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Vir: https://codepen.io/kdbkapsere/pen/oNXLbqQ



„Arhiviranje spleta je postopek zbiranja delov svetovnega 

spleta in zagotavljanje njihove ohranitve za bodoče 

raziskovalce, zgodovinarje in splošno javnost.“

Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_archiving



„Zaradi velikega obsega spleta in

količine informacij, ki jih vsebuje,

spletni arhivisti za avtomatizirano

shranjevanje običajno uporabljajo

spletne robote (pajke).“

Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_archiving

Vir: https://www.cfrichmond.org/Leadership-Impact/Blog/PostId/257/storytelling-with-data

Kako arhivirati svetovni splet?

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_archiving


70 PB podatkov

727 milijard spletnih strani

Wayback Machine



YAHOO
17. 10. 1996

Wayback Machine



Primer NUK
Zakon o obveznem izvodu publikacij  (Ur. list RS, št. 69/06 in 86/09) 

Periodičen zajem slovenike na spletu:

• vsebine slovenskih avtorjev

• vsebine v slovenskem jeziku

• vsebine o Sloveniji

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2977
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3807


Primer NUK
Selektivni pristop (od 2008)

• okoli 1.800 spletnih domen

• frekvenca – od 1x tedensko do 1x letno

• globina – do 20 klikov

• 12 vsebinskih področij

(znanost, kultura, izobraževanje, vlada 

in politika, gospodarstvo, prosti čas, itd.)



Primer NUK
Zajem celotne domene .si:

• vsaki dve leti od 2014

• ~100.000 domen

• plitko zajemanje



Primer NUK

Tematski zajemi:

• volitve v državni zbor

• predsedniške volitve

• drugi pomembnejši politični dogodki

• olimpijske igre in drugi pomembni 

športni dogodki



Tehnične omejitve arhiviranja spleta
Globoki splet

Vir: https://www.freepik.com/free-vector/iceberg-illustration-concept_9926600.htm



Tehnične omejitve arhiviranja spleta

Živa stran Arhivirana stran

Pretočne vsebine



Tehnične omejitve arhiviranja spleta

Živa stran Arhivirana stran

Družbena omrežja



Tehnične omejitve arhiviranja spleta

Živa stran Arhivirana stran



Vsebinske omejitve arhiviranja spleta

Vir: https://robknappdesign.com/the-power-of-brainstorming/

https://robknappdesign.com/the-power-of-brainstorming/


Kaj je arhiviranje spleta?

Skupek kompleksnih, hibridnih in specifičnih 

metod ohranjanja, ki vključujejo programsko 

in strojno opremo, spletne robote, algoritme, 

politike, kuratorje in uporabnike, ki 

dokumentirajo in hkrati ustvarjajo zgodovino 

svetovnega spleta.

(Ben David, 2019)

Vir: https://www.photos-public-domain.com/2010/12/25/patchwork-quilt-texture/
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