
Időgép az Interneten
Találó párhuzam az internetes weblapok rendszerét egy gigantikus könyvtárhoz ha
sonlítani. A könyveket, újságokat a böngészőnkbe írt URL-lel választjuk ki, majd la
pozgatunk a virtuális oldalak közt. Ha nem tudjuk, hogy hol találjuk a bennünket ér
deklő információt, hát fellapozzuk a katalógust, vagy megkérdezzük a könyvtárost 
(aki jó esetben minden könyvet ismer a könyvtárban). Ennek hálózatos megfelelői a 
kategorizált címgyűjtemények, mint például a Yahoo!, vagy a szabad szöveges kere
sők, melyek legismertebb megvalósítása a Google. Ha elegendően hosszú ideje hasz
náljuk a világhálót, előbb-utóbb beleütközünk abba a leküzdhetetlennek látszó 
problémába, hogy míg a valódi könyvtárban egy magazin, vagy más nyomdatermék
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régebben kiadott példányait ugyanazzal a természetességgel olvashatjuk, mint a leg
frissebb kiadást, az Internet világában ez másként van. A leginkább talán a képes 
magazinok megfelelőinek tekinthető portálok többsége még csak-csak tartalmaz va
lamilyen archívumot, ahonnan a lényegi tartalom előbányászható, de az eredeti oldal 
megjelenését nem tudják reprodukálni. A www.mcse.hu-hoz hasonló honlapok ré
gebbi anyagai viszont egyszerűen a digitális enyészet martalékává válnak.

Vagy mégsem? Éppen egy évtizeddel ezelőtt az első szabad szavas keresőt, az 
AltaVistát, nem csak a szükségszerűség hozta létre. Készítője, a Digital Equipment 
Corporation elsősorban azt demonstrálta vele, hogy „a mi számítógépeink és szak
embereink a legjobbak, hiszen még az olyan elképesztő mennyiségű információt is 
össze tudjuk gyűjteni és feldolgozni, mint amit az Internet tartalmaz". Ezt a nem is 
olyan régmúlt időt most a hálózatos kőkorszaknak tekintjük, a DEC sem létezik már, 
az akkor fellelhető webes információ mennyisége pedig azóta megsokszorozódott. A 
Google bizonysága szerint még e több milliárd weboldal adata is kezelhető, de ha 
valaki azzal az ötlettel áll elő, hogy időről időre készítsünk „biztonsági mentést" az 
egész Internetről, jó eséllyel megmosolyogjuk. Pedig napjainkban az adathordozók 
tároló kapacitása gyorsabban növekszik, mint az Internet tartalma, tehát a feladat 
nem lehetetlen. Ami pedig nem lehetetlen, az meg is valósul!

íme: web.nrchive.org, az Internet archívuma.

Könnyen áttekinthető táblázatban válogathatunk a lehetséges időpontok között

A „Wayback Machine" csaknem az AltaVista születésétől, 1996-tól készíti változó 
időközönként pillanatfelvételeit a legkülönfélébb honlapokról. Adatbázisában jelen
leg mintegy 40 milliárd oldal található. Nincs más teendőnk, mint hogy beírjuk a 
kérdéses honlap címét a kereső mezőbe. Válaszként egy táblázatot kapunk, melyben 
éves csoportosításban találjuk a mentések időpontjait. A dátumra kattintva beindul 
az időgép és máris láthatjuk a régmúlt idők oldalait. A régebbi mentések néha azért 
hiányosak, de ez az archívum gyermekbetegségeinek tudható be, és főként a dinami
kusan publikált tartalom esetében fordul elő. Ezzel együtt is érdekes és hasznos idő
utazásokat tehetünk ezzel az egyedülálló szolgáltatással.

Heitler Gábor
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