, ne pa iz arhivskega.
Na drugi strani teoretično sam postopek strojnega arhiviranja spletnih strani
ne bi smel predstavljati večjih problemov, saj je eden najstarejših znanih projektov arhiviranja strojno berljivega gradiva sploh bil izveden že leta 1962 v
Združenih državah Amerike. Vendar šele na kongresu arhivskih delavcev v
Washingtonu leta 1976 postane strojno berljivo arhivsko gradivo strokovno
aktualno. Ugotovljene arhivske pomisleke je skušala odpraviti Trudy Peterson
na kongresu v Parizu leta 1988, ko je postavila izhodišče, da strojno berljivo
gradivo v osnovi ne predstavlja sprememb tradicionalnih arhivskih strokovnih
principov. Od takrat se arhivska javnost formalno zaveda problemov in potreb
ohranjanja strojno berljivega arhivskega gradiva. Ta usmeritev je dobila svojo
potrditev tudi na mednarodnem kongresu arhivistov v Sevilji leta 2000.
V zvezi z občutljivostjo in kompleksnostjo ohranjanja vsebin tovrstne kulturne
dediščine pa nas v formalno opozarja kar nekaj dokumentov, ki so v osnovi
interdisciplinarni. Omenimo naj samo predlog UNESCO-ve resolucije o zaščiti digitalne dediščine, ki je nastal na konferenci direktorjev nacionalnih knjižnic
v Haagu junija leta 2001 ali pa Smernice arhiviranja spletnih strani za območje
Commonwealth-a, ter dokumente, ki so nastali v zvezi z akcijo Nacionalnega
arhiva ZDA, v kateri so zbirali vsebine spletnih strani ob koncu Clintonove
administracije v prvi polovici leta 2001.

3

Pojavnost spletnih strani

V začetnih razvojnih fazah so bile spletne strani po vsebini replikacije papirnih
dokumentov z relativno omejenim naborom spletnih storitev. Hitrejše in stabilnejše možnosti računalniško podprtega komuniciranja, vedno večje možnosti, ki jih ponuja celota informacijske tehnologije, predvsem pa sodobnejši
načini izdelovanja spletnih strani, njihova namembnost ter uporabnost so
vplivale na različnost spletnih strani tako s stališča njihove predstavnosti ka-

13
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Pri pregledu ustvarjenih in odposlanih sporočil na temo arhiviranja spletnih stani na enem najstarejših in dokaj razširjenih poštnih strežnikov s področja arhivske teorije in prakse Archives and archivist in pozvedovanju v njihovem elektronskem arhivu, ki sega v april leta 1993 z več kot 3.300 prijavljenimi v letu 2002, je bilo samo 21 zadetkov na to temo, kar kaže, da se praktično arhivisti s temi
vprašanji širše še ne ukvarjajo.
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kor tudi logičnosti podatkovnih vsebin, prijaznosti in informativnosti za končnega uporabnika.
V tem kontekstu so najbolj enostavne statične spletne strani, ki na enak način
predstavljajo enake informacije vsem obiskovalcem spletne strani. Razlike v
predstavitvah so možne na strani klienta samo zaradi različnih tipov brskalnikov. Drugo skupino spletnih strani predstavljajo tiste, ki posredujejo informacije dinamično, praviloma glede na zahtevane poizvedbe, ki jih je mogoče generirati s pomočjo statičnih prednastavitev.
Mnoge spletne stani je mogoče dokaj natančno prikrojiti zahtevam posameznega obiskovalca. Tovrstne spletne strani so v nekem smislu oblikovane bolj kot
programski vmesnik, ne pa kot spletne strani v izvorni obliki.
Kljub različni vsebinski izvedbi in namenu spletnih strani pa je za vse značilno, da so dostopne in jih je mogoče odčitati ter interpretirati z vso programsko
opremo, ki podpira spletne standarde ne glede na platformo strojne opreme
ali operacijskih sistemov14 .

3.1

Statične spletne strani in spletni viri

V najbolj osnovni obliki spletna stran ni nič drugega kot zbirka statičnih dokumentov, organiziranih v imenike in podimenike, ki so med sabo povezani s
t. i. nadpovezavami ali “hiperlinki” na enem ali več internetnih strežnikov v
okviru enega URL. Vsi dokumenti ene domene imajo podoben naslov, ki je
sestavljen iz dveh delov: imena domene, ki se pojavlja pri spletnih straneh v
obliki http://ime_domene.podaljšek, ter imena datoteke v obliki
“ime_datoteke.html” ali “ime_datoteke.htm”. Pri tovrstnih datotekah omogočajo interaktivnost in s tem tudi premikanje po vsebini dokumentov edino hipertekstualne povezave.
S stališča arhivske teorije in prakse so statične spletne strani relativno preproste vsebine, ki jih je mogoče primerjati z drobnimi tiski. Po analogiji na arhiviranje klasičnih dokumentov je potrebno te hraniti v obliki kopije ali posnetka
in sicer kot celoto, vključno s popolno funkcionalnostjo. To pomeni, da v procesu zajemanja ne smejo biti odstranjene ali porušene notranje vsebinske povezave. Glede na to, da se tovrstne spletne strani spreminjajo, dopolnjujejo, za

14

Klasifikacija spletnih strani je povzeta iz Archiving Web Resource Guidelines, ki so jih pripravili v
avstralskem nacionalnem arhivu v okviru strategije arhiviranja dokumentov v elektronski obliki.
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menjujejo, največkrat na dolgi rok, pa je potrebno vzpostaviti tudi sistem
sledenja tovrstnih sprememb.
Arhivski strokovni problem se pojavi predvsem s hipertekstualnimi povezavami, zato je potrebno v procesu arhiviranja spletnih strani ohraniti tudi še
ponorne spletne stani do prvega nivoja, na katere kažejo povezave izvorne strani. Na ta način bi bilo mogoče zagotavljati vsaj minimalna kontekstualna razmerja med tovrstnimi elektronskimi dokumenti.

3.2

Statične spletne strani in spletni viri, ki vključujejo
elemente interaktivnosti

Nekatere spletne strani omogočajo zbiranje informacij kot so npr. komentarji
ali zahtevki, ki jih obiskovalci lahko pošljejo različnim naslovnikom. V principu so to še vedno statične spletne strani z dodatnimi mehanizmi. Zato je
potrebno ob upoštevanju zgornjih izhodišč in generiranju stališč v zvezi s tovrstnimi spletnimi stranmi posvetiti posebno pozornost še:
1. izdelanim in uporabljenim formularjem;
2. človeku berljivim programskim kodam ali skriptom, ki omogočajo funkcionalnost posameznih elektronskih formularjev;
3. informacijam, ki jih posredujejo obiskovalci naslovniku, potem ko izpolnijo določene elektronske formularje. Ker se te običajno nahajajo v ozadju informacijskega sistema, je potrebno upoštevati tudi podatke o tem sistemu.

3.3

Spletne strani in spletni viri, ki temeljijo na dinamičnem
dostopu do podatkov

Na spletnih straneh so včasih razviti uporabniški vmesniki za dostopanje do
različnih podatkovnih zbirk. Tovrstno poizvedovanje zažene določene procedure na sistemu oz. podatkovni zbirki, ki se nahaja na natančno določenem
mestu. Rezultat poizvedovanja je praviloma dokument v HTML obliki.
V nekaterih primerih pa dokumenti obstajajo kot objekti v podatkovnih
zbirkah. Vsak tak dokument ima svojo unikatno indentifikacijo, ki se običajno nanaša na URL. To pa pomeni, da lahko uporabnik določen dokument označi
tako, da do njega dostopa tudi pozneje, ne da bi bilo potrebno obnoviti celotno poizvedovalno proceduro, ob predpostavki, da dokument ni bil izbrisan iz
podatkovne zbirke.
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V tem kontekstu se pojavijo ob zgoraj izpostavljenih dilemah še dodatne
arhivske strokovne dileme, saj vsi obiskovalci tovrstnih spletnih strani ne vidijo enakih vsebin na monitorju, pa tudi pojavne oblike vmesnikov so različne.
Običajno obstaja osnovna predstavitev, ki je t. i. oblikovalska, administratorjeva ipd., nekaj čisto drugega pa je to, kar vidijo obiskovalci preko različnih
brskalnikov.
Temu komplementaren pa se pojavi še arhivski strokovni problem permanentnega spreminjanja vsebin podatkovnih zbirk v času.

3.4

Dinamično generirane spletne strani in spletni viri

Vedno večje število spletnih strani je ustvarjenih dinamično, kar pomeni, da
se njihova vsebina, struktura in predstavitev generira z uporabo kombinacij
podatkov iz podatkovnih zbirk in prednastavitvenih oblik na podlagi: shranjenega nabora uporabniških izborov, shranjenih naborov profilov za dostopanje, uporabniškega povpraševanja in kompatibilnosti uporabnikovega brskalnika. V tej situaciji spletna stran ne obstaja v eni ali enostavno ulovljivi
obliki. Vsak uporabnik vidi drugačno stran, ki temelji na njegovih shranjenih
pravicah, trenutnih potrebah v odvisnosti od kompatibilnosti ali omejitev tehnologije, ki jo uporablja.
Kljub temu je lahko za končnega uporabnika rezultat tovrstnega poizvedovanja statična spletna stran, pri tem pa je v procesu ustvarjanja spletne strani
potrebnih več programskih orodij. Tovrstne spletne strani so tako veliko bolj
podobne aplikacijskim paketom kot elektronskim dokumentom. Pomembno
teoretično izhodišče varovanja in ohranjanja tovrstnih spletnih strani je, da je
zagotovljena njihova popolna funcionalnost v času in prostoru, ki temelji na
strokovni odločitvi glede pristopa do reševanja problema. Ta pristop pa lahko
temelji na objektu ali pa na dogodku. V praksi to predstavlja odločitev glede
ohranjanja posameznih transakcij, ki so bile izvedene med končnim uporabnikom in strežnikom, ali pa želimo permanentno ohranjati objekte, ki so definirani kot spletne strani v določenem času.

4

Elementi vrednotenja spletnih strani

Elemente vrednotenja spletnih strani lahko podobno kot ostale dokumente
določamo na podlagi različnih izhodišč. Pri tem je pomembno spoznanje, da
spletnih strani pogosto ne vrednotimo zaradi njihovih vsebin, ki so lahko enake
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tistim iz klasičnih oblik dokumentov, ampak predvsem zaradi njihovih pojavnih
oblik in informacijskih rešitev ter zaradi komplementarnosti s klasično in drugo dokumentacijo, ki je nastala pri ustvarjalcih. Kljub temu pa morajo biti z
arhivskega strokovnega stališča izpolnjeni vsaj trije pogoji:
- znana mora biti njihova provenienca;
- dokumenti morajo predstavljati zaokrožene celote, ki morajo biti obdelane
skupaj z drugimi relevantnimi dokumenti za potrebe zagotavljanja objektivne interpretacije podatkovnih struktur;
- dokumenti in z njimi povezani dokumenti morajo biti dostopni v avtentični obliki (Kenneth, 1997).
Ob splošnih kriterijih15 ocenjevanja in vrednotenja spletnih strani je potrebno
upoštevati še:
- estetske ali umetniške kvalitete spletnih strani;
- enkraten ali poseben izgled;
- starost, ki vnaprej določa enkratnost;
- vrednost dokumenta kot možnega eksponata;
- avtentičnost (datacija, avtor ali druga karakteristika), ki je pomembna in
nedvomno ugotovljena;
- obliko, kadar dokument vsebuje pomembne podatke ali značilnosti;
- splošni interes zaradi direktnih povezav s pomembnimi osebnostmi, kraji,
dogodki itd., njihovo splošno oziroma posebno pomembnostjo (Pajalič,
1991).
Posebni in korektivni elementi vrednotenja spletnih strani so naslednji:
1. pomen za komuniciranje ustvarjalca z javnostjo16 ;
2. namen17 ;
3. kompleksnost18 ;
4. frekvenca in regularnost spreminjanja vsebine19.
15

Pomembnost vsebine, pomembnost organizacije, pri kateri je gradivo nastalo, čas in kraj nastanka,
avtorstvo oz. izvor gradiva, jezikovne, likovne in druge zunanje značilnosti gradiva, ohranjenost
gradiva, podvajanje gradiva oz. prepletanje, ponavljanje in sumiranje podatkov v gradivu, vzorčni
kriterij, vpliv na razvoj informacijske tehnologije.

16

Pomen za končnega uporabnika je lahko visok, srednji, nizek.

17

Spletne strani so lahko namenjene razširjanju informacij, svetovanju, zagotavljanju on-line storitev,
posredovanju javnih dokumentov za upravne, politične, kulturne in druge namene. To celoto je mogoče
oblikovali v tri skupine: publiciranje informacij, komuniciranje in sodelovanje, zagotavljanje dostopa
do dobrin in uslug.

18

Kompleksnost strani se ugotavlja na podlagi načina generiranja (statične ali dinamične) v kombinaciji z osredotočenjem na dokument ali aplikacijo in s tem tudi nivo spletne strani v sistemu. Poznane
so naslednje možnosti: statične, statične z elektronskimi formularji, dinamične z dostopom do podatkov, dinamično generirane.
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5

Osnovne metapodatkovne strukture za
ohranjanje spletnih strani in spletnih virov

Za posamezne dokumente na spletnih straneh ali za dokumente, ki nastajajo
na podlagi aktivnosti, ki temeljijo na spletnih tehnologijah, je za njihovo popisovanje potrebno upoštevati:
1. datum in čas kreiranja in registracije dokumenta v sistemu za ohranjanje
dokumentov;
2. organizacijski kontekst;
3. originalno podatkovno obliko;
4. način uporabe zapisa v času, vključno s prenosom na spletno stran;
5. pooblastila, ki se nanašajo na ustvarjanje, ohranjanje in vrednotenje dokumentov;
6. zgodovino upravljanja z dokumentom od njegovega ustvarjanja, ohranjanja in vrednotenja.
Za posamezne kopirane spletne strani ali za posnetke zbirk spletnih virov pa
je potrebno upoštevati naslednje elemente:
1. datum in čas snemanja;
2. povezave na URI20 , vključno s podatki o verziji in datumu povezave;
3. tehnične značilnosti o izdelavi spletne strani;
4. podrobnosti o uporabljeni programski opremi za izdelavo spletnega vira;
5. podrobnosti o aplikaciji, vključno z iskalnimi stroji, ki dopolnjujejo spletne
vire;
6. podrobnosti o programski opremi na strani uporabnika, s katero je mogoče
odpreti stran.

6

Nekateri odprti problemi pri ohranjanju spletnih
strani

Pri snemanju, ohranjanju, arhiviranju spletnih strani je potrebno biti pozoren
na pravice do kopiranja, saj spletne strani praviloma predstavljajo “originalno

19

Pri spletnih straneh lahko definiramo naslednje kombinacije: frekventno-regularno, frekventno-neregularno ter nefrekventno-regularno in nefrekventno-neregularno spreminjanje vsebine.

20

URI = universal resource indicator.
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delo” znanih avtorjev. S stališča arhivske teorije in prakse pravica do kopiranja močno otežuje avtomatsko snemanje spletnih strani in onemogoča hranjenje
in distribucijo spletnih vsebin s strani drugega ponudnika storitev.
Časovni zamik, ki je potreben, da spletne strani po analogiji na klasično arhivsko gradivo pridejo v “arhivska skladišča”, je prevelik, saj se v tem času lahko
nekajkrat spremeni tehnologija, relevantni podatki v strojni kodi pa se uničijo.
S pomočjo t. i. protokola za izključitev/vključitev robotov bi lahko izvajali avtomatsko arhiviranje spletnih strani, saj roboti preiščejo tudi povezane dokumente. Na ta način je arhiviranje avtomatizirano, pregledana je sleherna spletna
stran na spletu, zmanjšano pa je tudi število človeških napak pri zajemanju
spletnih strani, vendar je to odvisno od same politike in odnosa posameznih
ustvarjalcev do arhiviranja gradiva, zato je to mogoče samo na podlagi prej
opravljenega procesa valorizacije ustvarjalcev.
V projektu, ki so ga razvili v okviru strategije ohranjanja spletnih strani Šole
za informatiko na Univerzi v Michiganu leta 1998, so predlagali, da je potrebno valorizirane spletne strani shraniti na lokalne medije21 , vključno z relevantnim brskalnikom, pri čemer je potrebno upoštevati njegovo redundantnost
glede na uporabljene operacijske sisteme. Toda to je samo ena od tehničnih
rešitev, ni pa sistemska in celovita s stališča arhivske teorije in prakse. Neupoštevanje principa splošne dostopnosti, v tem kontekstu on-line, v nekem
smislu izgublja smisel tovrstnega načina ohranjanja elektronskih dokumentov.
Danes je znanih več metapodatkovnih modelov22 , ki predstavljajo orodje za
vzdrževanje vsebin in kontekstov elektronskih dokumentov. Kot najbolj primerno orodje se je v njihovi raziskavi pokazal Dublin Core, ki je zelo fleksibilen in
enostaven za uporabo, vendar je tudi tukaj razvoj prepočasen, predvsem pa se
v praksi pojavlja preveč divergenčnih interesov pristojnih za ohranjanje tovrstne
kulturne dediščine tako na globalnem kakor tudi na lokalnem področju.

21

Predlagali so: CD, iomega diske in podobne enote, odsvetovali pa so uporabo klasičnih oblik tračnih
enot.

22

Nekateri tovrstni modeli so adaptacije metapodatkovnih modelov za klasične dokumente kot je to
npr. USMARC, drugi pa so bili razviti posebej za elektronske dokumente npr.: Dublin Core, Pittsburgh Business Acceptable Communications metadata specifications, Text Encoding Initiative, and
Uniform Resource Characteristics/Citations).

72

Novak, M. O arhiviranju spletnih strani ter problemih njihovega varovanja,
ohranjanja in uporabe

7

Zaključek

Že v klasičnem sistemu pisarniškega poslovanja sta nosilec in zapis dve izmed
množice entitet, ki določajo dokument. Ta shematska delitev pa je v nadaljevanju pri njihovih vsebinsko logičnih dimenzijah, ki so pogosto težko dojemljive, skozi čas in prostor pa zelo izpostavljene različnim nedovoljenim vplivom,
povzročala nekakšen naravni prastrah pred neobčutenim oziroma pred odvisnostjo od stroja kot komunikacijskega kanala.
Ta “prastrah” arhivske teorije in prakse je vzpodbudil t. i. “obrambno funkcijo”, ki se je kazala najprej kot popolni odklon teh vprašanj kot relevantnih za
arhivsko stroko23 . Šele pozneje so se arhivisti, in ne samo oni, začeli ukvarjati
s problemi najprej teoretično, nato pa še praktično. V procesu se je uveljavilo
nekaj modelov reševanja problemov. Ti praviloma izhajajo iz različnih izhodišč,
vsi pa sledijo ciljem dejanskega varovanja in ohranjanja ter uporabe elektronskih dokumentov. V tem kontekstu naj omenimo različne centre, ki so “arhivirali” elektronske dokumente od začetka šestdesetih let dalje.
Dolgo časa je prevladovalo mnenje, da je z različnimi postopki varnostnih in
drugih oblik kopiranja na nivoju operacijskih sistemov mogoče uspešno izvajati tudi postopke arhiviranja elektronskih dokumentov, kar je res, toda samo
na tehnološkem nivoju. Danes je popolnoma jasno, da običajne procedure
varnostnega kopiranja s pomočjo “dump” ali “backup” rutin s stališča arhivske
teorije in prakse dolgoročno niso primerne.
Vedno širša uporaba celote računalniško–komunikacijskih storitev, še posebej
tistih, ki temeljijo na spletnih tehnologijah, zahteva od arhivskih strokovnih
delavcev jasne opredelitve glede hranjenja in varovanja spletnih elektronskih
dokumentov. Spletne strani morajo biti tako kot druge informacije vrednotene, shranjene na medijih in podvržene postopkom ugotavljanja njihove arhivske
vrednosti ter procesom povezanih z dolgotrajnim ohranjanjem. S stališča ustvarjalca se upravljanje spletnih strani ne konča z njihovo postavitvijo na spletni strežnik in z bolj ali manj rednim ažuriranjem podatkov, ampak z njihovim
dolgotrajnim varovanjem in ohranjanjem oz. arhiviranjem. Prav zato je pri
upravljanju spletnih strani potrebno upoštevati njihovo uporabniško funkcijo,
ob tem pa tudi njihovo arhivsko funkcijo.
V sodobnem času se morajo ustvarjalci neizbežno spoprijeti z odgovornostjo
za njihove spletne strani, še posebej če so te povezane z nastajanjem, prenašanjem ali sprejemanjem elektronskih dokumentov, ki imajo kakršnokoli vrednost in jo je potrebno ohranjati.
23

Omenim naj samo znan primer “Calafano” na kongresu v Bruslju 1964.
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SUMMARY

SOME PROBLEMS OF ARCHIVING OF WEB SITES
Development and every day use of information technology – especially based
on the web technology, request from the archivist clear strategy of keeping and
preserving of these kinds of electronic documents. The web sites, generated
as the documents, must be evaluated as important with archival value, kept
on the media and accessible for the public use.
All web sites, generated as the documents with historical important information, must go through the processes of evaluation as all other archival material. At the moment, the best method for the evaluation is the method of evaluation in advance.
From the creator’s point of view the management with web sites can’t be finished with the publishing on the web serves and more or less regular updating
of data, but with their long term preservation and keeping. When managing
the web sites the end-users and archival function must be taken into consideration.
In modern time creators of web sites must be responsible for archiving of their
web sites and also for those not up-to-date ones, especially, if they are connected
with the beginning, transferring or receiving of electronic documents with any
value.
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