Det enkla sättet att arkivera din webbplats

Teknisk specifikation
Archiwwwe är en tjänst för att enkelt arkivera din publika webbplats. Tjänsten användas för att säkra
dina historiska publika informationsflöden oavsett som din målgrupp är medborgare, kunder,
konsumenter eller andra intressenter. Våra beställare består främst av arkivarier, informations- och
kommunikationschefer eller digitalt ansvariga.
Archiwwwe arkiverar webbplatser inkrementellt (med intervall över tid) för att säkerställa så
kompletta arkiv som möjligt. Enstaka avbilder eller engångsavbilder missar betydande förändringar på
webbplatsen vilket inkrementell arkivering inte gör.
•

Se mer information på https://archiwwwe.com

Faktor

Specifikation

Tjänst tillhandahållen av

Archiwwwe Sweden AB

Hosting och lagring

Underleverantör är City Network AB. All lagring inom
Sveriges gränser.

Arkiveringsmetod

Inkrementell statisk metod med hjälp av
robotinsamling. En mjukvara söker igenom
webbplatsen löpande (intervall) med hjälp av med en
så kallad spindlingsteknik. Alla filer som är länkade
sparas inom domänen.
Dynamiska sidor sparas som statiska HTML-filer. När
alla sidor är sparade konverteras samtliga länkar för
att återspegla webbplatsens struktur. Filerna som
skapas är oberoende av server.
Därefter identifieras och vid behov konverteras filerna
till öppna filformat anpassade för långtidslagring.

Arkiveringens
omfattning

Detta omfattas ej av
arkiveringen

Genomsökningsmjukvaran söker igenom och laddar
hem allt innehåll som är publikt och åtkomligt enligt
PTS rekommendationer (http://webbriktlinjer.se) på
den angivna URL:en.

•

Innehåll inbäddat i tredjepartsmjukvara
(exempelvis YouTube, Twitter, Vimeo).

•

Användargenererat- och dynamiskt innehåll
(sökningar, varukorgar etc).

•

Dynamisk funktionalitet (exemelvis sök- och
kommentarsfunktionalitet).

•

Innehåll som är lösenordsskyddat.

•

Innehåll på andra URL:er (exempelvis
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subdomomän.domän.se).

•

Innehåll som enbart nås med Javascript på
objekt med onclick-event.

Tekniska krav på kunden

Inga tekniska krav.

Mjukvarukrav på kunden

Inga mjukvarukrav.

Databärare

Hårddisk eller Archive Disc.

Lokalisering av arkivet

Archiwwwe AB:s arkivserver i Karlskrona, Sverige.

Säkerhetskopiering

Dagligen med trippel modulär redundans.

Tillgänglighet

Via ett gränssnitt (my.archiwwwe.com) kan
användaren söka och bläddra bland avbilder i arkiv.
Användaren kan kan förhandsgranska ett en avbild
med en webbläsare. Samtliga arkiv är skyddade
bakom inloggning. Inloggningen sker genom att
besökaren begär ut en tidsbegränsad länk via e-post.

Periodicitet

Valfri intervall (dagligen, veckovis, månadsvis,
kvartalsvis, halvårsvis, årsvis eller egen intervall).

Bevisvärde

Checksumma adderas till varje fil, varje avbild och
arkiv. En oförändrad checksumma garanterar att filen,
avbilden eller arkivet inte har ändrats sedan
arkiveringstillfället.

Webbarkivsformat

Archiwwwe levererar arkiv innehållandes statiska filer
inkrementellt med SIM-metoden. Metoden är
framtagen med hänsyn till Riksarkivets krav på
format (RA tar enbart emot statiska filer, inte WARCformat). Vid behov kan vi leverera arkiv i WARCformat.

Mer information
Tillgänglighet en förutsättning

•

https://archiwwwe.com/om-webbarkivering/tillganglighet-en-forutsattning

WayBack Machine eller Archiwwwe?

•

https://archiwwwe.com/om-webbarkivering/wayback-machine-eller-archiwwwe

Riktlinjer, rekommendationer och format

•

https://archiwwwe.com/om-webbarkivering/riktlinjer-och-rekommendationer
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