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Do que vamos falar?





Ciclo de vida de um objecto digital



Aquisição Armazenamento
metadados + dados

Acesso

JISC: http://www.dlib.org/dlib/july04/beagrie/07beagrie.html
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Planeamento de preservação 
+

Acções de preservação

JISC: http://www.dlib.org/dlib/july04/beagrie/07beagrie.html
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DigitalNZ: http://makeit.digitalnz.org/





Monitorização
Informação de representação





O que é preservação digital?



Conjunto de actividades que visam assegurar o 
acesso continuado à informação digital



...envolve pessoas, tecnologia e recursos...



Motivações



Sector público

Imposição legal 
(e.g. depósito legal, incorporações obrigatórias)

Preservação do património e cultura

Transparência

Evidência de actividade pública

Sector privado

Imposição legal
(e.g. auditorias e fiscalizações, finanças, 
projectos financiados, etc.)

Razões comerciais/lucro

Protecção contra eventuais 
litígios

Continuidade de negócio



O que muda essencialmente?
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Nível Conceptual
Aquilo com que lidamos no mundo real, i.e.  o que reconhecemos 
como uma unidade tangível de informação, 
e.g. jornal, livro, mapa, fotografia

Nível Lógico
Codificação da informação. 
Tarefa realizada pelo software. Trata-se do formato do objecto

Nível Físico
Sinais físicos inscritos num suporte
e.g. disco rígido, CD, Pen-drive



...se algum destes níveis se tornar inacessível perdemos 
o acesso ao objecto conceptual...



...em menos de 5 anos, pelo menos um destes níveis será 
substituído devido a obsolescência...



5
tecnologias que se irão tornar obsoletas a breve prazo

http://cnettv.cnet.com/8301-13489_53-57591625-10389930/top-5-soon-to-be-obsolete-technologies/

http://cnettv.cnet.com/8301-13489_53-57591625-10389930/top-5-soon-to-be-obsolete-technologies/
http://cnettv.cnet.com/8301-13489_53-57591625-10389930/top-5-soon-to-be-obsolete-technologies/
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O que podemos fazer?





Identificar claramente quais os activos de informação
Quais as tipologias de informação temos de preservar? Quais os formatos envolvidos? Qual o período de retenção de 
cada activo?
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Planear
Analisar qual a melhor forma de fazer cumprir as políticas e assegurar o nível de preservação desejado. Que 
ferramentas temos ao nosso dispor? Testar várias alternativas.
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As acções que estamos a aplicar estão a produzir os resultados esperados?
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Auditar
Aferir através de entidades isentas se os nossos procedimentos estão a ser executados de acordo com o estabelecido
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Como planear?



http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato

PLATO 
Preservation Planning Tool

http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html
http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html
http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html
http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html
http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html
http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html


Planning

Content profile

Policies

Risks or 
Opportunities

Environment 
information

Define requirements

Evaluate alternatives

Analyse results

Build preservation plan

Preservation plan

Action 
alternatives

Operations

Watch

Representative 
sample content



Como agir?



Antes de ingerir
Manualmente impondo políticas
Automaticamente recorrendo a software

Depois de ingerir
Recorrendo a software especializado ou a funcionalidade disponível no software de 
gestão da informação

Ao aceder
Mantendo a informação conforme foi ingerida e apenas fazer algo no momento em 
que esta for solicitada



Como controlar a qualidade?



Objecto A Objecto A’

Controlo de qualidade
e.g. xCorrSound, ffprobe, Matchbox, MarcAlizer, Jpylyzer

Similaridade

Propriedades de A Propriedades de A’



Como monitorizar?



Content

Policies Web

Scout

Risk notification

Human
knowledge

Registries



Como auditar?



ISO/DIS 16363
Audit and certification of trustworthy digital repositories

DRAMBORA
Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment  

DSA
Data Seal of Approval



O que está actualmente na agenda de 
investigação europeia?



Como desenvolver soluções escaláveis?
Como processar milhões de objectos, centenas de formatos, ficheiros na ordem dos 
gigabytes em tempo útil?

Como quantificar os custos de preservação?
Como transformar a preservação num modelo de negócio e não apenas num custo?

Como integrar sistemas de forma natural e 
transparente?
Como integrar sistemas de arquivo corrente com sistemas de preservação digital?
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