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Preservar a Web

1.Porquê?
2.Como?
3.Colaborar!

– 5 propostas a que todos 
podemos aderir
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Problema: informação publicada na 
Web é efémera

• Acessível durante pouco tempo
• Passado 1 ano

– 80% dos conteúdos foram alterados ou 
desapareçam (Ntoulas, 2004) 
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Quem se lembra da Expo 98?
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Quando o Figo ganhou o prémio de 
melhor jogador?
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Mas isso foi há “muito” tempo…
www.publico.pt num dia

www.publico.pt no dia seguinte
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O modelo de publicação na Web 
está incompleto

• Faltam Arquivos que garantam persistência de 
acesso à informação ao longo do tempo 7



Surge assim o interesse pela criação 
de Arquivos da Web

• 1996 – Internet Archive (Mundial)
• 1996 – Kulturarw (Suécia)
• 2001 – Nedlib (UE)

– Digital Deposit (Portugal)
• 16 países com iniciativas nacionais
• 2006 – Tomba (Portugal/FCUL)
• 2007 – Arquivo da Web Portuguesa 

(Portugal/FCCN)
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Arquivar a Web
Como?
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Depósito imposto 
ao autor 

• Analogia com depósito legal clássico
− Imaturidade/inexistência de 
tecnologias

• Custos elevados para autores
− Difícil de impor legalmente
− As leis têm fronteiras, a Internet 
não.

• Analogia com motores de busca
− Tecnologia adaptável  

• Custo de mais 1 visitante

Recolha activa pelo 
Arquivo
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Como é feita a recolha?

index.html

contacts.html about.html

• Automática a partir de um conjunto de 
endereços

• Iterativamente são seguidas ligações e 
arquivados os conteúdos 
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Indexação da Web

Termo Páginas
Arquivo_____4,12, 99, 123, …
Biblioteca___1, 11, 20, 33, …
Correio_____32, 54, 94, …
... 
• Semelhante a um índice 

remissivo de um grande
livro

• Completamente automática
• Os textos são integralmente 

indexados
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Exemplo de acesso a um Arquivo da 
Web

• Ver a página da Biblioteca Nacional de Portugal 
quando fiz o estágio (lectivo 2000-2001)

• Tenho de saber o endereço da página 
– biblioteca-nacional.pt, bibliotecanacional.pt, bn.pt, 

www.bn.pt, bn.gov.pt, www.bnp.pt, bn-portugal.pt, 
outro? 13
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Queremos é “Googlar” o passado!



Arquivo da Web Portuguesa suporta 
pesquisa por termo

Vários 
endereços ao 
longo do 
tempo!
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BN em 2000
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Histórico de um endereço
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2007
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2004

20



2000
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Colaborar! 5 propostas
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Emprestar espaço em disco para 
guardar cópias (#1)

Cliente rARC

Cliente rARC

Cliente rARC

Servidor rARC Repositório de 
conteúdos
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Recuperar cópias

Cliente rARC

Cliente rARC

Cliente rARC

Servidor rARC Repositório de 
conteúdos
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Como aderir?

• http://arquivo.pt/rarc
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Fornecer dados históricos (#2)

• http://arquivo.pt/fornecimento-dados
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Sugerir sítios portugueses a arquivar (#3)

• http://arquivo.pt/sugerir 29

http://arquivo.pt/sugerir�


Respeitar e disseminar boas 
práticas de publicação na Web (#4)

• Usável hoje, usável amanhã
• Acessibilidade

– Quando fiz isto há 30 anos não pus as letras tão 
pequenas!!!

• Fornecimento de meta-dados
– Dublin core, 
– Data de publicação explícita

• http://arquivo.pt/recomendacoes
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Divulgar, divulgar, divulgar (#5)
• Arquivo da Web tem de satisfazer necessidades 

dos utilizadores
• Arquivo da Web tem de ser conhecido para ser 

utilizado
– Links para as nossas páginas
– Redes sociais: blogs, facebook, twitter
– Emails a contactos

• Arquivo da Web tem Twitter, Facebook, RSS 
feeds e newsletter mensal por email
– http://arquivo.pt/news
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Conclusões 

• Arquivar a Web é importante
• Não basta guardar a informação publicada
• Garantir que se mantém acessível
• Todos podemos colaborar

– Emprestar espaço
– Fornecer dados históricos
– Sugerir sítios
– Respeitar boas práticas
– Divulgar
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www.arquivo.pt
Daniel Gomes

Obrigado pela atenção

33

http://www.arquivo.pt/�

	Slide Number 1
	Preservar a Web
	Problema: informação publicada na Web é efémera
	Quem se lembra da Expo 98?
	Quando o Figo ganhou o prémio de melhor jogador?
	Mas isso foi há “muito” tempo…
	O modelo de publicação na Web está incompleto
	Surge assim o interesse pela criação de Arquivos da Web
	�Arquivar a Web�Como?
	Depósito imposto ao autor 
	Como é feita a recolha?
	Indexação da Web
	Exemplo de acesso a um Arquivo da Web
	Queremos é “Googlar” o passado!
	Arquivo da Web Portuguesa suporta pesquisa por termo
	BN em 2000
	Histórico de um endereço
	Slide Number 18
	2007
	2004
	2000
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Colaborar! 5 propostas
	Emprestar espaço em disco para guardar cópias (#1)
	Recuperar cópias
	Como aderir?
	Fornecer dados históricos (#2)
	Sugerir sítios portugueses a arquivar (#3)
	Respeitar e disseminar boas práticas de publicação na Web (#4)
	Divulgar, divulgar, divulgar (#5)
	Conclusões 
	Obrigado pela atenção

