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wayback 
machine

● https://archive.org/web/
● Wayback Machine ≠ Internet Archive
● od 2001 r.
● ponad 273 miliardów stron* 

(webpages): html, txt, pdf / 361 
milionów serwisów (websites)

● API (status i URL archiwum w JSON)
● od niedawna nowa wersja beta
● jedyne* zbiory polskiego historycznego 

Webu
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ograniczenia ● brak katalogu (nie wiemy, czy coś 
zostało zarchiwizowane, dopóki nie 
mamy konkretnych URLi)

● brak wiedzy o jakości kopii (jaka część 
serwisu została zachowana)

● java script (dynamiczne renderowanie 
stron)

● niejasny status prawnoautorski zbiorów







Polbox ● pierwszy darmowy hosting (1997-2008)
● free.polbox.pl, 2MB WWW, zakaz stron 

komercyjnych
● "polskie Geocities"
● ważne źródło historyczne dokumentujące 

początki polskiego "oddolnego" Webu
● zob: Marcin Jagodziński, Polbox: historia 

pewnego falstartu, 
http://netto.blox.pl/2008/04/polbox-histori
a-pewnego-falstartu.html

● inspiracja: Internet Archive: GeoCities 
Special Collection 2009 (1996-2009)

http://netto.blox.pl/2008/04/polbox-historia-pewnego-falstartu.html
http://netto.blox.pl/2008/04/polbox-historia-pewnego-falstartu.html
http://netto.blox.pl/2008/04/polbox-historia-pewnego-falstartu.html




budowa 
podstaw 
archiwum

● pobranie z WM całej domeny 
free.polbox.pl

● indeksowanie
● stworzenie wyszukiwarki pełnotekstowej

● wykorzystanie schematu konstrukcji URL 
free.polbox.pl/n/nickname

● wykorzystanie 
wayback_machine_downloader 
(Ruby) 
https://github.com/hartator/wayback-mac
hine-downloader

https://github.com/hartator/wayback-machine-downloader
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indeksowanie i 
udostępnianie

● wygenerowanie listy adresów wszystkich 
plików htm w katalogach głównych  (np. 
n/nick) - około 6 tys. adresów (na 2GB 
danych)

● prosta pętla php i file_get_contents 
(scrappowanie htmla)

● treść pliku htm do bazy danych
● wyszukiwarka znajduje frazę dostępną w 

kodzie html konkretnej strony
● wersja testowa wyszukiwarki 

http://wilkowski.org/plbxs1
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błędy i 
ograniczenia

● zła jakość indeksowania (tylko strony 
główne index.htm, niedobre czyszczenie 
z css/js)

● duplikaty
● tylko konta A-S
● brak wyszukiwania po dacie/okresie 

udostępnienia
● prawa autorskie :/



prawa autorskie ● Wayback Machine (Internet Archive) 
formalnie udostępnia kopie

● ja udostępniam linki do konkretnych URL
● za pomocą Wayback Machine API 

automatyczne sprawdzanie statusu i 
generowanie linku do źródła w WM

● dodatkowy problem: dane osobowe
● dodatkowy problem: prawo do 

zapomnienia







propozycja 
modelu 
udostępniania 
polskich 
zbiorów Webu

● research głównych domen (z DMOZ, 
historycznych katalogów portali itp.)

● pozyskiwanie kopii 1:1 z Wayback 
Machine

● porządna indeksacja (treść + metadane)
● wyszukiwarka pełnotekstowa + 

wyszukiwanie zaawansowane
● lepsza integracja z API Wayback 

Machine
● wygenerowanie katalogu
● kopie wciąż TYLKO po stronie Wayback 

Machine (prawa autorskie)



dziękuję Przeszukuj strony domowe Polboxa z lat 
1997-2008
http://wilkowski.org/notka/1314

Przeszukiwanie pełnotekstowe w Wayback 
Machine (Internet Archive)
http://wilkowski.org/notka/1349

Web traffic analytics as a historical source
http://wilkowski.org/notka/1329
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