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Abstract
Format Manager (FORM)
The report CODA FORM discusses three areas:
• Criteria for archive formats
• Evaluation of format registers
• Test of software for identification of logical formats
Criteria for archive formats has been created, a total of 22 points to check in order to estimate
formats suitability for long-term digital preservation. The criteria have been ranked after
requirements, important and advantage where the condition requirements are a minimum
requirement and must be met for a good archive format.
An evaluation of five format registers has been done. The format register that fulfilled the
examining points best was PRONOM.
A test of four software identifying files has been carried out. After testing 25 different types
of files with shifting results, the best programs turned out to be DROID and JHOVE. DROID
achieved the best result with an accuracy rate of 60%. However, none of the programs
operates perfectly.

Processes of Preservation (POP)
The aim of project CODA-POP was to produce guidelines within four areas:
• Criteria for when it is time to refresh digital files
• Selection criteria for data carriers
• Criteria for when to transcode (convert) to new logical file formats
• Criteria for when system migration is required
The results were:
A list of nine different aspects for when to refresh files, divided into three criteria concerning
preservation, and six criteria regarding efficiency improvement. The report also contains some
suggestions for further work in this area.
Three documents with the aim to improve and simplify the process of choosing data carriers
have been made: one for simplifying and improving the selection process, one that defines the
‘Total cost of ownership” of data carriers and finally a table to evaluate and compare various
data carriers.
A list of criteria for when to convert files into new file formats was created. Also, the process
when to initiate this work has been described, and a table to fill in when checking if the file
format used is in danger.
The work with the fourth area resulted in a list of nine criteria, useful as warning signals for
when system migration is required. We also argue about the need of a written action plan
describing how critical each criterion is, as well as how to act when any of the warning
signals occur.
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Sammanfattning
Format Manager (FORM)
Rapporten CODA FORM avhandlar tre punkter:
• Kriterier för arkivformat
• Undersökning av formatregister
• Test av programvara för identifiering av format
Kriterier för arkivformat har tagits fram, totalt 22 punkter för att bedöma ett formats
lämplighet för långsiktigt digitalt bevarande. För att underlätta kontrollen av ett format har
kriterierna rangordnas efter krav, viktig samt fördel. Punkterna i villkoret krav är ett minimikrav och måste uppfyllas för ett bra arkivformat.
En undersökning av fem formatregister har gjorts efter åtta punkter. Det formatregister som
uppfyllde de undersökta punkterna bäst var PRONOM.
Därefter har en test av fyra stycken programvaror gjorts som identifierar filer. Testade mot 25
filer med skiftande resultat, bästa programvaror blev DROID samt JHOVE. DROID gav bäst
resultat med 60 % rätt. Dock är ingen av programvarorna fulländad.

Processes of Preservation (POP)
Projektet CODA-POP har haft som syfte att ge riktlinjer inom fyra områden:
• Kriterier för när omkopiering skall ske
• Kriterier för val av databärare
• Kriterier för när transkodering/konvertering skall ske
• Kriterier för när systembyte skall ske
Resultatet blev följande:
En lista med kriterier för när omkopiering skall ske, uppdelade på tre bevarande- respektive
sex stycken effektiviseringskriterier och förslag på hur organisationer kan jobba vidare med
denna fråga.
När det gäller kriterier för val av databärare har tre dokument skapats för att förenkla och
förbättra arbetet: beskrivning över de steg som bör tas när man ska välja databärare, en lista
på vilka delar som bör ingå i en databärares livslängdskostnad och en tabell att ha som grund
för att utvärdera och jämföra olika databärare.
En lista har tagits fram med kriterier som kan ses som varningssignaler för att det är dags att
inleda konvertering. Dessutom har processen för att besluta om tidpunkt beskrivits, samt en
tabell gjorts för att ha som underlag för att kontrollera om de filformat som används är i
riskzonen för att bli dåliga eller i värsta fall oläsliga.
Arbetet med punkt fyra har resulterat i en lista med nio kriterier som påvisar behovet av
systembyte och som även de kan användas som varningssignaler. Förslag ges på att
organisationer i en skriftlig handlingsplan beskriver hur kritisk vardera situationen är och hur
ansvarig operatör ska agera när någon av punkterna infaller.
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1. Bakgrund
LDB-centrum (Centrum för långsiktigt digitalt bevarande) är ett kompetenscentrum som
arbetar med modeller, metoder och verktyg för arkivering och återskapande av digitalt
material. De partner som ingår i LDB-centrum är Luleå tekniska universitet (Ltu), Riksarkivet
(RA), Bodens kommun, Kungliga biblioteket (KB) samt Statens ljud- och bildarkiv (SLBA).
Samarbetet mellan parterna drivs sedan år 2007 under namnet CODA (Curation of Digital
Assets). Varje år kommer en rapport att ges ut med slutrapporter från de projekt som under
året bedrivits i CODA. Varje projekt sammanfattas på både svenska och på engelska och
rapporten kommer att ges ut i början av varje år.
Denna slutrapport behandlar de projekt som är gjorda inom ramarna för samarbetsavtalet
mellan parterna under år 2007.

2. CODA 2007
Under 2007 har två projekt bedrivits mellan LDB-centrums parter, CODA-POP och CODAFORM. Dessa två projekt har fokuserat på formatfrågor, organisatoriska frågor och på
framtagande av kriterier för bevarandeprocesser.
Dessa projekt har haft som mål att dels skapa ett underlag för verksamheten genom att
klargöra hur det fungerar i dagsläget och dels vara ett underlag för vidare utveckling med
inriktning att skapa automatiserade verktyg för bevarande. Båda projekten har byggt på
specifika användarfall, men i slutrapporterna har resultaten lyfts och generaliserats för att
även kunna användas i andra organisationer.
Kapitel 3-9 baseras på det arbete som gjordes i projektet CODA-FORM. Huvudansvarig för
detta material är Göran Lindqvist, LDB-centrum.
Kapitel 10-22 behandlar projektarbetet i CODA-POP och består av två olika delar. Lena
Öhman har skrivit kapitel 10-16 medan Mari Runardotter är författare till kapitel 17-22.
E-post:
goran.lindqvist@ldb-centrum.se
lena.ohman@ldb-centrum.se
mari.runardotter@ltu.se
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3. Projekt CODA-FORM
Att hantera filformat kommer att vara ett ständigt pågående arbete för de digitala arkiven.
Detta dokument ger riktlinjer för val av bra arkivformat, var man kan söka information om val
av bästa format, samt vilken programvara som är lämplig för identifiering av filer. Resultatet
kan även användas för att vidareutveckla samt i framtiden automatisera vissa bevaranderutiner
för Kungl. biblioteket i Sverige.

3.1 Syfte
Denna rapports syfte är:
• Att ge kriterier för bedömning av digitala format för långsiktigt digitalt bevarande
• Att göra en bedömning av formatregister samt ge förslag på bästa register
• Att utvärdera programvara för identifiering av format samt ge förslag på bästa
programvara för identifiering av format

3.2 Målgrupp
Rapporten riktar sig i första hand till teknisk och administrativ personal på KB och SLBA.
Eftersom stora delar av rapporten är skriven på en generell nivå kan delar av texten också vara
av intresse för personer i andra organisationer som arbetar inom området långsiktigt digitalt
bevarande. Notera dock att fokus ligger på de specifika förhållanden som råder på KB:s och
SLBA:s digitala arkiv, nämligen mycket stort antal filer (KB) respektive mycket stora
mängder digitala filer (SLBA).

3.3 Disposition
Kapitel 3 inleds med en kort beskrivning om CODA-projektets bakgrund och arbetssätt,
vilken målgrupp rapporten riktar sig emot samt denna disposition. Kapitel 4 ger läsaren en
kort introduktion till Kungl. biblioteket.
I kapitel 5 definieras logiskt format, allmänna kriterier presenteras, rangordnas samt en tabell
för bedömning av arkivformat presenteras. Sedan, i kapitel 6 analyseras fyra stycken
formatregister efter ett antal givna punkter och en enkel analys på resultatet från ett format
görs. Kapitlet avslutas med slutord om strategi och risker som finns runt formatregister.
I kapitel 7 undersöks fyra stycken programvarors förmåga att identifiera format och version.
Rapporten avslutas med en slutsats, en sammanställning av resultatet. Bilaga 1 är en ordlista
som förklarar centrala begrepp i rapporten. Övriga bilagor innehåller dels data från tester,
tabeller samt testprotokoll och dels fördjupad information i olika ämnen.

3.4 Arbetsgrupp
Under förstudie- och projektarbetet har följande personer ingått i CODA-FORM:s
arbetsgrupp:
Stina Degerstedt, KB. Projektledare
Göran Lindqvist, LDB. Projektadministratör
Allan Arvidson, KB
Jan Aspenfjäll, LDB
Göran Konstenius, SLBA
Tomas Gertz, SLBA (ersatte Hanzi Tesarz)
Magnus Geber, RA
Dessutom har varje organisation periodvis även engagerat annan personal i arbetet.
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4. Bakgrund - Kungl. biblioteket
Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. KB:s uppdrag har i århundraden varit
att samla in allt som trycks i Sverige. Produktionsformerna för de material som samlas in har
förändrats genom tiderna. Myndigheter, förlag, kommuner och även enskilda aktörer har
alltmer börjat övergå till digital publicering. I väntan på en ny lag som ska täcka även det
material som publiceras i digital form i ett nätverk som t.ex. Internet, har KB vidtagit en rad
åtgärder: 1997 startade KB:s insamling av den svenska webben, och år 2000 började vi teckna
avtal om frivilliga leveranser. Dessutom pågår en digitalisering av våra samlingar.

4.1 Problemområde
För att säkerställa att digitala objekt kan läsas även i framtiden krävs en plan för hur dessa
skall bevaras. För att kunna sätta in nödvändiga insatser innan ett format blir oläsbart krävs
god framförhållning i bevarandearbetet. Detta kräver god kunskap om status för de olika
formaten, vilka åtgärder som krävs i varje fall, samt över vilka format som finns i arkivet. För
att klara av att hantera de stora mängderna data krävs att också ”preservation planning” pågår
kontinuerligt och att vissa moment kan automatiseras.

4.2 Projektet
För att klara vår uppgift att bevara de digitala dokumenten för framtiden måste vi öka vår
kunskap om vilka format och versioner av format som riskerar att bli oläsbara och vilka
bevarandeåtgärder som krävs för varje format. Det är också nödvändigt att veta vilka rutiner
som krävs, hur vi utvecklar dessa samt vilken kompetens vår personal behöver för att klara
dessa uppgifter. Vi behöver även kännedom om vilka verktyg som finns och hur vi kan
utveckla/anskaffa dessa för våra behov.
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5. Kriterier för arkivformat
Vi börjar med att definiera vad ett logiskt format är för att undvika eventuella tvetydigheter.
Definition logiskt format
En specifik förutbestämd logisk struktur för att organisera data i en fil på ett sådant sätt så
mjukvara kan; läsa, processa, presentera (återge) samt lagra information.
Kriterier
De generella kriterierna är framtagna för att man skall kunna göra ett val bland format som
maximerar livstiden samt garanterar bästa möjlighet att återläsa och förstå informationen som
finns lagrad i en fil. Dels bör det finnas en generell bedömning av det logiska formatet där
man gör en bedömning utifrån de framtagna kriterierna som gäller oberoende av filens
innehåll. Utöver de generella kriterierna så skall man även se på den information som skall
lagras.
Den kan delas upp i olika informationskategorier såsom:
• Textinformation
• Bildinformation
• Ljudinformation
• Information för rörlig bild
Först gör man en bedömning av den information som skall sparas, i vilken kvalité det skall
bevaras och vilka egenskaper är speciellt viktiga för den information som skall bevaras. Detta
är olika för de olika kategorierna som nämnts ovan och är något som varje arkiv själv måste
bestämma.
Generellt kan sägas: bestäm först kvalité på information och vilka egenskaper som är viktiga
att bevara och välj sen lämpligt format. Detta medför att man måste väga kvalité och
egenskaper i specifik kategori mot de generella kriterierna för att finna lämpligt arkivformat.
Att ta fram speciella kvalitéer och egenskaper hos varje kategori är något som varje arkiv
själv måste göra, som skrevs ovan. Dock, som exempel på val av kvalité och egenskaper för
text samt bild visas här nedan de speciella kvalitets- och funktionalitetskrav som Library of
Congress använder i deras bedömning för de olika kategorierna.
För text
• Logisk dokumentstruktur
Med logisk struktur menas möjligheten att kunna navigera genom dokumentets inbyggda
struktur. För vissa digitala objekt är detta en signifikant egenskap, exempelvis digitala
uppslagsverk har en logisk inbyggd dokumentstruktur som bör bevaras. Man måste dock
skilja på digitala objektets inre struktur (egenskaper) mot funktionaliteten i en tolk.
• Dokumentdesign (fonter, layout)
Här gör man en bedömning av dokumentets design, hur viktig det är att bevara exakt rätt
teckensnitt, kolumn layout med mera. Man kan säga graden av ”look and feel” i
dokumentet. Layouten kan ha en central roll om den överför mer information utöver den
textuella informationen i dokumentet.
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• Stöd för diagram, tabeller, formler (matematiska, kemiska osv.)
Denna punkt bedömer hur exakt icke textuella element tolkas såsom matematiska/logiska
formler, diagram med mera tolkas i dokumentet. Är dessa icke textuella element
signifikant för dokumentet så är de en viktig del av bevarande informationen och man bör
välja ett format som kan hantera dessa element.
För bild
• Bildens klarhet (hög upplösning)
Att bedöma en bilds (bitmap bild) klarhet kan göras genom att se på ”pixel per inch”
förkortat ppi samt bildens bitdjup (färgdjup). Generellt kan man säga ju fler punkter per
inch desto högre bildupplösning.
Bitdjupet anger hur mycket färginformation som finns tillgänglig i varje pixel. Ett större
bitdjup innebär att fler färger är tillgängliga och att färgåtergivningen i den digitala bilden
blir mer exakt.
• Färgåtergivning (bevarande)
Denna punkt ser på hur färgskalan (färgomfånget) i en given bild kan vårdas och bevaras
genom olika konverteringar. Detta gäller för format som stödjer färgkodning i olika
färgrymder och de metadata som behövs för systemet som skall hantera färgkodningen.
• Grafik, effekt, typografi
Detta är mer riktat mot vektorgrafik, graden av stöd av skuggning, filter eller andra
effekter som används på fyllda areor och text. Skalan av transparens som olika filter
skapar, hantering av specifikationer för fonter och olika mönster.

5.1 Generella kriterier
Här presenteras de generella kriterierna som tagits fram för logiska format. Kriterier är
framtagna för att bedöma ett formats lämplighet som arkivformat.
Logisk uppbyggnad
För att verkligen förstå och kunna tolka ett logiskt format så måste man också ha förståelse
för dess uppbyggnad och struktur, hur formatet lagrar bitströmmen. Har man inte den
förståelsen om formatets struktur är risken stor att man inte kan tolka informationen. Kvar i
framtiden har man bara en kombination av ettor och nollor, något som inte är läsbart.
Därför är punkterna under logisk uppbyggnad viktiga för att man skall ha möjligheten att
kunna skapa en tolk som kan tyda informationen i en fil.
I denna grupp ingår:
• Väldokumenterade och fullständiga specifikationer
• Publika (öppna) specifikationer
• Tillgängliga specifikationer/publik domän
• Existens 1 av många olika verktyg från olika tillverkare för formatet
• Verktyg för teknisk validering av fil

1

Den fjärde respektive femte punkten kan ses som ett mått på att de tre första punkterna är korrekta.
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Interna tekniska egenskaper
Detta kriterium ser på tekniska mekanismer som påverkar formatets inre struktur såsom
kryptering. Format bundet till fysiskt medium eller som är krypterat kan försvåra bevarandet
av informationen i arkivet. För att förenkla bevarandet skall ett format vara fri från
nedanstående punkter.
• Format fri från kryptering
• Format fri från specifikt fysiskt medium
• Format fri från Digital Rights Management (DRM) kopieringsskydd
Externa tekniska egenskaper
Grad av externt beroende (hårdvara/mjukvara) som ett format är beroende av. Speciellt
problematiskt är det om formatet är bundet till specifik hårdvara. Men även operativsystem
och mjukvara för rendering av fil kan skapa problem i den framtida tekniska miljön. Därför är
dessa två punkter som presenteras här under viktiga.
• Format som är oberoende av hårdvara
• Format som är oberoende av specifik mjukvara
Formatacceptans
Detta kriterium ser på hur formatet är spridd bland de olika användarna, hur och var det
används. Ett format som är väl spridd och används under längre tid kan ses som väl testat
(använt) och har troligtvis en längre livstid. Därför bör man välja ett format som uppfyller
några av dessa punkter.
• Anammat/populärt hos industrin
• Stöd av flera tillverkare
• Marketshare/väl spridd i flera led
• Målformat för andra format
• Multiplattformsläsare finnes
• Standardiserat (ISO, SIS, osv.)
Patent
Patent kan påverka underhållet av det digitala formatet i arkivet. Existensen av ett patent kan
hindra framtida skapande av ”open source” programvaror. Kostnaden för programvaror för
framtida konverteringar kan bli dyr. Det är inte patentet i sig som är problemet utan de villkor
patentägarna väljer att ha. För att ovanstående problem inte skall inträffa kontrollera formatet
mot denna punkt.
• Format fri från patent/licenskostnader
Formats transparants
Med ett formats transparants menas möjligheten att med enkla verktyg kunna tolka filens
innehåll. Det är också en fördel om de metadata som eventuellt inbäddas i filen enkelt kan
analyseras. För icke text information är standard eller enkel representation att föredra före
optimerad. Vid val av format kontrollera med punkterna nedanför för att säkerställa formatets
transparants.
• Filens innehåll är transparant för enkla verktyg
• Standard- eller enkel representation 2 av data i filen
• Formatet fri från komprimering 3
2
3

Filinnehållet bör ej vara optimerad för effektiv behandling såsom för låg bandbredd, effektivare lagring.
Olika komprimeringsmetoder påverkar alltid formatets genomskinlighet.
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Självdokumenterande
Digitala format som har möjlighet att lagra metadata om sig själv i transparant form i filen är
en fördel att ha i arkivet. De är lättare hantera över tiden, mindre känslig för
informationsförluster än filer där man lagrar all metadata utanför filformatet. Därför är det en
fördel om ett filformat stödjer dessa två punkter.
•
•

Stödjer metadata i filformatet
Fil kan inbädda metadata (transparant form)

5.2 Rangordnade kriterier
En rangordning av de generella kriterierna har gjorts för att få en struktur i bedömningen av
ett logiskt format. Kriterierna har rangordnats i tre stycken klasser:
• Krav
• Viktig
• Fördel
Punkten krav är ett kriterium som skall uppfyllas för att man skall ha ett bra arkivformat. Dit
hör från generella kriterier, logisk uppbyggnad, interna tekniska egenskaper samt externa
tekniska egenskaper. Logisk uppbyggnad med sina fem punkter där de tre översta punkterna
granskar åtkomsten till fullständiga specifikationer för ett format.
Punkten ett från logisk uppbyggnad kräver att dokumentationen är fullständig och välgjort.
Medan punkt två ser till att specifikationerna är tillgängliga för alla inte förbehållna endast för
exempelvis vissa företag. Sista punkten av de tre ser på åtkomsten till specifikationerna, de
skall vara lättillgängliga. Medan de två sista punkterna kan påvisa att specifikationer som
finns tillgängliga är riktiga genom existens av många och väl fungerande verktyg.
Bedöm formatet efter de tre första punkterna.
• Väldokumenterade och fullständiga specifikationer
• Publika (öppna) specifikationer
• Tillgängliga specifikationer/publik domän
• Existens av många olika verktyg från olika tillverkare för formatet
• Verktyg för teknisk validering av fil
Interna tekniska egenskaper riktar in sig på eventuella problem med formatets inre struktur,
såsom kryptering, format bundet till ett fysiskt medium eller kopieringsskydd som försvårar
framtida konvertering. Detta kan ställa till problem i framtiden för det digitala arkivet.
Kontrollera att formatet uppfyller nedanstående punkter:
• Format fri från kryptering
• Format fri från specifikt fysiskt medium
• Format fri från Digital Rights Management (DRM) kopieringsskydd
De externa tekniska egenskaperna ser på ett formats beroende till sin omgivning.
Hårdvaruberoende är farligt och måste undvikas, men även format som är beroende av
speciell mjukvara skall undvikas. Kontrollera nedanstående två punkter mot granskat format.
• Format som är oberoende av hårdvara
• Format som är oberoende av specifik mjukvara
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Dessa ovanstående punkter är satt som ett minimikrav för ett bra arkivformat sen tillkommer
kriterier som anses vara viktiga såsom patent och formatet acceptans. Punkterna under dessa
kriterier bör också kontrolleras speciellt om patent finns, hur patentet påverkar kostnader,
copyright med mera. Sen har vi de sista kriterierna som självdokumenterande samt formats
transparens som är en fördel att ha med i val av ett logiskt format. Har man två likvärdiga
format som uppfyller kraven samt punkterna under viktigt så skall man alltid välja det format
som har transparens samt är självdokumenterande.

5.3 Bedömning av format
Att bedöma ett format efter ovanstående rangordnade kriterier kan göras enligt tabell 1
nedan. Ju mer positiva svar som man får ur tabellen desto mer lämpligt är formatet för
långsiktigt digitalt bevarande. Dock se till att kravpunkterna är uppfyllda.
Kriterier för bedömning av arkivlämplighet:
GENERELLA KRITERIER
JA NEJ
Logisk uppbyggnad (Krav)
Väldokumenterade och fullständiga specifikationer
Publika (öppna) specifikationer
Tillgängliga specifikationer/publik domän
Existens av många olika verktyg från olika tillverkare för formatet
Verktyg för teknisk validering av fil
Interna tekniska egenskaper (Krav)
Format fri från kryptering
Format fri från specifikt fysiskt medium
Format fri från Digital Rights Management (DRM) kopieringsskydd
Externa tekniska egenskaper (Krav)
Format som är oberoende av hårdvara
Format som är oberoende av specifik mjukvara
Patent (Viktig)
Format fri från patent/licenskostnader
Format acceptans (Viktig)
Anammat/populärt hos industrin
Stöd av flera tillverkare
Marketshare/väl spridd i flera led
Målformat för andra format
Multiplattformsläsare finnes
Standardiserat (iso mm)
Formats transparants (Fördel)
Filens innehåll transparant för enkla verktyg
Standard eller enkel representation av data i filen
Formatet fri från komprimering
Självdokumenterande (Fördel)
Stödjer metadata i filformatet
Fil kan inbädda metadata (transparant form)
Tabell 1: Generella kriterier för bedömning av formatets arkivlämplighet. Källa: Eget.
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6. Formatregister
De formatregister som har gåtts igenom är Uppsala formatregister, PRONOM, GDFR,
Library of Congress register Digital Formats samt FILExt. De har bedömts utifrån ett antal
allmänna punkter, detta har gjorts för att försöka bedöma de olika formatregisternas kvalité
och innehåll. Även informationen som registren ger ut för ett visst format har bedömts i ett
antal punkter som sedan presenteras i en sammanställd tabell (se tabell 2).
Generella punkter
De olika punkter som formatregistren har granskats efter är:
• Vilken organisation/ansvarig för registret
• Antal format registrerade i registret
• Uppdelning (typer av uppdelning i registret: formatkategorier, plattformar,
organisationer, osv.)
Punkter som kontrollerar formatregistrens sökingångar är:
• Vilka alternativ finns det att söka på
• Hur söker man (sökvägar/sökord)
• Vad får man ut för information ur registret (undersökt format är tiff 6.0)

6.1 Uppsala formatregister
Information om registret
Formatregistret i Uppsala [1] skapades som en del av SVEP-projektet mellan åren 2003-2005.
Projektet finansierades och samordnades av BISAM. Projektet har byggt på ett samarbete
mellan Kungl. biblioteket, Lunds universitet, Uppsala universitet och en rad andra svenska
universitet och högskolor. Projekttiden löpte ut i december 2005.
Antal format som återfinns i registret är 49 stycken. Ingen uppdelning i olika formatkategorier
är gjorda, dock finns en uppdelning i format, applikationer, plattformar samt organisationer
(ägare, säljare mm).
Sökingångar
De möjligheter det finns att söka på är följande kategorier:
• Format
• Applikation
• Plattform
• Organisation
För format kan man söka på delar eller hela formatnamnet, MIME-typ, filändelse samt
versionsnummer. Det finns även möjlighet att söka information om applikationer, plattformar,
och organisation. Sökingångarna är många för applikationer, plattformar och organisationer
såsom typ, version, ägare med mera.
Vid sökning på formatet tiff 6.0 returneras tillbaka en summering av information i
webbläsaren (se bilaga 2), möjlighet finns också att få ut informationen i en XML-fil. Denna
information är mer riklig och innehåller även vilka applikationer, plattformar och
organisationer som stöder formatet.
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6.2 PRONOM
Information om registret
Formatregistret PRONOM [2] utvecklades av enheten för digitalt bevarande som är en enhet
inom National Archives i England. Man hade insett att den tekniska informationen om de
logiska filformaten var en förutsättning för digitalt bevarande. Första versionen av PRONOM
var färdig år 2002 och vidareutvecklas hela tiden, nuvarande version (den 22 december 2007)
är PRONOM 4.
PRONOM innehåller ett stort antal format, totalt återfinns för närvarande 587 stycken
registrerade format. Generellt kan man säga att PRONOM är uppdelat i format, mjukvara
samt mjukvaruleverantörer. Information om dessa kategorier finns att söka på i registret.
Sökingångar
De alternativ som finns att söka på är:
• Format
• Pronom id
• Mjukvara
• Mjukvarutillverkare
• Livscykel
Eftersom PRONOM har ett stort antal sökingångar relaterat till de sökalternativ som
presenterades ovan, så har en söklista 4 gjorts för bättre förståelse för alla sökingångarna som
finns i registret.
Lista på de sökmöjligheter som finns i PRONOM.
• Enkel sökning
 format
 mjukvara
 komprimeringstyp
 formatkodning
•

Sökning på filformat
•
filformat
 filändelse
 filnamn
•

4

kompatibel mjukvara till givet format
 filändelse
 filnamn

•

Sökning på PRONOM id
 PUID

•

Sökning på mjukvara
•
mjukvaruinformation
 mjukvarunamn

Punkt motsvarar sökkategori, medan fyrkant motsvarar sökord.
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•

tillverkare/leverantörsinformation
 namn på mjukvarutillverkare

•

Sökning på mjukvarutillverkare
 namn på mjukvarutillverkare, samt välj ur en dropdown list: filformat,
mjukvaruprodukt, teckenkodning, komprimering.

•

Sökning på livscykel
•
supportperiod
 datum
 mjukvaruprodukt/filformat
 stöds/stöds ej
•

utgivningsdatum
 datum
 mjukvaruprodukt/filformat
 före/efter givet datum

En sökning i PRONOM efter formatet tiff 6.0 returnerar information i en tabell i webbläsaren,
detta var dock bara en summering. Utförligare information finns under flikarna
dokumentation, signatur, komprimering, kodning, rättigheter, referens fil samt egenskaper (se
bilaga 2.). Det går även att få ut denna detaljerade rapport i en XML-struktur alternativt i en
fil med kommaseparerade värden.

6.3 Global Digital Format Registry (GDFR)
Information om registret
”Global Digital Format Registry (GDFR) skall ombesörja med en bärkraftig distribuerad
service för att lagra information, upptäcka samt leverera representations information om
digitala format.” Detta är tanken bakom GDFR [3] [4], dock finns inte något färdigt
formatregister utan endast ett antal dokument såsom formatmodell (070511, v1.07),
datamodell (061101, v5.0.6) samt ett dokument om identifierare (060918, v1.0.1).
Harvards universitetsbibliotek har haft ett anslag från Mellon foundation för att under två år
(2004-2006) driva projektet vidare för att skapa GDFR, dock är det för stunden vilande.
Tanken var och är fortfarande att skapa ett register där ett flertal intressenter medverkar för att
skapa formatregistret med distribuerad service för bibliotek, arkiv och andra organisationer.

6.4 Library of Congress
Information om registret
Library of Congress är den amerikanska kongressens bibliotek. Deras webbsida om digitala
format skapades år 2004. Målet var och är att skapa en strategisk planering för digitala objekt
för långsiktigt bevarande. Webbsidans uppgift är att tillhandahålla information om format,
verktyg för identifikation samt detaljerad kunskap om formaten för att säkerställa den digitala
informationen. Deras register Digital Formats över format kan ses som en sammanställning av
informationen kring individuella format och deras karaktäristik [5].
Antalet olika format är 101 stycken i registret, dock är inte de olika versionerna av samma
format inräknad i denna siffra.
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Digital Formats har delat upp sina format efter följande kategorier:
• bild
• ljud
• rörlig bild
• text
• webb arkiv
• generiska format
Sökingångar
Man kan söka på en kategori av format (ex bild) eller söka via alfabetisk ordning. Sökning
som sker via kategori listar samtliga format under en kategori, exempelvis väljer man bild
medför alla bildformat.
Sker sökning via alfabetisk ordning listas samtliga format under givet val av bokstav. Någon
mer avancerad sökning finns inte i Digital Formats.
Library of Congress register returnerar utförlig information om formatet tiff 6.0 i
webbläsaren, totalt i sex stycken tabeller (se bilaga 2). Dock finns ingen möjlighet att få
informationen som presenteras på skärm överförd till annat medium som exempelvis XMLstrukturerad fil eller kommaseparerad lista.

6.5 The File Extension Source (FILExt)
Information om registret
FILExt är en detaljerad databas för filändelser och programvara som är bunden till filformat
[6]. Antal poster i FILExt databasen är mer än 23 000. Någon kategorisering av olika format
finns inte i FILExt.
Sökingångar
De sökingångar som finns är på filens filändelse, dvs. de sista tecknen efter punkt i filnamnet,
exempelvis word.doc så är sökordet doc.
Själva sökningen i FILExt sker på filändelse i sökfönster på webbsidan. Eller via alfabetisk
ordning genom att välja en bokstav som listar samtliga format för vald bokstav på skärmen.
En sökning på filändelsen .tif returnerar ett antal tabeller i webbläsaren (se bilaga 2), beroende
på utfallet av resultatet.
Problemet med att enbart söka på filändelse är att man inte kan skilja på de olika tiffversionerna, vilket inte är tillfredställande. Man kan även i vissa fall få multipla förslag som
resultat, vilket försvårar identifikationen av filformatet.

6.6 Analys
För att göra en uppskattning av informationen som finns om varje format i de olika registren
har ett antal kontrollpunkter tagits fram. En uppskattning av innehållet i de olika registren är
gjord på formatet tiff 6.0 och presenteras i nedanstående tabell:
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Analys över innehåll i formatregister
Allmän information
Namn
Version
Utgivet år
Mimetyp
Teknisk information
Signatur extern: (ändelse)
Signatur intern: (magic nr)
Relation: subtyp, version,
samhörighet
Klassifikation: ascii/binär/raster
Kodning: okomprimerat/lossy/lossless
Plattformar:
operativsystem/programvara
Specifikationer: (finns sökväg)
Övrigt
Organisation
Totalt

Uppsala

Pronom

GDFR 5

Dig. F.

FILExt

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nej
Nej
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Nej

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja
6

Ja
12

Nej
0

Ja
12

Nej
5

Tabell 2. Analys över innehåll i olika formatregister. Källa: Eget.

Enligt tabellen så är Library of Congress Digital Formats register samt National Archive UK
register PRONOM de mest informationsrika registren. När det gäller innehåll, dvs. flest antal
format och möjlighet att göra olika sökningar är PRONOM förstklassigt. Dock innehåller
Digital Formats registret extra information som är lämplig för långsiktigt bevarande, men
sökmöjligheterna är begränsade.

6.7 Slutsats
Skall man göra ett val bland de undersökta formatregistren så är PRONOM bästa registret i
dagsläget beroende på dess rika innehåll, bra sökmöjligheter samt möjlighet att få ut
informationen i en rapport, XML-struktur eller kommaseparerad lista.

6.8 Nationellt eller internationellt register?
Något man kan fundera över är om varje digitalt arkiv skall ha ett eget formatregister eller
räcker det med ett nationellt register, kanske rent av använda de register som finns
tillgängliga.
Först och främst bör man veta vad man skall använda registret till, vilken information som är
viktig för det digitala arkivet. Hur skall information ur registret lämnas ut och hur är den
strukturerad samt i vilka olika former får jag informationen levererad (ex. XML-struktur, flat
textfil). Man bör även sträva mot någon sorts automatiserad process mellan formatregister och
det digitala arkivet för att underlätta arbetet.

5

Finns endast som teoretisk modell
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Man kan se på de olika registren från internationell, nationell till eget register och se på de
olika för och nackdelar dessa har:
1. Internationellt register
Fördelar:
• Delar på kostnaderna
• Delar på ansvarsområden
• Många intressenter, mer heltäckande register
Nackdelar:
• Ej full kontroll över registret
• Ej skräddarsytt register för organisationen
• Många olika partners(kulturella olikheter), kan ibland skapa problem
2. Nationellt register
Fördelar:
• Delar på kostnaderna
• Delar på skötsel
• Skapar kompetens inom landet
• Bättre kontroll, mer skräddarsytt för våra behov
• Möjlighet att skapa verktyg som arbetar direkt mot registret
Nackdelar:
• Ekonomi över tiden
3. Eget register inom organisationen
Fördelar:
• Skräddarsy sitt egna register
• Skräddarsy sina egna verktyg mot registret
• Skapar kompetens i organisationen
• Full kontroll
Nackdelar:
• Kostnaden
• Kräver skötsel över tiden
Att bygga ett eget formatregister ser jag som ett nationellt eller internationellt projekt,
beroende på de resurser som finns tillgängliga. Dock kräver ett eget formatregister en hel del
arbete vid uppbyggnaden av registret samt senare ett kontinuerligt underhåll över tiden.
En annan faktor som man skall tänka på är att varje digitalt arkiv bör vara självstående. Med
självstående menas att arkivet inte behöver bevarandeinformation utanför sin egen
systemgräns.
Tilliten till annans formatregister (internationellt), möjligheten att alltid få ut informationen är
viktiga frågor som man bör beakta. Kan vi alltid lita på att dessa register är tillgängliga, kan
politiska, internationella kriser göra så att tillgängligheten minskar. Rent av att all möjlighet
att få ut data ur registren omöjliggörs. Detta kan vara en risk som kan undvikas med ett
svenskt nationellt register, frågan är om det finns tillräckliga ekonomiska resurser för
skapande av ett nationellt formatregister.
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7. Test av programvara
Den undersökning som genomförts är att testa ett antal verktygs funktionalitet för
identifiering av format. De krav som ställdes vid identifiering av filerna är att programvara
skall kunna identifiera filformatet samt version där version förekommer. Verktygen som
används vid test har alla nerladdads via webben.
Följande testade programverktyg har utvärderas:
• DROID
• JHOVE
• TriID
• FILE IDETIFIER
Som testdator har använts en pc 2.8 GHz 1Gb ram minne med operativsystem Windows XP
installerat samt MS Office. I denna dator installerades även samtliga verktyg som skulle
testas.
För att få ett bra testmatrial har de logiska format som har används som testfiler undersökts
med HHD Free Hex Editor samt med editorn XVI32. Detta har gjorts mot formatregistren
PRONOM och Digital Formats där man har tagit fram formatets interna signatur. För att sen
via någon av de ovanstående editorerna försöka att verifiera den interna hexadecimala
signaturen i testfilen. Detta för att fastställa formatets äkthet, dvs. formattyp samt version.
Antalet testfiler som används är 25 st 6 uppdelat i elva stycken filer innehållande
textinformation, sex stycken med bildinformation, fyra stycken med ljudinformation samt fyra
stycken filer med rörlig bild. Test har gjorts två gånger på samma fil, en där filändelse är med,
samt på samma fil igen med skillnad att filändelse är borttagen. Detta har gjorts för att se om
verktyget endast gör sin identifiering på filändelse eller om den även går in i filstrukturen för
att identifiera filformatet. Eventuellt använder både ändelse samt inre struktur för
identifiering.
Verktyg för filidentifikation
Här nedan presenteras de verktyg som har testats på deras förmåga att identifiera filer. Totalt
är fyra stycken olika programvaror testade.

7.1 DROID
DROID (Digital Record Object Identification) version 2.0 är ett verktyg utvecklat av National
Archives i England. Ett plattformsoberoende verktyg skrivet i programspråket Java fullt
dokumenterat med publika API för enkel integration i olika system [7]. Verktyget är
framtaget för att identifiera filformat och detta sker via den interna och externa signaturen
som ett filformat har (magic number, filändelse). De unika signaturerna för de olika
filformaten lagras i en XML-struktur som fås från formatregistret PRONOM och uppdateras
regelbundet. DROID har två olika gränssnitt att arbeta emot, dels ett grafiskt Java swing GUI
eller ett kommandostyrt gränssnitt.
Input/Output
Inmatning av filer som skall identifieras kan ske via vald katalog, valda filer ur filsystemet
eller via enkel XML-lista med sökväg till de filer som skall kontrolleras. Resultatet vid en
identifikation av filer kan visas grafiskt på skärm, skickas till skrivare för utskrift eller
6

Mera information om filerna se bilaga 3.
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generera en XML-fil med resultatet, alternativt en kommaseparerad lista för vidare
bearbetning.
Utdata från DROID är:
• PUID
Persistent Unique Identifier, PRONOM:s unika identifierare för fil.
• Mime
Filens MIME-typ.
• Format
Formatnamnet på den identifierade filen.
• Version
Formatets version
• Status
Status genererar positive (specific), positive (generic), tentative samt negative.
Positive (specific) visas då den interna strukturen samt ändelse stämmer överens
med givet unikt filformat. Alternativ finnes då den interna strukturen i en fil
matchar unik given fil, dock stämmer ej filändelse. Detta resulterar i en varning
på filändelse.
Positive (generic) visas då den interna strukturen samt ändelse stämmer överens
med ett generiskt filformat, detta kan leda till flera träffar (flera versioner visas
samtidigt) beroende på att det inte finns någon unik intern struktur för specifik
filformat, utan endast för en filklass. Alternativ finns då den interna strukturen i
en fil matchar generisk format, dock stämmer ej filändelse. Detta resulterar i en
varning på filändelse.
Tentative visas då endast den externa signaturen stämmer (ändelse), ingen träff
fås på intern struktur.
Negative visas då ej varken intern eller extern signatur stämmer.
• Warning
Visar eventuella varningar som har med identifierad fil, såsom exempelvis
”possible file extension mismatch”.
• Unidentified
Resultat som visas då filen ej kan identifieras.
Resultat
Totalt identifierade DROID 18 av 25 filer rätt och sju filer delvis rätt 7. För filer utan ändelse
blev resultatet lägre, 15 av 25 filer helt rätt, fem stycken delvis rätt. Dock finns fem filer som
DROID inte har lyckats identifiera. Man ser här att fem filer har identifieras endast via
ändelse vid första försök med ändelse, utan ändelse kunde inte DROID hantera dessa filer.
Än värre hade det varit om någon av dessa filer hade haft fel filändelse, man hade då fått en
fel identifiering på filen. Vidare så gav DROID flera svar på tre filer (test utan ändelse) vilket
gör att det kan vara svårt att veta exakt vilken version filen har. Summerat kan man dock säga,
72 % rätt vid test med ändelse och 60 % rätt utan filändelse.

7

Testprotokoll för DROID, se bilaga 3.
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7.2 JHOVE
JHOVE-JSTOR/Harvard Object Validation Environment version 1.1h är ett verktyg framtaget
av Harvards universitetsbibliotek för identifiering och validering av logiska format.
Programmet är skrivet i Java och är plattformsoberoende samt fullt dokumenterat [8]. Varje
filformat som skall identifieras/valideras har sin egen modul skriven i java och möjlighet finns
att själv utveckla nya moduler för nya format. I dagsläget finns tolv stycken olika moduler för
filformat till JHOVE. Kommunikation med programmet sker via grafiskt gränssnitt
(jhoveview.jar) eller ett kommandostyrt gränssnitt (jhoveapp.jar).
Input/Output
Fil eller filer som skall identifieras/valideras kan inmatas katalogvis, alla filer i en katalog
kontrolleras av JHOVE, eller om endast en specifik fil skall undersökas så går även det bra.
Resultat från JHOVE visas på skärm, kan fås som en XML-strukturerad utskrift eller som en
textfil. Även en granskningsfil (audit) kan genereras. Informationen som genereras ut är
väldigt innehållsrik, filformat, version, status samt mycket metadata om filen, dock har vi vid
denna test koncentrerat oss på filformat samt version.
Resultat
Test genomfördes både med Grafiskt UI samt i kommandostyrt gränssnitt. Totalt identifierade
JHOVE åtta stycken filer av 25 stycken rätt, ingen avvikelse mellan test med filändelse
respektive ingen filändelse fanns 8. Detta visar att JHOVE gör enbart sin identifikation på
filens inre struktur. Då programmet är uppbyggt kring tolv stycken standardmoduler
(formatmoduler), varje modul identifierar och validerar ett format. Detta gjorde att man kunde
nästintill förutsäga testresultaten. De logiska format som identifierades av JHOVE gjorde
programmet mycket bra, förutom identifikation, valideras filen samt eventuell metadata från
filen presenteras. Antal rätt identifierade filer blir 32 % av samtliga filer.

7.3 TriID
TriID-File Identifier version 2.02 är ett verktyg framtaget för att identifiera filer utifrån deras
bitström [9]. Verktyget är framtaget av Marco Portello och fungerar på Windows 32 bitars
plattformar samt på Linux x86 plattform. Identifieringen av filer sker genom att programmet
jämför internt filmönster mot en given mönster i en databas. Möjlighet finns att lära upp
programmet genom att köra det mot ett antal filer och sedan uppdatera databasen.
Kommunikation med programmet sker via kommandofönster (trid.exe) eller alternativt ett
nytt grafiskt Windows applikation (TriDNet.exe)
Input/Output
Inmatning av filer som identifieras kan ske dels katalogvis eller var fil för sig. Resultat ges
endast ut via skärm och det finns möjlighet att få flera träffar på en fil. Om man får ett resultat
med flera träffar så får man resultatet procentuell rangordnat. TriID output är enkelt,
filändelse samt vad det är för sorts fil, ingen version av filformat hanteras.
Resultat
Totalt identifierade TriID sju stycken filer rätt och 13 stycken delvis rätt 9. Problemet är att
programmet inte generellt hanterar olika versioner av filer som är ett av de testdata som
krävdes vid denna test. Även sättet att bedöma filen genom att ge procentuell svar kan vara
8
9

Testprotokoll för JHOVE, se bilaga 3, punkt 3.3.2
Testprotokoll för TriID, se bilaga 3, punkt 3.3.3
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problematiskt, ibland var svaret svårtolkat. Dock sågs ingen skillnad i testen mellan filändelse
respektive utan filändelse, dvs. bekräftar som skrevs ovan att identifikationen görs internt i
filen. Totalt sett blev 28 % av de 25 filerna rätt identifierade.

7.4 FILE IDENTIFIER
FILE IDENTIFIER 0.6.1 är en betaversion framtagen för att identifiera filformat via interna
strukturen i filen samt ta fram mindre mängd metadata [10]. Programmet är skapat av Optima
SC Inc och testad version är en freeware. Plattformar som FILE IDENTFIER stödjer är
Windows 32 bitar samt Linux x86. Kommunikation med programmet sker via kommando
fönster (file.exe) och i dagsläget stöds ca 600 filformat.
Input/Output
Filer som skall identifieras kan undersökas katalogvis, dvs. alla filer i en katalog, alternativt
en fil för sig. Utdata från programmet är:
• Filnamn
Formatnamnet på den identifierade filen samt version.
• File class
Visar antingen text, bild, ljud eller rörlig bild.
• Mime
Filens MIME-typ.
• File path
Absolut sökväg till fil.
• Metadata
Lite metadata visas såsom skapande datum, modifierings datum samt lite
metadata bundet till viss filklass.
Resultat från en test kan visas på skärm, fås ut som en html rapport eller en SFV-rapport.
Resultat
FILE IDENTIFIER klarade att identifiera åtta stycken filer med rätt formatnamn och
version 10, medan tolv stycken filer identifierades delvis rätt, antingen rätt format men ingen
version hittades eller ett generiskt svar på den undersökta filen gavs av FILE IDENTIFIER.
Ingen skillnad i resultatet mellan test där filändelse var med mot utan filändelse. Resultatet
blev 32 % träffsäkerhet på 25 undersökta filer.

7.5 Slutsats
Målet med denna test var att identifiera en fils formatnamn samt version, bäst lyckades
DROID samt JHOVE. Problemet med de övriga programmen var att de var dåliga på att
leverera version samt att viss tvetydighet fanns angående formatnamn.
DROID klarade flest antal filer, totalt 72 % rätt med ändelse och 60 % rätt vid test utan
ändelse 11. Detta visar dock att inte ens det bästa programmet är fulländat.
Om man ser på det lägre resultatet (ingen ändelse), vilket innebär identifiering som sker på
inre struktur. Då blir träffprocenten bara lite mer än hälften, vilket man bör utgå ifrån om man
inte är helt säker på att filerna har rätt ändelse. JHOVE kan bara hantera tolv olika format,
10
11

Testprotokoll för File Identifier, se bilaga 3, punkt 3.3.4
Vidare information se bilaga 3, 3.2 Diagram, sammanställning testresultat.
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men dessa identifierar den utmärkt, validerar formatet samt tar fram metadata. Här finns också
en möjlighet att skriva nya formatmoduler till programmet. Vet man ungefär vilka format man
har i sitt register och vill få dem undersökta och dessa stämmer överens med givna
formatmoduler från JHOVE så är detta program ett utmärkt val.
Dock behövs det genomföras fler prov som testar att köra programmen i mer automatiserad
form med stora mängder filer, hantering av utdata måste också lösas, vad för information som
är viktig samt hur skall den informationen användas. Detta bör vara löst innan man börjar
använda verktyget i skarp miljö.
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10. Projekt CODA-POP
Att bevara digitala filer för framtiden kommer att vara en ständigt pågående process. SLBA
vill att resultatet av detta projekt blir ett dokument som innehåller riktlinjer för digitalt
bevarande och som kan användas vid kommande förändringar.
För att dokumentet ska kunna användas som ett beslutstöd i organisationens bevarandestrategi
är det av yttersta vikt att det hålls ständigt aktuellt, ett arbete som efter CODA-projektets slut
överförs på SLBA själv att ansvara för.

10.1 Syfte
Denna rapport har som syfte att ge riktlinjer i följande områden:
• Kriterier för när omkopiering skall ske
• Kriterier för val av databärare
• Kriterier för när transkodering skall ske
• Kriterier för när systembyte skall ske

10.2 Målgrupp
Rapporten riktar sig i första hand till teknisk och administrativ personal på SLBA. Vissa delar
i rapporten visar på strategiska val som är grund för tekniska beslut och kan förhoppningsvis
vara till nytta även för organisationernas ledning.
Eftersom stora delar av rapporten är skriven på en generell nivå kan delar av texten också vara
av intresse för personer i andra organisationer som arbetar inom området långsiktigt digitalt
bevarande. Notera dock att fokus ligger på det specifika förhållande som råder på SLBA:s
digitala arkiv, nämligen lagring av mycket stora mängder digitalt material.

10.3 Disposition
Denna rapport inleds med en kort beskrivning om CODA-projektets bakgrund och arbetssätt,
kapitel 10 beskriver också projektets önskade resultat, rapportens syfte och målgrupp samt
denna disposition.
I kapitel 11 får läsaren en introduktion till Statens ljud- och bildarkiv samt en beskrivning av
det problemområde som projektet haft som utgångspunkt.
Kapitel 12 beskriver migreringsstrategin och delar upp den i fyra olika steg. De efterföljande
kapitlen behandlar sedan de fyra delarna enligt följande:
Kapitel 13: Kriterier för när omkopiering skall ske
Kapitel 14: Kriterier för val av databärare
Kapitel 15: Kriterier för när transkodering skall ske
Kapitel 16: Kriterier för när systembyte skall ske
Den första delen, kapitel 10-16 är författade av Lena Öhman. Kapitel 17-22, som behandlar
organisationsproblematiken vid en övergång från analoga arkiv till digitala arkiv är skrivna av
Mari Runardotter.
Bilaga 1 är en ordlista som förklarar centrala begrepp i rapporten. Övriga bilagor innehåller
dels testresultat och dels fördjupad information i flera olika ämnen och kan även läsas
fristående.
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11. Bakgrund - Statens ljud- och bildarkiv
Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) som har funnits sedan 1979 är Sveriges nationalarkiv för
inspelat ljud och rörliga bilder och har som uppgift att tillfredställa forskningens behov inom
området. Samlingarna består huvudsakligen av radio, TV, film, video, skivor, CD och
multimedia.
Hos Statens ljud- och bildarkiv finns i dag stora mängder ljud och rörliga bilder, ca 6 000 000
timmar, med en årlig tillväxt på ca tio procent. En del av detta material levereras digitalt och
flera av producenterna som i dag levererar analogt skulle vilja leverera digitalt. Eftersom ljud
och rörliga bilder som lagras digitalt som datafiler upptar mycket lagringsutrymme är detta
förknippat med stora kostnader både i form utav personal för att hantera materialet likväl som
teknisk utrustning. Till detta kommer också de digitaliseringsarbeten som nu genomförs, vilka
också genererar stora datamängder.

11.1 Problemområde
För att säkerställa att digitala objekt kan läsas även i framtiden krävs en plan för hur dessa
skall bevaras. De logiska formaten (filformaten) har liksom de fysiska (databärarna) en
begränsad livslängd, vilket gör att konvertering till nya format är och kommer att vara en
nödvändighet.
För att klara av att hantera så stora mängder som SLBA måste kunna hantera är behovet av
automatisering i bevarandeinsatserna stort. För att alla nödvändiga konverteringar skall kunna
genomföras innan ett format blir oläsbart krävs en god framförhållning i bevarandearbetet.
Detta kräver i sin tur en god kontroll över det material SLBA förfogar över, materialets
tekniska status, kriterier för när konverteringar och migreringar skall genomföras osv.

11.2 Projektet
SLBA kommer av denna anledning att genomföra ett projekt med syfte att hitta metoder för
att skapa en heltäckande process som syftar till att säkra bevarandet och tillgängligheten över
tid och på ett ekonomiskt hållbart sätt. Arbetet skall innefatta strategier för hårdvara,
mjukvara, format och metadata samt utreda vilken kompetens som kommer att behövas hos
personalen.
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12. Migrering av digitalt material
Digital information har en kort livslängd. Den är avhängig utvecklingen av programvara och
teknologi och kräver kontinuerliga insatser för att kunna bevaras så länge som man önskar 12.
Migrering: Strategi för bevarande som innefattar en eller flera av dessa delar: 13, 14, 15
1. Omkopiering/refreshing
2. Byte av databärare
3. Transkodering/konvertering
4. Systembyte
1. Omkopiering/refreshing
När man gör en omkopiering eller refreshing flyttar man informationen från till exempel en
gammal cd till ny cd eller från ett band till ett nytt band 16. Det här är den metod där det är
lägst risk för att tappa information. Vid omkopiering blir resultatet en digital fil som är en
exakt kopia av ursprungsfilen och används i samma miljö som tidigare.
2. Byte av databärare
På denna nivå byter man typ av fysisk databärare (kallas även lagringsmedium), som till
exempel när man överför data från en cd till en hårddisk eller ett band.
3. Transkodering/konvertering
Filformat är ett sätt att koda information för digital lagring. Att transkodera eller konvertera
syftar i datorsammanhang på överföring av text eller bilder från ett logiskt filformat till ett
annat filformat 17, till exempel från .doc till .pdf.
4. Systembyte
Systembyte kan omfatta förändringar av flera olika slag: byte av robot, byte av teknisk
plattform, byte av arkivsystem osv.
Dokumentation
De åtgärder som vidtas för att säkerställa bevarandet ska enligt Riksarkivet dokumenteras. 18
Planen/dokumentationen bör bland annat omfatta uppgifter om:
•
•
•
•
•
•
•

Överföring till annan databärare
Databärare (typ och fabrikat)
Klimat (avläsning, avvikelser)
Kontrolläsning (läsfel) och annan vård
Användningsfrekvens (om beständigheten kan påverkas)
Bevakningsdatum för olika moment
Ansvarig operatör

12

http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=5758 (2008-01-09)
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_migration (2008-01-07)
14
http://ahds.ac.uk/preservation/preservation-glossary.pdf (2008-01-07)
15
Risk Management of Digital Information: A File Format Investigation (2000) Lawrence, Kehoe, Rieger,
Walters & Kenney
16
http://www.library.cornell.edu/iris/tutorial/dpm/terminology/strategies.html (2007-09-27)
17
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_conversion (2008-01-07)
18
RA-FS 2003:2, 5 kap. 1 §
13
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13. Kriterier för när omkopiering skall ske
Fram till nu (hösten 2007) har SLBA alltid migrerat digitalt material i samband med
systembyte. Runt årsskiftet 2006/2007 bytte man robot, migreringsarbetet började i slutet av
2006 och blev klart i januari 2007.
Nu har man en IBM-robot, med fyra års underhållsavtal på robotkabinett och drivar och man
tror att det kan vara lämpligt att migrera nästa gång när det avtalet går ut och man återigen
står inför en nyinvestering. Någon omkopiering av digitala filer från en typ av databärare till
ett nytt exemplar av samma bärare har alltså inte skett hittills. Det kan ändå vara av intresse
att reda ut vilka kriterier man kan gå efter för att avgöra i vilket läge man kan behöva
omkopiera.
Kriterierna för att omkopiera 19, 20, 21 kan delas upp i två huvudgrupper: Bevarandekriterier
som pekar på risker i det fysiska användandet av databäraren samt Effektiviseringskriterier
som härleder sig till arkivets storlek och tillväxt.

13.1 Bevarandekriterier
•
•
•

Åldrande databärare
Försämrade fysiska egenskaper (av annan orsak än ålder)
Larm om problem från andra som använder samma typ av bärare

13.2 Effektiviseringskriterier
•
•
•
•
•

Fysisk storlek – den nya databäraren rymmer mer data än den gamla
Kostnadsbesparingar
Prestandaförbättring – den nya databäraren läses/skrivs snabbare än den gamla
Kostnadsökning för databärarens support
Förändringar på marknaden

13.3 Fragmentering
Ett annat effektiviseringskriterium som i SLBA:s fall inte upplevs som något problem kan
dock vara en viktig aspekt för andra organisationer:
• Effektivisera lagringen på databäraren, som exempelvis när informationen på
databäraren blivit fragmenterad till följd av att man raderat filer. 22 (Läs mer i bilaga 4)

13.4 Förslag
Kriterierna som finns under punkt 15.1 bör ses som varningssignaler som tyder på att digitalt
material är i riskzonen för att förstöras/försvinna.
Institutionen bör utreda, och i en skriftlig handlingsplan beskriva:
1. Hur upptäcker vi varningssignalerna så tidigt som möjligt?
2. Vem är ansvarig när någonting inträffar?
3. Hur ska denna person agera?

19

Collection-Based Persistent Digital Archives – Part 1 (2000) Moore m.fl. (sid 5)
Mitigating Risk of Data Loss in Preservation Environments (2005) Moore, JaJa & Chadduck (sid 3)
21
Standards, Recommended Practices and Strategies, (2005), IASA (sid 9)
22
Analysrapport prj RAMA Riksarkivet, (2002), ES Solutions AB (sid 35)
20
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Under punkt 1 ovan rekommenderas att löpande genomföra stickprovskontroller på digitalt
materia för att i tid hinna upptäcka fysiska problem hos databärare.
I ett samarbetsforum eller en Wiki som hanterar bevarandefrågor kan diskussioner om risker
och upptäckta brister i databärares fysiska egenskaper vara en viktig punkt att ha med.
Kontrollera även att databärare hanteras rätt (se bilaga 5) och att lagringen sker enligt
Riksarkivets allmänna råd om arkivlokaler eftersom lagringsklimatet direkt påverkar
databärarens fysiska livslängd. (Läs mer i bilaga 6)
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14. Kriterier för val av databärare (lagringsmedia)
Kriterierna i denna rapport är menade att vara så generella att de kan användas för olika typer
av databärare, både nu och i framtiden.

14.1 Strategiska beslut
Det finns ett antal övergripande beslut som bör tas innan man börjar jämföra olika typer av
databärare. Dessa punkter kan skilja sig mellan olika organisationer, här ges några exempel:
•
•
•
•
•

Är det möjligt att bevara allt material för eftervärlden eller måste prioritering göras?
Olika prioriteringsgrader kräver någon typ av klassificering och kan medföra behov av
flera olika bevarandenivåer 23 (se bilaga 7 resp. 8)
Vilken kvalitet/funktionalitet kommer att önskas av det lagrade materialet? Kan
materialet exempelvis komprimeras eller förlorar det önskvärd funktionalitet. 24
Vilken accesstid kan tolereras vid användningen av materialet? Snabb åtkomst till hur
mycket av materialet och vilket material? Online-, nearline- eller offlinelagring?
Jämför även åtkomst från skiv- respektive bandminnen (bilaga 9)
Behovsanalys på 3-5 års sikt 25: Planera behovet för lagring när det gäller till exempel
online- respektive offlinelagring, kapacitet och tillväxt. Önskvärt är också att göra
några olika så kallade”application use case”, det vill säga användningsscenario för hur
olika slags användare ska komma att använda materialet i framtiden

14.2 Högre säkerhet
Förutom normala rutiner som back-up bör följande punkter följas för att höja säkerheten när
det gäller databärare:
•
•
•
•
•
•

Samma data bör lagras på flera databärare där varje kopia bör finnas på olika typer av
databärare 26, 27 (exempelvis en kopia på disk, en på band)
När samma sorts databärare används (till exempel band) bör databärare från olika
tillverkare eller från olika generationer användas 28
Ett exemplar bör betraktas som ”master” och endast användas för framställning av nya
brukskopior 29
Om läsfel som innebär informationsförlust upptäcks, skall ett nytt arkivexemplar
snarast framställas från det felfria arkivexemplaret30
En av kopiorna bör förvaras fysiskt utanför organisationen 31, 32
Det är lämpligt att omkopiera arkivexemplaren med överlappande tidsintervall 33

23

Digital långtidslagring inom Statens arkiv (2007) ES Solutions AB (sid 41)
Kapitel 5 i denna rapport
25
How to Get Storage Planning and Acquisition Right www.snia.org/ (2007-10-10)
26
Understanding the Preservation Challenge of Digital Television (2002) Ide, MacCarn, Shepard & Weisse
27
Digital långtidslagring inom Statens arkiv (2007) ES Solutions AB (sid 23)
28
Mitigating Risk of Data Loss in Preservation Environments (2005) Moore, JaJa & Chadduck (sid 3)
29
Moving Images and Sound Archiving Study (2006) AHDS (sid 98)
30
Riksarkivets författningssamling 2003:2
31
Standards, Recommended Practices and Strategies, (2005), IASA (sid 9)
32
Analysrapport prj RAMA Riksarkivet (2002) ES Solutions AB (sid 11)
33
Riksarkivets författningssamling 2003:2
24

- 35 -

14.3 Att utvärdera databärare – processen
Under en Workshop framkom behov av följande steg i processen att välja databärare:
Steg 1: Kontinuerlig omvärldsbevakning Vad finns, vad är på gång?
Steg 2: Sammanställning av databärare på marknaden.
Steg 3: Uppfyller varje bärare grundkraven:
Prioritet 1: (läs mer i avsnitt 14.3.1)
• Spridning
• Öppen standard
• Ägare
• Livscykel
• Tillverkarens trovärdighet, långsiktighet
• Underhåll och service

Dessa tre (i fet stil) är
de viktigaste. Om
dessa krav inte
uppfylls går man inte
vidare i processen.

Steg 4: Fortsätt bedöm enligt övriga punkter för varje databärare:
Prioritet 2: (läs mer i avsnitt 14.3.2)
• Miljökrav
• Fysiska krav
• Tekniska krav
Prioritet 3: (läs mer i avsnitt 14.3.3)
• Pris vs. Prestanda
• Kostnad per lagrad enhet
Prioritet 4: (läs mer i avsnitt 14.3.4)
• Standardisering (ex: ISO)
Steg 5: Summera och välj ut den mest lämpliga.
Steg 6: När valet är klart – fortsätt följa utvecklingen för den specifika databäraren.
(Omvärldsbevakning)
Viktigt också att dokumentera arbetet och de beslut som gjordes under urvalsprocessen!
Tabell 3: Processen för att välja databärare. Källa: Eget
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14.3.1 Prioritet 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spridning
Öppen standard
Ägare
Livscykel
Tillverkarens trovärdighet, långsiktighet
Underhåll och service

De tre första (i fet stil) är de viktigaste. Om dessa krav inte uppfylls går man inte vidare i
processen.
1. Spridning
Välj i första hand databärare som är accepterade, väl spridda och etablerade på marknaden 34.
Bäraren ska bygga på en känd stabil teknik och inte vara alltför ny och oprövad.
2. Öppen standard
Välj databärare som bygger på öppen standard eller i annat fall etablerad de facto-standard.
(Läs mer om ISO-standarder i bilaga 10)
3. Ägare
Använd endast bärare från välkända tillverkare. Finns det flera tillverkare som använder sig
av samma standard? Hur många är med i konsortiet?
4. Livscykel
Många tillverkare har på sina webbsidor så kallade ”Road maps” för sina produkter. Dessa
visar hur de planerar produktens livscykel.
5. Värdera trovärdighet
När det gäller att värdera såväl produktens som tillverkarens trovärdighet och långsiktighet
kan man ta hjälp av ett antal punkter som beskrivs vidare i bilagan med namnet ”Värdera
trovärdighet” (se bilaga 11).
6. Underhåll och service
Undersök redan innan köp hur databäraren ska hanteras och vilken service som kommer att
behövas samt även vilka kostnader detta medför. Hur databäraren hanteras och lagras
påverkar även direkt bärarens livslängd och tillförlitlighet. (Se bilaga 5 respektive 6)

14.3.2 Prioritet 2
För de tre kriterier som har prioritet 2 (Miljökrav, Fysiska krav och Tekniska krav) bör varje
del brytas ner i mindre delar så att man under punkterna rangordnar och prioriterar de aspekter
som är viktigast att ta hänsyn till.
1. Miljökrav
2. Fysiska krav
3. Tekniska krav

34

Digital Preservation Guidance Note: 3. Care, Handling and Storage of Removable Media (2003) National
Archives (sid 4)
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1. Miljökrav
Alla slags databärare försämras med tiden, men ju sämre lagringsmiljön är desto snabbare
sker nedbrytningen 35. Viktiga parametrar att ta hänsyn till är till exempel temperaturkrav och
luftfuktighet (läs mer i bilaga 6).
Dessa miljökrav, som dessutom kan skifta mellan olika typer av bärare medför kostnader för
till exempel elektricitet och kyla och kanske även ombyggnationer för att anpassa befintliga
lokaler.
Användandet av IT påverkar även hela vår planets miljö genom ökat användande av el och
genom utsläpp av miljöfarliga ämnen. Läs mer om detta i bilagan om ”Grön IT” (bilaga 12 i
denna rapport).
2. Fysiska krav
Storlek, beständighet, förväntad livslängd för hårdvara och mjukvara men också för support
och service. Databärarens fysiska storlek påverkar direkt behovet av lagringsyta och är
därmed viktigt att ta hänsyn till.
De uppgifter som finns om fysisk livslängd bygger i allmänhet på simulerat åldrande 36. Det är
en svår teknik att använda och leder inte säkert till rättvisande svar. Därför är det viktigt att
studera undersökningsmetod, speciellt för uppgifter som kommer från en leverantör.
3. Tekniska krav
De tekniska kraven kommer att ändras med tiden i och med den tekniska utvecklingen, vilket
gör det viktigt att vid varje tillfälle prioritera vad som är mest viktigt. Några möjliga
parametrar att bedöma kan vara: lagringstid, accesstid, lagringskapacitet, integritetskontroll,
detektering, korrigering, modularitet, interoperabilitet, expansionsmöjlighet, migreringstid,
ledtid vid uppgraderingar, automatiseringsgrad, vårdbehov 37, back-up, osv.

14.3.3 Prioritet 3
•
•

Pris vs. Prestanda (beräkna även det förväntade framtida lagringsbehovet)
Kostnad per lagrad enhet (se ”Livslängdskostnad” nedan)

Livslängdskostnad 38, 39, 40, 41, 42
Den vanligaste frågan om digitalt bevarande är: Hur mycket kommer det att kosta? Att
underskatta kostnaden är ingen bra idé. Det kan verka vara ett smart sätt att enklare få bifall
för projektet som ska göras, men det kommer oundvikligen att leda till att kostnaden
överskrids. Det i sin tur hotar ge projektet dåligt rykte, att man tvingas ta genvägar (som alltid
leder till kompromisser med kvaliteten) eller tvingar projektet att avslutas innan jobbet är
gjort 43.
35

http://www.nyu.edu/its/humanities/ninchguide/XIV/ (2007-12-19)
To Preserv and Provide Access to Electronic Records (1996) TemaNord
37
To Preserv and Provide Access to Electronic Records (1996) TemaNord
38
Technology watch report – The large-scale archival storage of digital objects (2005) Digital Preservation
Coalition (sid 3 ff)
39
STORAGE: Ten-year Forecast of Storage Evolution (2006) PrestoSpace (sid 24)
40
Workshop på SLBA (11 september 2007)
41
http://hosteddocs.ittoolbox.com/JS080602.pdf (2008-01-07)
42
White Paper: Total Cost of Ownership of Managing Storage. Spinnaker Networks. (2008-01-07)
43
Annual Report on Preservation Issues for European Audiovisual Collections (2007) Wright, PrestoSpace
36
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”Life Cycel Cost”, (LCC) eller “Total Cost of Ownership” (TCO) definieras som köparens
totala kostnader under en produkts livslängd. Syftet är framför allt att ”tänka efter före” och
välja den lösning som ger önskad prestation till den lägsta livslängdskostnaden. Det vill säga
att en produkt som är dyrare att införskaffa mycket väl kan reducera framtida kostnader och
bli det totalt mest kostnadseffektiva alternativet.
Livslängdskostnaden inbegriper alla kostnader under alla faser i livscykeln. Med detta menas
alltså att hänsyn inte bara skall tas till förvärvskostnaderna utan även till drifts-, underhållssamt utrangeringskostnaderna under en produkts livslängd, som till exempel:
• Förarbete, omvärldsbevakning
• Planering av inköpsprocessen
• Beslut om urvalskriterier
• Utvärdering av produkter
• Urval
• Anskaffande, inköpskostnad
• Licenser
• Service- och garantiavtal
• Planering av driftsättning
• Bemanning (intern och extern personal)
• Förberedelser och ev. utbildning av personal inför installationen
• Installation och uppstart
• Konfigurering
• Utbildning av personal
• Test före slutlig dataöverföring
• Övervakning och kontroll
• Back-up
• Drift och underhåll (personalkostnader, lokal, förvaringsutrustning, energiförbrukning,
temperaturhöjning, kylning)
• Kopiering av data (eventuellt kostnad för extern lagring av denna)
• Integrering med annan utrustning
• Dokumentation
• Utveckling
• Planering för End-of-life
• Dataöverföring till nästa generation lagring
• Utplånande av data
• Avyttring
• Bortforsling
En beräkning från Data Management Institute, LLC visar att kostnaden för hårdvaran endast
motsvarar 20% av den totala kostnaden medan administrationen står för 80 %. Se figur 1.
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Figur 1: Kostnaden för hårdvara, andel av totalkostnaden.
Källa: Data Management Institute, LLC, refererad i Computer Sweden, december 2007.

Beräkningsmodeller
I en rapport från PrestoSpace 2006 44 påstås att:
•
•
•
•

Lagringsdensiteten på hårddiskar ökar med mellan 60 % och 100 % årligen
Priset för hårddiskar faller med mellan 35 % och 40 % varje år
Diskarnas prestanda (access och hantering) ökar mindre än 10 % per år
Kostnaden för att hantera lagringen är 3 till 10 gånger priset på hårdvaran.

För att beräkna kostnader för sitt digitala bevarande kan man använda sig av färdiga
beräkningsmodeller som tar hänsyn till såväl direkta som indirekta kostnader 45. PrestoSpace
SAM 46 har till exempel i dagsläget två olika modeller ”Cost Calculator” 47 samt ”Preservation
Calculator” 48. Å andra sidan menar exempelvis Buczynski 49 (2002) att beräkningsmallar inte
är så lätta att använda eftersom alla organisationer är unika och kostnaderna varierar även
mellan liknande organisationer.

14.3.4 Prioritet 4
När det gäller standardisering finns ett antal organ som ägnar sig åt dessa frågor.
Standardiseringsorgan som ägnar sig åt ljud-, video- och metadatafrågor: 50
International Organization for Standardization
http://www.iso.ch/
European Broadcasting Union (EBU)
http://www.ebu.ch
American National Standards Institute (ANSI)
http://web.ansi.org/
Audio Engineering Society (AES)
44

A Survey of Digital Formats for Storage (2006) PrestoSpace (sid 26)
White Paper: Total Cost of Ownership of Managing Storage. Spinnaker Networks.
46
http://prestospace-sam.ssl.co.uk/ (2007-11-14)
47
http://prestospace-sam.ssl.co.uk/hosted/d13.2/newcalc.php (2007-11-14)
48
http://prestospace-sam.ssl.co.uk/hosted/d14.2/newcalc.php (2007-11-14)
49
http://www.thefreelibrary.com/_/print/PrintArticle.aspx?id=110227170 (2008-01-07)
50
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/35/49/c1abd5ae.pdf (2008-01-07) (sid 133)
45
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http://www.aes.org/
International Asssociation of Sound Archives (IASA)
http://www.iasa-web.org
National Association of Broadcasters (NAB)
http://www.nab.org
Society of Broadcast Engineers
http://www.sbe.org/
Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE)
http://www.smpte.org
Society of Professional Audio Recording Services (SPARS)
http://www.spars.com
Standardiseringsorgan för tekniska områden:
International Electrotechnical Commission (IEC) 51
http://www.iec.ch/
IEEE (tidigare Institute of Electrical and Electronics Engineers) 52
http://www.ieee.org
Svenskt standardiseringsorgan:
Swedish Standards Institute, SIS (tidigare Standardiseringskommissionen i Sverige) arbetar
med att både ta fram standarder och med att tillhandahålla standarder på många skilda
områden och från flera olika standardiseringsorgan.
http://www.sis.se

14.4 ”Selection Score card”
För att underlätta utvärdering/bedömning av lagringsmedia föreslås att SLBA utformar en
tabell där databärare jämförs mot varandra efter de kriterier som anses vara viktigast vid tiden
för valet.
John C. Bennett skrev 1997 en rapport 53 där han föreslår uppförandet av ett “Score card”, en
tabell där man poängsätter ett antal olika kriterier för val av hårdvara. National Archives
(Storbritannien) tar Bennetts idéer vidare genom att definiera sex olika kriterier för val av
lagringsmedia 54.
De kriterier som bedömdes var:
• Longevity (livslängd)
• Capacity (lagringskapacitet)
• Viability (livskraft, robusthet)
• Obsolescence (mognad)
• Cost (kostnad)
• Susceptibility (tålighet, känslighet)
Longevity: Databäraren bör ha en livslängd på minst tio år. Längre livslängd är inte
nödvändigtvis en fördel eftersom mjukvaran vanligtvis är föråldrad före det fysiska mediet.
51

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission (2008-01-16)
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE (2008-01-16)
53
A framework of data types and formats, and issues affecting the long term preservation of digital material
(1997) Bennett
54
Digital preservation guidance note: 2, Selecting Storage Media for Long-Term Preservation (2003) National
Archives
52
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Capacity: Det valda lagringsmediet ska tillhandahålla en lagringskapacitet lämplig för den
kvantitet data som ska lagras och den fysiska storleken som är tillgänglig. Att minimera antal
databärare som ska förvaltas är normalt mest effektivt och resursbesparande. Det innebär dock
också en risk eftersom färre bärare leder till mer material på varje individuell bärare, vilket
gör att effekten av en förstörd bärare blir större. Detta är en viktig och svår avvägning där
sannolikhetskalkyler kan behöva göras.
Viability: Databärare och drivrutiner ska stödja robusta metoder för felkontroll när det gäller
både att läsa och skriva data. Tillhandahållande för att integritetskontroll är också en fördel.
Beprövade tekniker för att återställa data som riskerar att förloras bör också finnas.
Databärare bör vara omöjliga att skriva över på nytt så att data behåller sin integritet och inte
kan raderas av misstag.
Obsolescence: Databäraren och dess stödjande hård- och mjukvara bör huvudsakligen vara
baserad på mogen teknik än på ny teknik som ligger i framkant av utvecklingen. Tekniken bör
vara väletablerad och vitt spridd på marknaden. Teknik som bygger på öppna standarder för
såväl databärare som tillbehör bör generellt föredras framför sådana som ägs av en enskild
tillverkare.
Cost: När man beräknar den relativa kostnaden för lagringsmedia måste man ta hänsyn till två
olika aspekter – inköpskostnad och den totala ägandekostnaden. Rättvisande jämförelser
mellan olika media måste alltid göras på basis av kostnad per MB/GB. Den totala
ägandekostnaden inkluderar kostnaden för inköp och underhåll av erforderlig hård- och
mjukvara och annan nödvändig lagringsutrustning. Supportkostnad och beräknad ”Mean time
before failure” av den specifika databäraren måste också tas med i beräkningen.
Susceptibility: Databäraren bör ha låg mottaglighet för fysisk skada och vara tålig mot olika
miljöbetingade förhållanden utan att tappa data. Magnetisk media bör exempelvis ha en hög
tålighet mot magnetfält för att minimera risken för oavsiktlig radering. Alla mått som krävs
för att beräkna kända risker bör vara prisvärda och uppnåeliga.
Ett exempel på jämförelse mellan några olika databärare från år 2003:

Longevity
Capacity
Viability
Obsolescence
Cost
Susceptibility
Total

CD-R
3
2
2
3
3
3
16

DVD-R
3
2
2
2
2
3
14

Zip Disk
1
1
1
2
1
1
7

3.5” Magnetic Disk
1
1
1
3
1
1
8

DLT
2
3
3
2
3
3
16

DAT
1
3
3
2
3
2
14

Tabell 4: Score card. Källa: National Archives, Storbritannien.

För varje kriterium ges databäraren ett värde mellan 1 (uppfyller ej kriteriet) och 3 (uppfyller
helt kriteriet). En generell regel säger att varje databärare som inte kommer upp i minst 12
poäng är olämplig.
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14.5 Utvärdering av databärare för SLBA
För SLBA:s behov föreslår vi en tabell av denna typ:
Media 1

Media 2

Media 3

Prioritet 1: Spridning
Öppen standard
Ägare
Livscykel
Tillverkarens trovärdighet
Underhåll och service
Prioritet 2: Miljökrav
Fysiska krav
Tekniska krav
Prioritet 3: Pris vs. Prestanda
Kostnad per lagrad enhet
Prioritet 4: Standardisering
Summa poäng:
Tabell 5: Utvärdera databärare för SLBA. Källa: Eget.
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14.6 Förslag
Inför upphandling/inköp av databärare:
1. Planera arbetsstegen enligt tabell 3 ”Att utvärdera databärare”. Kontrollera att de
prioriteringar som tagits fram är de rätta för institutionen
2. Inled upphandlingsprocessen med en omvärldsbevakning för att skanna av vad som
finns på marknaden
3. Utvärdera databärare enligt tabell 5. Ge varje databärare en egen kolumn där poäng
sätts på samma sätt som i exemplet med Bennets ”Selection score card”, dvs. att varje
kriterium poängsätts med siffran 1, 2 eller 3. Siffran 1 betyder att kriteriet inte
uppfylls medan 3 betyder att kriteriet helt och hållet uppfylls. Notera dock att alla
kriterier inte har samma vikt. En etta i betyg på något av de tre översta kriterierna
innebär till exempel att den specifika databäraren stryks och inte bedöms vidare
4. För att beräkna kostnaden för databärare rekommenderas användning av någon
beräkningsmodell. Kontrollera också att den valda modellen täcker in kostnader över
databärarens hela livslängd, enligt avsnitt 14.3.3 i denna rapport
5. Summera och välj sedan ut den databärare som fått högst resultat
6. Dokumentera arbetet
7. Bevaka utvecklingen av den valda databäraren under resten av dess livslängd
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15. Kriterier för när transkodering (konvertering) skall ske
När är det dags att transkodera? Vad styr valet av tidpunkt?
Det är en avancerad och tidskrävande process att transkodera en stor mängd filer och det är
också svårt att bestämma när det är dags att initiera arbetet 55. Några punkter kan dock utgöra
underlag för när en transkodering bör ske 56. Viktigt är att i organisationen internt bedöma
vilka av punkterna som är de mest kritiska för just det egna materialet. Vanligen kombineras
transkodering med byte av databärare 57.

15.1 Extern påverkan
•
•
•
•

När ett filformats användning på marknaden har minskat betydligt
När programvaruföretaget har upphört eller slutat stödja formatet
När filformat förändras ofta (viktigt att hålla koll på kompatibiliteten)
När ett format är eller kan bli påverkat av patentstridigheter eller andra juridiska
problem

Punkt ett och två ovan är de viktigaste att bevaka. Så länge filformat används flitigt har de
acceptans ute hos användarna vilket går hand i hand med tillverkarnas vilja att utveckla läsare
för det formatet. När det gäller proprietära (slutna) format är den andra punkten extremt viktig
att ha koll på 58.

15.2 Intern påverkan
•
•
•

När formatet inte är tillräckligt flexibelt eller håller tillräcklig kvalitet för
organisationens behov (exempelvis för access, indexering eller dokumentation)
När organisationen har för många olika slags format och underhållet av dem innebär
onödiga kostnader (även mer ”bevakning” ju fler format man har)
Förlorad kunskap när personal försvinner ur den egna organisationen

15.3 Andra kriterier som kan vara viktiga
Under ett möte med personal från SLBA värderades vilka punkter som är avgörande för dem
när det gäller att bedöma tidpunkten för att transkodera. Dessa punkter ströks från listorna
men kan dock vara av intresse för andra organisationer:
• När formatet är beroende av en speciell maskinvara och/eller en särskild mjukvara
eller ett speciellt operativsystem och dessa ska förändras/försvinna (läs om
operativsystem i bilaga 13)
• När filformatet är leverantörsberoende och säljaren/tillverkaren inte vill offentliggöra
den tekniska specifikationen
• När det befintliga systemet inte klarar av att lagra i ett format som levereras
• När det levereras in format som inte uppfyller de kriterier som organisationen satt upp
• När ett formats andel minskar kraftigt inom den egna organisationen
• När kraven på metadatainformation ökar
• Ändrade ägarförhållanden för format
• Filformat som inte förändras, kan bli problem när hårdvaran förändras snabbt

55

Workshop på SLBA (11 september 2007)
ABM-centrum http://www.abm-centrum.se/bilddatabasOdig/akt4cd/dok_formatmig.htm (2007-10-05)
57
Evaluating preservation strategies for audio and video files (2005) Rauch, Pavuza, Strodl & Rauber (sid 4)
58
Möte på SLBA (10 december 2007)
56
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15.4 Beräkningsmodell för när det är dags att konvertera
Som en hjälp för att avgöra när det är dags att inleda arbetet med konvertering föreslår vi
följande arbetsprocess:
1. Vilka olika logiska format finns i organisationens digitala arkiv?
2. Gör en utvärdering av samtliga dessa format (se tabell 6 på nästa sida)
3. Vilka format i vårt arkiv uppfyller inte längre våra krav?
4. Hur mycket material har vi av de format som behöver transkoderas?
5. I vilken kvalitet ska informationen bevaras? 59
6. Vilka egenskaper (funktioner) är speciellt viktiga? 60
7. Vilka kriterier ställer vi på det nya logiska formatet? 61
8. Jämför och bedöm hur väl olika format uppfyller kriterierna 62
9. Välj ut bästa format att transkodera till (se avsnitt 15.6)
10. Vilka verktyg kan transkodera mellan käll- och målformat?
11. Om flera, jämför prestanda mellan dem (se bilaga 14)
12. Hur kan man upptäcka om förändringar uppstår? (se bilaga 14)
13. Transkodera testfiler
14. Är förändringarna accepterbara eller går det att lösa på bättre sätt?
15. Hur lång tid beräknas arbetet ta?
16. När bör vi vara färdiga med transkoderingen?
17. När behöver vi börja?

59

CODA-FORM, kapitel 5 i denna rapport
Kapitel 5 i denna rapport
61
Kapitel 5 i denna rapport
62
Kapitel 5 i denna rapport
60

- 46 -

15.5 Att utvärdera formats livskraft
För att utvärdera SLBA:s format föreslår vi att varje format bedöms enligt följande punkter:
Extern påverkan – Omvärldsbevaka:
Format A:s del av marknaden vid förra undersökningen?

%

Format A:s del av marknaden i dag?

%

Har användningen av Format A minskat betydligt?

Ja/Nej

Har programvaruföretaget upphört?

Ja/Nej

Har programvaruföretaget slutat stödja formatet?

Ja/Nej

Finns det tecken på patentstridigheter eller andra juridiska problem?

Ja/Nej

Finns det kompatibilitetsproblem gentemot senare versioner?

Ja/Nej

Intern påverkan – Se på organisationens behov och resurser:
Är formatet otillräckligt för organisationens behov?

Ja/Nej

Har organisationen problem med att underhålla många slags olika format?

Ja/Nej

Råder det brist på kunskap bland personalen om de format vi använder?

Ja/Nej

Tabell 6: Utvärdera format inför eventuell konvertering. Källa: Eget.

Resultatet av bedömningen ska vara ett kvalificerat antagande om formatets fortsatta
livskraft/trovärdighet och ska ligga till grund för beslutet ifall arkivet även i fortsättningen ska
hantera filer av Format A eller om det är dags att besluta om konvertering av alla filer av det
formatet.
Varje fråga i tabellen ovan som har besvarats med ett ”Ja” visar på en risk medan enbart
”Nej” som svar tyder på att formatet är livskraftigt och att det uppfyller det behov som
organisationen ställer.

15.6 Kriterier för val av logiskt datalagringsformat
För att förlänga intervallerna mellan transkoderingarna så mycket som möjligt är det att
yttersta vikt att välja logiska format omsorgsfullt.
Mer om generella kriterier för format kan man läsa i den första halvan av denna rapport, det
som Göran Lindqvist skrivit för det parallella projektet CODA-FORM. De generella
kriterierna har som syfte att vara ett stöd i valsituationen så att man väljer format som
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maximerar livstiden för, och ger bästa möjlighet att återläsa och förstå informationen som
finns lagrad i en fil.
Två olika bedömningar bör göras: dels en bedömning utifrån de framtagna kriterierna som
gäller oberoende av filens innehåll. Utöver de generella kriterierna så skall man även se på
den information som skall lagras, i vilken kvalitet det ska bevaras och vilka egenskaper som
är speciellt viktiga för just den typen av information.
Generellt kan man säga: bestäm först kvalité på information och vilka egenskaper som är
viktiga att bevara, välj sen lämpligt format.
För mer information om CODA-FORM projektets rekommenderade metod för att bedöma
format, och en mall att ha som grund för utvärdering, hänvisar vi till kapitel 5 i denna rapport.

15.7 Förslag
Bedöm organisationens format
Kriterierna i avsnitt 15.1, 15.2 och 15.3 bör ses som varningssignaler för när det är dags att
inleda processen med att konvertera/transkodera sitt digitala material.
Dessa kriterier ligger till grund för tabell 6 i avsnitt 15.5 som används att bedöma livskraften
hos varje format som organisationen äger. Institution som vill använda denna tabell måste
först internt bedöma vilka kriterier som är riskfaktorer inom den egna verksamheten vid
gällande tidpunkt.
Om resultatet visar att något format är i riskzonen för att inte längre vara tillräckligt bra inleds
en bedömning enligt processbeskrivningen i avsnitt 15.4, för att beräkna hur mycket av
materialet som behöver konverteras, till vad det bör konverteras samt hur och när arbetet bör
inledas.
Omvärldsbevakning
Skapa en grupp bestående av deltagare från olika organisationer som har till syfte att
omvärldsbevaka, diskutera och dra gemensamma slutsatser om filformatens utveckling.
Gruppen bör också minst en gång per år sammanställa statistik för den egna organisationen
(vilka format finns och hur stor procent varje format motsvarar i det digitala arkivet vad gäller
antal filer och sammanlagd storlek på dem). Det är också en fördel om man kan se tendenser
på globala förändringar när det gäller användning av logiska format.
Genom att även lagra dessa uppgifter från år till år kan man läsa av hur olika formats
användning förändras och i tid förutse när ett format inte längre kommer att vara tillförlitligt.
Alternativ till en grupp är att någon eller några personer inom den enskilda organisationen
bevakar vad som händer inom formatområdet. För att detta ska fungera krävs att en person
utses som ansvarig och att arbetet görs som en regelbundet återkommande aktivitet.
Format-Wiki
En annan typ av samarbete är att flera organisationer enas om att tillsammans utveckla och
underhålla en ”Wiki” med fokus på filformat. Även detta kräver engagemang av alla
deltagande parter. Den stora fördelen med en väl uppdaterad Wiki är att ny information snabbt
kan komma ut till alla parter och att informationen ständigt kan vara aktuell.
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I en Wiki finns heller inga begränsningar i nivåer, där kan finnas såväl generella, strategiska
beslutsunderlag som tekniska beskrivningar med kortare livslängd. För flera organisationer
som samarbetar är en Wiki också ett bra verktyg för att alla ska använda sig av samma
begrepp/vokabulär och för att dela kunskap, både internt och externt.
Dessutom är en det enklare att leta information i en Wiki som ligger ute på nätet än i ett
textdokument som finns utskrivet i pappersform och/eller lagrat digitalt någonstans inom
organisationen, kanske i flera olika versioner.
”Formatregister +”
Ett arbete där ett antal befintliga formatregister utvärderas och jämförs har under året gjorts i
CODA-FORM projektet. Som en avslutning på detta, i avsnitt 6.8 i denna rapport, diskuterar
Göran Lindqvist för- och nackdelar med att skapa och driva ett nationellt respektive
internationellt formatregister samt jämför det även med att varje enskild institution har sitt
eget register.
Om institutionerna i framtiden väljer att inleda ett samarbete för ett gemensamt nationellt
formatregister ser vi det som en av gruppens viktigaste uppgifter att bedöma riskerna för varje
enskilt filformat, i stället för att detta arbete som nu görs på varje institution. Att automatisera
bedömningen av lämpligaste arkivformat är enligt oss en av de viktigaste funktionerna i ett
formatregister.
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16. Kriterier för när systembyte skall ske
Systembyte görs normalt när det befintliga systemet antingen når EOL (End of Life) eller
EOS (End of Service) eller när underhållsavtalet med tillverkaren eller leverantören går ut.
Normalt är att underhållsavtalets utgång är den utlösande faktorn eftersom kostnaderna för
service och support vanligen ökar drastiskt och man av ekonomiska skäl väljer att byta
system 63.
Kring årsskiftet 2006/2007 gjordes det senaste systembytet på SLBA, migreringsarbetet
började i slutet av 2006 och blev klart i januari 2007.
Nu har SLBA en IBM-robot, med fyra års underhållsavtal på robotkabinett och drivar och
man tror att det kan vara lämpligt att migrera nästa gång när det avtalet går ut. Anledningen
till att ett systembyte sker är oftast ekonomiskt. Initialt skriver man ett underhållsavtal som
sträcker sig över tre till fyra år, men efter det går priserna markant uppåt. Så fastän roboten
känns ganska ny och fungerar bra har man inte råd att äga den p.g.a. underhållskostnaderna 64.
Systembyte behöver inte inbegripa bandbyte (byte av databärare), utan man skulle kunna
fortsätta använda de gamla banden så länge de håller en god kvalitet. Men ännu troligare är att
man kommer att byta band några gånger i samma robot innan man byter ut själva roboten, det
vill säga att man byter databärare oftare än man gör systembyte. Migrering från en generation
av band till nästa tycker man är för lite och att ”hoppa över” en generation är inget problem,
men mer än så bör man se upp med p.g.a. bakåtkompabiliteten.
I UNESCO:s Memory of the World-rapport 65 menar Bradley, Lei & Blackall att ett bands
livslängd på uppskattningsvis fem år också anses vara en realistisk livslängd för ett system
enligt de flesta institutioner som lagrar digital information. Att försöka bevara banden längre
tid än så kräver optimering av miljö och hantering och leder därmed högre kostnader.
Slutsatsen i rapporten är att såväl IT-ledning som experter inom digitalt bevarande är ense om
att det mest praktiska är att räkna med en livslängd på fem år för systemen.
Vid tidigare systembyte på SLBA gick man från band av typen LTO1 och LTO2 till LTO3.
Eftersom både migrering och byte från ett system till ett annat stora och tidskrävande
processer så det är mest effektivt om arbetet görs samtidigt. När tiden för nästa systembyte
infaller tror personalen att LTO5 ligger bra i tiden.
I en analysrapport skriven för Riksarkivet 2007 jämförs tidsåtgången för migreringar och
konverteringar i förhållande till volymen. Slutsatsen är att band som databärare fortfarande
har kortast migreringstid även om försprånget till hårddisken blir allt mindre 66.
Den förra roboten som SLBA använde var inte så väldigt vanlig vilket ledde till en dåligt
fungerande supportorganisation från säljarens sida och dessutom las organisationen ner. I dag
är fallet annorlunda, den robot som SLBA använder är den vanligaste i Sverige och används
av många andra organisationer. Det finns därför god användarkompetens, och risken för att
företaget (IBM) försvinner är i princip obefintlig.

63

Digital långtidslagring inom Statens arkiv (2007) ES Solutions AB (sid 41)
Workshop på SLBA (11 september 2007)
65
Towards an Open Source Repository and Preservation system (2007) Bradley, Lei & Blackall (sid 10-11)
66
Digital långtidslagring inom Statens arkiv (2007) ES Solutions AB (sid 24)
64
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Att införskaffa Enterprise-versionen av ett system är en möjlighet för organisationer som har
stora mängder information att lagra, men den lösningen är mycket dyrare. Dock kan man
behöva räkna på om den investeringen ändå kan vara klok, eftersom man kan ha Enterprise en
längre tid.

16.1 Anledning till systembyte 67
•
•
•
•
•
•
•
•
•

68

End of Life
Bristande tillförlitlighet
Slut på tillverkarens garanti
Dålig supportorganisation
Tekniska generationsskiften
Gammalt, ineffektivt system
Otillräcklig prestanda
Hög lagringskostnad
Hög underhållskostnad

16.2 Förslag
Punkterna ovan har olika tyngd, då de är av mer eller mindre kritisk natur, i listan ovan är
farorna störst vid de första punkterna. Varje organisation bör i sin bevarandeplan gruppera
och rangordna kriterierna efter hur brådskande de är att åtgärda.
Tillsammans med detta bör en skriftlig handlingsplan uppföras i syfte att besvara följande
frågor:
1. Hur upptäcker vi varningssignalerna så tidigt som möjligt?
2. Vem är ansvarig när någonting inträffar?
3. Hur ska denna person agera när någon av händelserna inträffar?

67

Workshop på SLBA (11 september 2007)
Technology watch report – The large-scale archival storage of digital objects (2005) Digital Preservation
Coalition (sid 8)
68
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17. Organisation och kompetens för digitalt kulturarv
Att digitalt bevarande handlar om mer än teknik är numera uppmärksammat av dem som är
involverade i denna typ av arbete. Organisationer måste även skapa ett organisatoriskt
ramverk som stödjer dem i arbetet med långsiktigt digitalt bevarande (Runardotter, 2007).
Detta ramverk bör innefatta rutiner, processer, aktiviteter och funktioner som måste utföras
för att digitalt material ska fortleva.
CODA-POP projektets övergripande mål var att ta fram en bevarandestrategi för Statens ljudoch bildarkiv (SLBA) och deras audiovisuella material. SLBA har även förhoppningar om att
en effekt av projektet blir ett ökat medvetande och erfarenhet kring bevarandet av
audiovisuellt material i ett digitalt arkiv. I projektbeställningen uttrycks vidare önskemål om
att framtida arbete ska underlättas genom att projektet skapar metoder, processer och rutiner
för att säkra bevarandet och tillgängligheten över tid, på ett ekonomiskt hållbart sätt. I detta
sammanhang har jag intervjuat personal på SLBA för att få en bild av hur de ser på sin egen
situation.
Denna rapport fokuserar i huvudsak på CODA-POP projektets önskade resultat när det gäller
management av långsiktigt digitalt bevarande, där resultatet är förslag på lämpliga strategier
för följande frågor:
• Hur omvärldsbevakning för bevarandeplanering skall bedrivas
• Vilken kompetens som kommer att behövas hos personalen vad gäller bevarandet
• Vilka rutiner som behövs byggas upp för bevarandeprocessen
Det innebär att syftet med denna rapport är att ge en första bild av hur det ser ut på SLBA i
dagsläget, samt belysa vad människorna inom organisationen lyfter fram.
Det underlag som rapporten ger är avsett att leda vidare och ingå som en del i min
doktorsavhandling. Det betyder att ett annat syfte är att identifiera områden som behöver
vidare forskning.
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18. Metod
Två olika typer av metoder har använts för arbetet med denna rapport, där den första metoden
avser hur jag har skapat mig en bild över hur det ser ut på SLBA (intervjuer), och den andra
hur jag har analyserat dessa intervjuer. En kort beskrivning följer nedan.

18.1 Intervjuer
Jag har använt mig av både individuella och gruppintervjuer, vars struktur är inspirerad av
FormIT metoden utvecklad inom Luleå tekniska universitet. Grundfrågeställningarna
fokuserar på hur intervjudeltagare upplever ”hur det var”, ”hur det är” och ”hur det skulle
kunna vara” (Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2007). Syftet har varit att förstå hur de
anställda vid SLBA ser på sin situation samt hur de har lagt upp sitt arbete. Förståelse är alltså
ett av de syften intervjuer kan ha, och genom att intervjua flera får man också naturligt flera
versioner och tolkningar på samma sak (Thomsson, 2002).
Jag valde även att göra gruppintervjuer av det skälet att det ofta uppstår diskussion bland de
intervjuade, och det kan visa på om de har samma eller motsatt syn på saker och ting, och i så
fall inom vilka områden (Wibeck, 2000). Den typen av interaktion uppstår av naturliga skäl
inte när man endast är två. Ytterligare ett skäl var att eftersom de anställda känner varandra
ges de tillfälle att diskutera frågor som rör deras arbetssituation på ett sätt som annars kan
vara svårt att göra under arbetstid. I sin tur innebär det att en lärandesituation uppstår för alla
involverade parter.
Totalt har jag genomfört två gruppintervjuer och två individuella intervjuer. Grupperna bestod
av fem personer/grupp, den ena bestod av personer från operationellt håll och den andra
gruppen bestod av personer i ledande ställning. De två individuella intervjuerna genomfördes
med personer i ledande ställning. Totalt deltog alltså 12 personer i intervjuerna.

18.2 Analysmetod
Intervjuerna har transkriberats till textform. Eftersom intentionen var att analysera vad som
sägs, inte hur, är transkriberingen nedskriven utan att upprepningar, pauser och liknande har
markerats. Vidare, i denna rapport görs heller ingen tolkning av vem (inom vilken yrkesroll)
som säger vad, eller eventuella skillnader mellan olika yrkeskategorier.
Jag redogör för materialet utifrån de teman jag hade i min intervjuguide. Dessa teman är
styrande instanser, verksamhet, ansvar och kompetens. En djupare analys kommer så
småningom att finnas i min avhandling.
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19. Resultat
Nedan redogörs för de fyra teman som identifierats under analysen.

19.1 Styrande instanser
Officiellt styrs myndigheten av regleringsbrevet. Innan regleringsbrevet når myndigheten
sker en dialog med tjänstemän på departementet. De övergripande målen för SLBA:s
verksamhet skrivs utifrån Sveriges mål för forskning, och dessa har myndigheten inga
synpunkter på. Däremot utarbetas specifika verksamhetsmål, återrapporteringskrav och så
vidare, i dialog mellan SLBA och departementet. Med regleringsbrevet följer pengar och hur
de ska användas. Utifrån regleringsbrevet, och kanske speciellt återrapporteringskraven,
utarbetas verksamhetsplaner och verksamhetsmål för SLBA:s samtliga avdelningar. Dessa
planer och mål säger sig samtliga intervjudeltagare känna till.
I praktiken är Pliktexemplarslagen det styrdokument som framställs som grundbulten. Med
andra ord, i det praktiska arbetet bli lagen mer styrande för verksamheten än regleringsbrevet.
Det stora problemet är att den är inaktuell, omodern och svår att tolka. Det betyder att SLBA
kan missa material som borde in, enligt en intervjudeltagare. Detta upplevs frustrerande
eftersom det är en fråga som SLBA inte riktigt kommer åt – de har framfört sina åsikter, bland
annat i en utredning i slutet av 90-talet, men ingenting har hänt.
Den styrelse som hittills funnits för SLBA ger ett anonymt och tillbakadraget intryck. I
huvudsak har den haft som uppgift att skriva på årsredovisningen samt vara ense om
budgetunderlag. Att den försvinner är inget som oroar intervjudeltagarna. Däremot menade en
intervjudeltagare att det var ett ”Uppenbart problem att det inte finns en styrelse, insynsråd
eller något annat där man kan få lite mer tryck på vissa frågor.”
Styrelsen ersätts från och med 2008 med ett insynsråd. Vilket uppdrag och vilka uppgifter
som ska tillfalla insynsrådet är vid intervjutillfället inte riktigt klart. En intervjudeltagare
antog att insynsrådet ska få information om verksamheten på SLBA. I övrigt blir insynsrådets
funktion antagligen beroende på vilken typ av ledamöter som kommer att sitta där. En
skillnad blir att där styrelsen hade en extern ordförande, så blir SLBA:s generaldirektör
ordförande i insynsrådet. Med andra ord ökar generaldirektörens uppgifter,
”generaldirektören bestämmer allt och, ja skriver under allt”, förklarade en intervjudeltagare.
En annan såg att det fanns en liten risk med detta, att en person har så pass mycket makt. En
tredje trodde att skillnaden skulle vara mest tydlig på pappret, men inte i verkligheten.
Alltså, styrelsen har inte uppfattats som något som påverkar eller anger inriktning för arbetet
vid SLBA över huvudtaget. Istället är det ledningsgruppen som intervjudeltagarna anger som
den instans som arbetar med strategiska frågor och långsiktiga mål. Ledningsgruppen består
av de personer som innehar chefsposter inom SLBA. De beslut som ledningsgruppen tar, är
också de aktiviteter som genomförs på de olika avdelningarna.

19.2 SLBA:s verksamhet
SLBA:s verksamhet handlar om fyra grundprocesser, eller aktiviteter, som nämns av samtliga
jag pratat med. Processerna är insamling – dokumentation – bevarande – tillgängliggörande.
De avdelningar som myndigheten nu är indelad i motsvaras i princip av dessa processer: IDA
(Insamling & Dokumentation), TUA (Teknik & Utveckling, dvs. i huvudsak bevarande), FIA
(Forskning & Information, som blir tillgängliggörande). Ytterligare avdelningar på
myndigheten är de avdelningar som stödjer myndigheten internt: IT, Ekonomi och Personal.
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På IT avdelningen arbetar personalen dels internt (myndighetens egna system), dels med
själva arkivet (tillsammans med TUA). Utvecklingsarbete sker främst på TUA, men även
genom en person från IT-avdelningen.
Insamling innefattar dels att ta emot sådant som levereras till myndigheten men även att aktivt
söka upp och förvärva.
Intervjudeltagarna ger uttryck för avsaknad av rutiner/strukturerade processer. Standardiserad
kravdokumentation efterlyses. En viss formalisering av olika delar ses som önskvärt, för
annars riskerar man att tappa bort helhetssynen på saker och ting, menade en
intervjudeltagare: ”… för det, en sak kan ge konsekvenser i en annan ände.”
Mer fokus på standardiserat arbete och samarbete önskas alltså. En av deltagarna menade att
SLBA inte får bli sittande ensamma och isolerade med sin lösning, utan måste se till att
stämma av med andra organisationer. Detta bör balanseras med det faktum att eftersom
medielandskapet utvecklas i en sådan takt som det gör, kan verksamheten inte heller regleras
på ett statiskt sätt, menade en annan intervjudeltagare. Flexibilitet är alltså något som krävs. Å
andra sidan får flexibilitet, utveckling och utvecklingstakten även organisatoriska
konsekvenser på så sätt att alla anställda inte har samma intresse av teknikutveckling. En av
intervjudeltagarna betonade vikten av att uppmärksamma och bevara den humanistiska delen
och ämneskunskaper, och att se till att alla fyller en funktion, ”för de som inte kommer med,
de blir ohjälpligt utanför.”
Samtliga intervjudeltagare vittnar om att alla kan göra sin röst hörd och att den formella
gången för ett ärende, förslag, idé, och så vidare är väl känd av SLBA:s personal.
Det upplevs som viktigt att SLBA har en strategi och plan för var man ska vara om fem, tio
och tjugo år, något som inte är helt klart idag.
Det är också oklart för några av intervjudeltagarna för vems nytta arbetet vid SLBA sker. En
intervjudeltagare menade att drivkraften kan vara andra saker än den uttalade målgruppen
forskare.

19.3 Ansvar
Samtliga intervjudeltagare menar att ansvaret för långsiktigt digitalt bevarande delas av
samtliga inom myndigheten, alla bär ansvar för sina delar. Betoningen finns dock att det
tyngsta ansvaret vilar på teknikerna och bevarandet. Eventuella felval här gör att material
försvinner. Om man lyckas bevara kan man dokumentera i efterhand, sa en intervju-deltagare,
men menade att tekniken är inblandad i allt. Man kan varken samla in, dokumentera, bevara
eller tillgängliggöra om inte tekniken fungerar. IT-avdelningens personal ses därför som dem
som bär merparten av ansvaret.
Det finns en formell indelning i avdelningar, men de beskriver inte med nödvändighet hur
arbetet genomförs i realiteten. Projekt har startat genom att personer från olika avdelningar
träffats informellt och diskuterat. ”… det är ofta där de riktigt spännande och häftiga
projekten kommer upp” menade en av intervjudeltagarna.
De anställda på SLBA ger uttryck för ett proaktivt sätt att arbeta. Motivet för det var att de,
som en ganska liten myndighet med knappa resurser i tid och pengar, måste vara på alerten,
blicka framåt och påverka riktningen för utvecklingen. Personalen vill ligga i framkant. Det
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finns en uttalad strategi från ledningen och generaldirektören ”… i åratal. Vi ska vara
ledande” sa en av deltagarna. De anställda upplever att de har stor frihet när det gäller hur de
ska utföra sina arbetsuppgifter och att avgöra vilka beslut de kan ta på sin nivå, och vilka som
ska tas någon annanstans. Vidare vittnar de om att samspel och kommunikation fungerar bra,
det finns en vilja till samarbete, vilket upplevs som tryggt, ger positiv stämning och
kvalitetskänsla.
Omvärldsbevakning ses som en viktig del av arbetet och sker bland annat genom aktivt
deltagande i nätverk. Ansvaret vilar på de flesta anställda, även om avdelningscheferna anges
som dem som har det största ansvaret i den frågan.
Utbudsbevakning är ett annat område som diskuteras under intervjuerna. Personalen ger
uttryck för att vad som bevaras från Internet blir väldigt beroende på vad som identifieras.
Internet upplevs som överväldigande, oöverskådligt och svårhanterligt.

19.4 Kompetens
Myndigheten har flest anställda inom yrkeskategorierna tekniker och bibliotekarie. Det finns
även filmvetare, kulturvetare, kulturgeograf, ekonomer. En anställd är disputerad. De tycker
själva det är svårt att beskriva exakt vad det är för yrkesroller eller kompetenser de behöver.
Förr var det enklare: ”… det räckte om man var noga och hade intresse och kunskap om
media, medieutveckling och sådant.” Samma deltagare menade också att deras yrke kanske
inte var intressant för specialistutbildade, eftersom arbetet innebär att göra lite av allt.
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20. Sammanfattning och diskussion
När det gäller hur myndigheten styrs idag, visar intervjuerna på att arbetet utförs självständigt
inom ramarna för regleringsbrev och pliktexemplarslagen. Beslut och strategier fattas främst
av ledningsgruppen, vilken alltså blir den enhet som har den direkta påverkan på
myndighetens arbete. Det påvisar att det finns ett behov av utökat utrymme för strategi och
policyfrågor. Alla intervjudeltagarna kände inte till om det fanns planer för myndigheten om x
antal år och i så fall vad de innehöll. Ett insynsråd skulle kunna ha i uppgift att vara någon
form av bollplank samt kunna generera och bedöma inriktningsförslag och idéer för
myndighetens räkning. Förhoppningsvis är det också avsikten. I övrigt får jag det intrycket att
beslut fattas på den nivå där deras effekt får störst påverkan, och att SLBA har en demokratisk
och öppen organisation där kommunikation inom och mellan avdelningar är relativt
problemfri. Det kan delvis bero på dess storlek, de är cirka 90 anställda 69 och därigenom ökar
möjligheten att lära känna andra i organisationen.
Samtliga intervjudeltagare indelar verksamheten i fyra huvudprocesser (insamling,
dokumentation, bevarande och tillgängliggörande). Dessa innefattar naturligtvis var och en
ytterligare delprocesser men de ligger utanför denna rapports omfattning. Den reflektion jag
tycker är viktig att göra här är om samtliga av personalen inbegriper de fyra processerna i sin
helhet när man ser till organisationens behov av struktur, rutiner, funktioner och aktiviteter?
Eller om man enbart fokuserar på det som ingår i huvudprocessen bevarande? Ser vi till de tre
punkter som togs upp i projektbeställningen…
•
•
•

Hur omvärldsbevakning för bevarandeplanering skall bedrivas
Vilken kompetens som kommer att behövas hos personalen vad gäller bevarandet
Vilka rutiner som behövs byggas upp för bevarandeprocessen

… använder man begreppet bevarande. Begreppet används alltså med två betydelser, dels som
omfattande alla de fyra huvudprocesserna som är nödvändiga för att säkerställa kulturarvets
fortlevnad, dels enbart den specifika process som säkerställer att det digitala materialets
bevaras. Alla fyra processerna hänger ihop och är beroende av varandra men det hindrar inte
att man kan fokusera på en av dem.
Den uppgift som SLBA har handlar om de fyra grundprocesserna, det vill säga, verksamheten
fokuserar på digitalt bevarande i bemärkelsen samla in, dokumentera, bevara och
tillgängliggöra – det är vad de ska åstadkomma. Eftersom det är deras uppdrag finns det också
medvetenhet kring dessa frågor i en utsträckning som inte är jämförbar med hur det ser ut hos
andra myndigheter med enbart interna arkiv (Runardotter, 2007; Runardotter, Mirijamdotter
& Mörtberg, 2007). Som en av dem jag pratat med påpekade – deras interna arkiv är med
största sannolikhet skött på samma sätt som andra myndigheters, medan de har koll på sin
uppgift – nationalarkivet.
Det önskemål som går att utläsa av intervjuerna är ett mer strukturerat och standardiserat
arbete som klarar en föränderlig omgivning, vilket jag ser som ytterligare stöd för den
organisationsmodell jag tänker använda mig av, the Viable System Model (VSM), utarbetat
av Stafford Beer (1979, 1981, 1985). VSM är en organisatorisk struktur som skapar
förutsättningar för livsdugliga, självständiga system. Ett livsdugligt system är organiserat just
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för att möta krav från en föränderlig omgivning, där det primära överlevnadsdraget är
organisationens förmåga till anpassning (Beer, 1985) 70.
TUA och IT-avdelningen ses som ”mest” ansvariga för det långsiktiga digitala bevarandet.
Det visar på att digitalt bevarande i första hand hanteras som en teknisk fråga. Eftersom det
råder osäkerhet kring hur det digitala bevarandet ska ske får det naturligtvis stor
uppmärksamhet. Detta kan jämföras med att SLBA:s huvudsakliga uppdrag i regleringsbrevet
är att tillgängliggöra materialet för forskare. Nåväl, eftersom allt hänger samman finns ingen
möjlighet att tillgängliggöra något som inte finns bevarat. Men frågan är vilket synsätt
myndigheten utgår från när verksamhetsplanering och verksamhetsmål utarbetas? Det visar på
vikten av att tydliggöra policy och strategifrågor och kanske framförallt behovet av en tydlig
och gemensam helhetssyn på verksamheten, där frågor som: för vem ska myndigheten verka,
vilket material ska samlas in, vad behöver slutanvändarna, vilken kvalitet ska materialet hålla,
hur ska man prioritera, hur ska det göras tillgängligt, och åt vilket håll ska myndigheten driva
utvecklingen, blir klart och tydligt besvarade.
Den första frågan, för vem myndigheten ska verka, leder tillbaka till för vems nytta arbetet vid
SLBA sker. I dagsläget är den uttalade målgruppen forskare. Detta kan, och bör, diskuteras.
Om det är någonting som tekniken möjliggör så är det ju att i mycket större grad
tillgängliggöra materialet. Det innebär naturligtvis att man måste lösa den problematik som
kan uppstå på grund av upphovsrätt och så vidare, men det borde ses som en intressant
utmaning och inte som en omöjlighet.
Myndigheten har en anställd som disputerat, vilket kan vara värt att notera eftersom SLBA är
ett nationalarkiv vars huvudsakliga målgrupp är forskare. Andelen tekniker har ökat mest de
senaste åren vilket känns naturligt. Myndigheten lever också med en viss sårbarhet, eftersom
vissa tekniker är specialister på äldre teknik, och om de av någon anledning slutar är de inte
enkla att ersätta.
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För den som är intresserad av en liten snabbintroduktion till VSM föreslår jag Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Viable_System_Model [2008-02-22]
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21. Slutsatser
Jag inledde denna rapport att påvisa vikten av att ta med organisatoriska aspekter om
långsiktigt digitalt bevarande ska ha en möjlighet att lyckas fullt ut. Baserat på detta var syftet
att ge en första bild av hur det ser ut på SLBA i dagsläget, samt belysa vad människorna inom
organisationen lyfter fram. Ett annat syfte var att identifiera områden som behöver vidare
forskning, och som då kommer att beröras i min doktorsavhandling.
Undersökning har visat att personalen upplever att de officiella styrdokumenten
(regleringsbrevet och pliktexemplarslagen) översätts och tolkas ned till faktiskt, praktiskt
agerande på SLBA. Myndigheten lyckas även arbeta proaktivt, intervjudeltagarna ger
samtliga uttryck för att myndigheten ligger i framkant när det gäller långsiktigt digitalt
bevarande, och då avses först och främst de tekniska aspekterna.
Vad som kan tydliggöras och spridas är frågor rörande policy och strategier. Mycket arbete
sker idag ad hoc, men det är viktigt att påpeka att trots (eller tack vare?) det lyckas
myndigheten mycket väl med sin uppgift. Även ad hoc beslut vilar på någon form av
bedömning, men man kan anta att myndigheten ökar sin förmåga att driva verksamheten åt
önskat håll, om man tar ett samlat grepp på frågan. En möjlighet att realisera detta är att det
nytillsatta insynsrådet får mandat att agera i policy och strategifrågor, i en rådgivande roll.
Det finns även ett behov av att tydliggöra hela myndighetens verksamhet på ett sådant sätt att
organisatoriska beroendeförhållanden är väl kända. Det ansvar som samtliga intervjudeltagare
ger uttryck för, skulle då kunna sättas i sitt sammanhang och inte bara inom den egna sfären.
När det gäller kompetens, slutligen, är det uppenbart att i första hand finns ett behov av
teknisk kompetens när det handlar om digitalt bevarande. Det är främst tekniker som har
rekryterats till SLBA de senaste åren.
Till sist, de områden som jag genom denna undersökning ser behöver tydliggöras ytterligare
för organisationer som hanterar långsiktigt digitalt bevarande är policies och strategier,
helhetssyn, anpassning till en föränderlig omvärld samt klargörande av processer. VSM
beaktar inte bara alla dessa utan ytterligare aspekter. Det blir ett intressant äventyr att ta tag i
detta i mitt fortsatta avhandlingsarbete!
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23. Bilagor
I detta kapitel finns samtliga bilagor.

Bilaga 1: Ordlista
Ordförklaringarna kommer från Paginas IT-ordbok 71 där inte annat anges.
Access

Betyder åtkomst. Accesstid är ett mått för hur lång tid det tar att komma
åt någonting, t.ex. information från en hårddisk. I säkerhetssammanhang
används det som ett uttryck för behörighet.

Algoritm

En uppsättning bestämda regler eller följd av instruktioner för att lösa ett
visst problem i ett bestämt antal steg. En algoritm kan t.ex. vara en
matematisk formel eller en logisk struktur.

Allokering

Tilldelning, oftast av minnes- eller diskutrymme.

Bakåtkompatibel Syftar på att senare versioner av program eller hårdvara också kan
arbetar med filer eller enheter från äldre versioner.
Bandstation

En bandstation används för att göra säkerhetskopior av hårddiskar
(backup). Om bandstationen innehåller flera band som kan växlas
automatiskt kallas den för bandrobot.

Bitmap

Bitmappade bilder (kallas även rastergrafiska, som är motsatsen till
vektorgrafiska) byggs upp av punkter. De kan därför inte skalas om utan
behåller sin upplösning och vid hög förstoring ser man punktmönstret.
Vanliga format för bitmappade bilder är BMP, TIF, m.fl.

Databärare

Annat namn på lagringsmedia som band, hårddiskar och skivor.

Datafil

En systematiskt ordnad mängd av information med ett eget unikt namn,
lagrad på någon databärare.

De factostandard Även kallad industristandard, en standard som uppstått av sig själv.
Många nya utrustningar tillkommer för att tillverkare inser ett behov och
försöker fylla detta. Om den blir så spridd och så vanlig att andra
tillverkare kopierar den, då har en de facto-standard uppstått.
Defragmentering Se Fragmentering.
Densitet

Packningstäthet. Ett mått på hur tätt informationen på en databärare
packas. HD betyder High Density dvs. hög packningstäthet.

Disk drive

Skivenhet. En elektromekanisk enhet som används för att styra
lagringsmedium som en skiva eller en bandkassett. Innehåller elektronik,
läs- och skrivhuvuden, motorer m.m.
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http://www.pagina.se/itord/ (2008-01)
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Drivrutin

Device driver. Ett program som används för att styra någon del av
hårdvaran. Det är dessa rutiner som tillhandahåller informationen om
olika enheter som t.ex. antalet sektorer på skivan eller antalet rader på
bildskärmen. De grundläggande drivrutinerna installeras automatiskt men
nya rutiner måste läggas till för varje ny enhet.

Filtyp

Tillägg eller suffix till filnamnet, den del av ett filnamn som används i
vissa operativsystem och som anger vad filen används till eller från vilket
program som filen kommer. Kallas även för filtillägg eller filändelse.

Format

Logiskt format – filformat. Filformat är ett sätt att koda
information för digital lagring. En specifik förutbestämd logisk
struktur för att organisera data i en fil på ett sådant sätt så
mjukvara kan läsa, processa, presentera samt lagra
informationen 72.
• Fysiskt format – databärare, lagringsmedium (ex.band eller
hårddisk)
Vid förändring av en datafils format: utgångsläget är ett källformat,
resultatet ett målformat.

Fragmentering

En situation som uppstår när utrymmet på en hårddisk har fördelats så att
det mellan filerna finns många små delar av tomt minne, för små för att
kunna utnyttjas. Botemedlet är att kopiera om filer så att de
mellanliggande delarna utgör hela block som kan utnyttjas av minnet
igen. Detta kallas för defragmentering, och programmet ett
defragmenteringsprogram.

•

Fri programvara Även fri programvara har en ägare, men denne har givit användaren vissa
friheter (och därmed även skyldigheter) och ser genom sin upphovsrätt
till att dessa efterlevs. Priset spelar ingen roll för om en mjukvara är fri
eller proprietär; fria program kan säljas och proprietära program kan ges
bort gratis som freeware. Det är också därför som Free Software
Foundation använder ordet proprietär för att särskilja program vars ägare
begränsar användarens frihet till skillnad från kommersiella program,
vilka kan vara fria.
Färgdjup

Color depth, antalet olika färger som kan återges av hårdvara eller
programvara. Färgdjupet kallas ibland för bitdjup eftersom det direkt hör
ihop med antalet bitar som används för varje bildpunkt (pixel). Ett
videokort med 24 bitar har t.ex. ett färgdjup av 2 upphöjt till 24 (ungefär
16,7 miljoner) färger. Därmed kan man säga att färgdjupet är 24 bitar.

Färgmodell

Teknisk beskrivning av färger så att de kan betecknas på ett enkelt sätt.
Exempel på färgmodeller är CMYK, Pantone, Europaskalan, CIE.
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Definition från CODA-FORM projektet, kapitel 5 i denna rapport. LDB-centrum 2008.
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I/O

Står för Input/Output och är ett uttryck för den in- och utmatning av data
som pågår i mikroprocessorer och övriga kretsar i datorn. I/O kan även
syfta på in- och utmatning av data till och från datorn, antingen via
anslutningar och ingångar eller via anslutna yttre enheter som
tangentbord, skivminnen eller bandstationer.

ISO

International Organization for Standardization, ibland felaktigt uttytt
International Standards Organization, en europeisk organisation som
standardiserar uttryck, gränssnitt, teckenkoder m.m. ISO motsvaras i
USA av ANSI.

Kompatibel

Datorer eller andra enheter där samma program kan köras utan större
ändringar och är kompatibla med varandra.

Komprimerad fil En fil vars innehåll komprimerats med ett särskilt program så att den tar
mindre utrymme på databäraren. Många program finns för detta som t.ex.
WinZip för PC och StuffIt för Macintosh. Vissa filtyper som t.ex. JPEG
för bilder komprimeras också. Motsatsen är decompress, dekomprimera.
Konfigurering

Benämning på sammansättningen av ett visst dator- eller programsystem.
Uttrycket kan även syfta på installationsproceduren när ett program
anpassas till en dator eller datorsystem, "konfigureras".

Konvertering

Byte från ett filformat till ett annat filformat. Överföring av text eller
bilder från ett logiskt filformat till ett annat. Förändrar filens struktur.

Kryptering

Chiffrering, metoder att hemlighålla text och data så att de inte kan läsas
av någon annan. Motsatsen till kryptering är dekryptering.

Loss-less

Förlustfri, en benämning på tekniker för komprimering av data där inga
data tas bort. Metoden bygger på att ofta förekommande punktmönster
beskrivs förkortade och inga data förloras därför. Komprimeringsmetoder
som ger förluster är bl.a. JPEG, metoder utan förluster är t.ex. GIF.

Lossy

Förstörande kompression som när det gäller bilder "kastar bort"
information som det mänskliga ögat ändå har svårt att uppfatta.
Därigenom blir bildfilen mindre. På engelska heter denna typ av
kompression lossy, vilket är motsatsen till loss-less, förlustfri.

Läs-/skrivhuvud

Den elektromekaniska enhet i en skivenhet eller en bandstation som läser
och skriver på det magnetiska mediet (överför signalerna).

Media

I IT-sammanhang ett allmänt namn för det fysiska material, som papper,
skivor och band som används för lagring av data.

Migrering

Strategi för bevarande som kan innefatta omkopiering/refreshing, byte av
databärare, konvertering/transkodering och systembyte.

- 63 -

MIME

Multipurpose Internet Mail Extension, standard för överföring via e-post
av ASCII-dokument som inte innehåller enbart text. I praktiken innebär
det att filerna konverteras till ASCII-tecken, sänds och konverteras
tillbaka vid framkomsten. MIME sköter bl.a. om omvandlingen av vissa
tecken i ASCII-text till nordiska tecken som å, ä och ö.

Nearline

En form av datalagring som är ett mellanting mellan online och offlinelagring. Lagringssystemet håller koll på vilket band datan finns lagrad
och beordrar bandroboten att ta fram bandet från sin fysiska plats och
sätta in det i bandspelaren så att det blir tillgängligt för systemet 73.

Offline

Skrivs även off line eller off-line. Benämning på någonting som inte är
sammankopplat, t.ex. en skrivare som inte är inkopplad kan vara offline.
Syftar ofta på att man inte är ansluten till Internet. Motsatsen är online.

Online

Skrivs även on line eller on-line. Benämning på någonting som är
sammankopplat, t.ex. en skrivare som är inkopplad kan sägas vara online.
Syftar ofta på att man är ansluten till Internet. Motsatsen är offline.

Omkopiering
/refreshing

Att överföra data till exempel från ett band till ett nytt band.
Omkopiering är den metod inom migreringen där det är lägst risk att
tappa information. Resultatet av en omkopiering blir en digital fil som är
en exakt kopia av ursprungsfilen och som kan användas i samma miljö
som tidigare.

Open Source

Öppen källkod, principen om att all källkod ska vara fri. Användare ska
alltid ha möjligheten att göra ändringar eller kompletteringar.
Distributionen ska också vara fri och källkoden ska följa med
programmet. Se även GPL, GNU och Linux. Principen om öppen källkod
förvaltas av Open Source Initiative (OSI).

Operativsystem

(OS) Den viktigaste programvaran i en dator som behövs för att styra
maskinvaran och logiska resurser i ett system. Operativsystemet hanterar
även yttre enheter och lagring av filer i dessa. Vanliga operativsystem
idag för PC är Windows, DOS och Linux. Det finns speciella OS för
nätverk. Operativsystem kallades tidigare för diskoperativsystem (DOS).

Pixel

Av engelska picture element, bildpunkt, den minsta enhet en bildskärm
eller skrivare kan hantera. Vanligen en punkt för en bildskärm och en
vektor för en kurvritare. Antalet bildpunkter eller pixlar är ofta också ett
mått på bildens kvalitet, ju fler desto högre upplösning.

Proprietär

Står i dataindustrin för motsatsen till öppen. En design eller teknik som
betecknas som proprietär ägs av ett företag. På engelska proprietary.
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Proprietär
programvara

Programvara som har restriktioner (vanligtvis satta av ägaren) vad gäller
att använda eller kopiera den och alltså saknar de grundläggande friheter
som finns hos fri programvara; exempelvis får man inte tillgång till
källkoden, man får inte ändra i programmet, och man får inte ge bort
kopior. Det finns både tekniska och legala medel att se till att dessa
restriktioner efterlevs. De tekniska medlen inkluderar att bara distribuera
programmet som binärfil utan källkoden och även olika kopieringsskydd,
medan legala medel kan vara licenser, copyright och mjukvarupatent 74.

Random access

Direktåtkomst, begreppet betyder egentligen slumpmässig åtkomst.
Direktåtkomst innebär att man direkt via speciella adresseringsmetoder
kan hitta data. Alla arbetsminnen i datorer m.m. är av denna typ. Jämför
Sekventiell åtkomst.

Road map

En beskrivning i form av en tidsplan som visar hur en tillverkare av en
produkt planerar för produktens livscykel.

Sekventiell
åtkomst

En åtkomstmetod där elementen endast kan läsas eller skrivas i en viss
bestämd ordning. Ett vanligt exempel på detta är ett magnetband där
bandet måste läsas från början för att man ska kunna komma åt data
längre fram. Jämför Random access.

Server

Filhanterare, nätcentral, en enhet med hårdvara och program som
fungerar som gränssnitt mellan ett lokalt datanät och någon annan enhet.
Servern tar emot begäran om användning av enheten och styr dessa
önskemål så att de besvaras i tur och ordning.

Standard

Överenskommelse mellan parter om hur någonting ska utföras. Grunden
för all datoranvändning är att det finns standarder som alla följer. För att
någonting ska vara en verklig standard måste det vara överenskommet på
något sätt. Exempel på internationella standardiseringsorganisationer är
ITU, ANSI, IEEE, ISO m.fl. Det finns även standarder som uppstår
spontant, som då kallas De factostandard (se detta ord).

Systembyte

Till exempel byte av teknisk plattform, från en gammal robot till en ny.
På engelska ”Full system migration”.

Tape

Magnetband, ett enkelt och billigt lagringsmedium som dock har
nackdelen att vara sekventiellt. Det kan dock med fördel användas för
säkerhetskopiering (backup).
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Bilaga 2: Formatregister
Här nedan visas den information som togs fram i kapitel 6. Vad resultatet blev vid sökning på
formatet tiff 6.0 i de olika formatregistren.

Uppsala formatregister
Description:

Tagged Image File Format

Version:

6

Release:

1992-06-03

File extension and MIME

tif (image/tiff image/tiff)

type:

tif (image/x-tiff image/x-tiff)

Owner:

Aldus Corporation

Maintainer:
Application:

Photoshop 1.0
Photoshop 2.5 LE
Photoshop 3.0
Photoshop 3.0.1
Photoshop 4.0
Photoshop 5.0
Photoshop 5.5
Photoshop 7.0

Record last modified:

2006-09-22
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PRONOM formatregister
Summary
Name

Tagged Image File Format

Version

6

Other names

TIFF (6)

Identifiers

PUID: fmt/10
MIME: image/tiff
Apple Uniform Type Identifier: public.tiff

Family
Classification

Image (Raster)

Disclosure

Full

Description

The Tagged Image File Format (TIFF) is a raster image format
originally developed by the Aldus Corporation, primarily for use in
scanning and desk-top publishing. When Adobe Systems Incorporated
purchased Aldus in 1994, they acquired the rights to the TIFF format
and have maintained it since then. TIFF files comprise three sections:
an Image File Header (IFH), an Image File Directory (IFD), and the
image data. TIFF files can contain multiple images (multi-page TIFF),
and each image has a separate IFD. The IFH always appears at the
beginning of the file, and is immediately followed by a pointer to the
first IFD. The IFD contains metadata which describes the associated
image, stored as a series of tags. The IFD also contains a pointer to the
actual image data. TIFF 6.0 supports colour depths from 1 bit to 24 bit
(e.g. monochrome to true colour), and a wide range of compression
types (RLE, LZW, CCITT Group 3 and Group 4, and JPEG), as well as
uncompressed data.

Orientation

Binary

Byte order

Little-endian (Intel) and Big-endian (Motorola)

Related file formats Has lower priority than Exchangeable Image File Format
(Uncompressed) (2.2)
Has lower priority than Exchangeable Image File Format
(Uncompressed) (2.1)
Has lower priority than Exchangeable Image File Format
(Uncompressed) (2.0)
Is subsequent version of Tagged Image File Format (5)
Is supertype of Digital Negative Format (DNG) (1.1)
Is supertype of Tagged Image File Format for Image Technology
(TIFF/IT)
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Is supertype of Tagged Image File Format for Electronic Still Picture
Imaging (TIFF/EP)
Is supertype of Tagged Image File Format for Internet Fax (TIFF-FX)
Technical
Environment
Released

03 Jun 1992

Supported until
Format Risk
Developed by

Aldus Corporation

Supported by

None.

Source

Digital Preservation Department / The National Archives

Source date

11 Mar 2005

Source description
Last updated

02 Aug 2005

Note
Documentation
Adobe
Type
Systems
Incorporated, Availability
1992, TIFF
Revision 6.0 Availability note

Authoritative
Public

Author

Adobe Systems Incorporated

Publication date

03 Jun 1992

Title

TIFF Revision 6.0

Publisher

Adobe Systems Incorporated

Identifier(s)

URL:
partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf

Rights
Note
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Adobe
Systems
Incorporated,
1995, TIFF
Technical
Note #2
(draft)

Type

Authoritative

Availability

Public

Availability note
Author

Adobe Systems Incorporated

Publication date

01 Jan 1995

Title

TIFF Technical Note #2 (draft)

Publisher

Adobe Systems Incorporated

Identifier(s)

URL:
www.remotesensing.org/libtiff/TIFFTechNote2.html

Rights
Note

Adobe
Systems
Incorporated,
1995, Adobe
PageMaker
6.0: TIFF
Technical
Notes

The implementation of JPEG compression described in
Revision 6.0 is flawed: a revised design was issued as
TIFF Technical Note #2, which should be followed
instead.

Type

Informative

Availability

Public

Availability note
Author

Adobe Systems Incorporated

Publication date

01 Jan 1995

Title

Adobe PageMaker 6.0: TIFF Technical Notes

Publisher

Adobe Systems Incorporated

Identifier(s)

URL:
partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFFPM6.pdf

Rights
Note
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Adobe
Systems
Incorporated,
2002, Adobe
Photoshop:
TIFF
Technical
Notes

Type

Informative

Availability Public
Availability
note
Author

Adobe Systems Incorporated

Publication
01 Jan 2002
date
Title

Adobe Photoshop: TIFF Technical Notes

Publisher

Adobe Systems Incorporated

Identifier(s) URL:
partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFFphotoshop.pdf
Rights
Note

Signatures
External signatures

File extension: tiff
File extension: tif

Internal signatures

Name

TIFF generic (little-endian)

Description

Header

Byte sequences Position
type
Offset

Absolute from BOF
0

Byte order
Value

49492A00

Name

TIFF generic (big-endian)

Description

Header

Byte sequences Position

Absolute from BOF
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type
Offset

0

Byte order
Value

4D4D002A

Compression Types
Baseline JPEG

Other names

Discrete Cosine Transform, DCT, JPEG

Identifier(s)

PUID: x-cmp/11

Family
Description

The JPEG compression algorithm was developed
in 1990 by the Joint Photographic Experts Group
of ISO and CCITT, for the transmission of colour
and greyscale images. It is a lossy technique
which provides best compression rates with
complex 24-bit (True Colour) images. It achieves
its effect by discarding image data which is
imperceptible to the human eye, using a technique
called Discrete Cosine Transform (DCT). It then
applies Huffman encoding to achieve further
compression. The JPEG specification allows users
to set the degree of compression, using an abstract
Quality Setting. This provides a trade-off between
compression rate and image quality. It is
important to note that the Quality Setting is not an
absolute value, with different JPEG encoders use
different scales, and that even the maximum
quality setting for baseline JPEG involves some
loss. JPEG compression is most commonly used
in the JPEG File Interchange Format (JFIF),
SPIFF and TIFF.

Lossiness

Lossy

Released

01 Jan 1994

Withdrawn
Developed by

International Standards Organisation

Supported by
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Documentation ISO/IEC 10918-1: 1994, Information technology Digital compression and coding of continuoustone still images: Requirements and guidelines
Rights
Note
Lempel-Ziff-Welch

Other names

LZW

Identifier(s)

PUID: x-cmp/12

Family
Description

The Lempel-Ziff-Welch compression algorithm
was developed by Terry Welch in 1984, as a
modification of the LZ78 compressor. It is a
lossless technique which can be applied to almost
any type of data, but is most commonly used for
image compression. LZW compression is
effective on images with colour depths from 1-bit
(monochrome) to 24-bit (True Colour). LZW
compression is encountered in a range of common
graphics file formats, including TIFF and GIF.

Lossiness

Lossless

Released

01 Jan 1984

Withdrawn
Developed by

T A Welch / [No organisation specified]

Supported by
Documentation Welch, T A, 1984, A technique for high
performance data compression, IEEE Computer,
17: 6
Rights
Note
Run Length Encoding

Other names

RLE

Identifier(s)

PUID: x-cmp/13

Family

- 72 -

Description

Run length encoding (RLE) is perhaps the
simplest image compression technique in common
use. RLE algorithms are lossless, and work by
searching for runs of bits, bytes, or pixels of the
same value, and encoding the length and value of
the run. As such, RLE achieves best results with
images containing large areas of contiguous
colour, and especially monochrome images.
Complex colour images, such as photographs, do
not compress well – in some cases, RLE can
actually increase the file size. There are a number
of RLE variants in common use, which are
encountered in the TIFF, PCX and BMP graphics
formats.

Lossiness

Lossless

Released
Withdrawn
Developed by
Supported by
Documentation
Rights
Note
CCITT T.4

Other names

CCITT Group 3

Identifier(s)

PUID: x-cmp/14

Family
Description

Officially known as CCITT T.4, Group 3 is a
compression algorithm developed by the
International Telegraph and Telephone
Consultative Committee in 1985 for encoding and
compressing 1-bit (monochrome) image data. Its
primary use has been in fax transmission, and it is
optimised for scanned printed or handwritten
documents. Group 3 is a lossless algorithm, of
which two forms exist: one-dimensional (which is
a modified version of Huffman encoding) and
two-dimensional, which offers superior
compression rates. Due to its origin as a data
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transmission protocol, Group 3 encoding
incorporates error detection codes. Group 3
compression is most commonly used in the TIFF
file format.
Lossiness

Lossless

Released

01 Jan 1985

Withdrawn
Developed by

International Telecommunication Union

Supported by
Documentation CCITT Blue Book, 1989, Volume VII, Fascicle
VII.3: Terminal equipment and protocols for
telematic services, recommendations T.0 - T.63
Rights
Note
CCITT T.6

Other names

CCITT Group 4

Identifier(s)

PUID: x-cmp/15

Family
Description

Officially known as CCITT T.6, Group 4 is a
compression algorithm developed by the
International Telegraph and Telephone
Consultative Committee as a development of the
two-dimensional Group 3 standard for encoding
and compressing 1-bit (monochrome) image data.
It is faster, and offers compression rates which are
typically double those of Group 3. Like Group 3,
it is lossless and designed for 1-bit images.
However, being designed as a storage rather than
transmission format, it does not incorporate the
error detection and correction functions of Group
3 compression. Group 4 compression is most
commonly used in the TIFF file format.

Lossiness

Lossless

Released

01 Jan 1989

Withdrawn
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Developed by

International Telecommunication Union

Supported by
Documentation CCITT Blue Book, 1989, Volume VII, Fascicle
VII.3: Terminal equipment and protocols for
telematic services, recommendations T.0 - T.63
Rights
Note
Character Encoding
None.
Rights
None.
Reference Files
None.
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Library of Congress formatregister
Format Description Properties
• ID: fdd000022
• Short name: TIFF_6
• Content categories: still image
• Format category: file format
• Last significant update: 2006-10-04
• Draft status: Full
Identification and description
Full name
TIFF (Tagged Image File Format), Revision 6.0
Description

A tag-based file format for storing and interchanging raster images.
TIFF serves as a wrapper for different bitstream encodings for bitmapped (raster) images. The different encodings may represent
different compression schemes and different schemes for color
representation (photometric interpretation).
The most recent version of TIFF is 6.0, published in 1992. Since
TIFF images conforming to earlier versions are valid TIFF 6.0 files,
the information in this description is also pertinent to earlier
versions of the TIFF standard. Many TIFF files with uncompressed
image data are still being created as TIFF 5.0 files.

Production phase

Most often an initial-state or middle-state format; may serve as
final-state format.

Relationship to other
formats
Has earlier version

TIFF, Revision 5.0, not separately described

Has subtype

TIFF_UNC, TIFF, Uncompressed Bitmap

Has subtype

TIFF_G4, TIFF Bitmap with Group 4 Compression

Has subtype

TIFF_LZW, TIFF Bitmap with LZW Compression

Has subtype

TIFF/IT, TIFF/IT, for Image Technology

Has subtype

TIFF/EP, TIFF/EP, for Digital Photography

Has subtype

DNG_1_1, Adobe Digital Negative (DNG), Version 1.1

May contain

Bitstream encodings for other compression schemes, not
documented at this time.

Local use
LC experience or
existing holdings

TIFF 5.0 and 6.0 have been used by the American Memory project
as the master format for most digital reproductions from paper and
photographic media such as negatives. For the first several years of
the project, most images of typographic pages (no illustrations) were
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formatted as TIFF_G4; in more recent years, such originals have
been captured as grayscale images, generally formatted as as
TIFF_UNC uncompressed bitmaps. Pictorial items from printed
matter, original photographs, and other graphic arts are generally
reproduced as TIFF_UNC. For TIFF images from paper originals,
the spatial resolution tends to be from 300 to 400 dpi (based on
dimension of original on paper). When reformatting photographic
negatives, the Library of Congress Prints and Photographs Division
(P&P) often uses 4,000 to 5,000 pixels on long side and a bit depth
of 8 bits (grayscale) or 24 bits (RGB color). Certain high-value
content has warranted higher spatial resolution or bit-depth; in some
of its black-and-white negative reformatting projects, P&P has
produced grayscale files with 16 bits per pixel.
LC preference

One of the preferred formats for bitmapped images.

Sustainability factors
Disclosure
Fully documented. TIFF was developed by the Aldus and Microsoft
Corporations, and the specification is owned by Aldus (now absorbed
into the Adobe Corporation). The TIFF tag set is extensible through a
registry maintained by Adobe; the list of registered extensions is not
available from Adobe; see Tags for TIFF and Related Specifications.
Documentation

TIFF, Revision 6.0, Final -- June 3, 1992 (at
http://partners.adobe.com/public/developer/en/tiff/TIFF6.pdf)
TIFF 5.0 Aldus/Microsoft Technical Memorandum: 8/8/88 (at
http://palimpsest.stanford.edu/bytopic/imaging/std/tiff5.html)

Adoption

Particular subtypes are very widely deployed as master formats for
scanned images. Not supported by all browsers in native format but, as
of early 2004, new PC configurations tend to include a viewer.
The format is widely supported by image-manipulation applications
(Adobe Photoshop and many others), by desktop publishing and page
layout applications (QuarkXPress, Adobe InDesign, and others), and
by scanning, faxing, word processing, optical character recognition,
and other applications.
Particular TIFF subtypes are preferred data formats in the list of FCLA
recommended formats. Library and Archives Canada has also adopted
TIFF as a recommended format for still images.
EXIF metadata (see TIFF_UNC_EXIF and TIFF/EP), a desireable
form of self-documentation, is very often provided by digital cameras.

Licensing and patent Not exploited for the TIFF wrapper format. The only widely used
claims
compression scheme for the embedded image data that has been
subject to patent claims in recent years is LZW (Lempel-Ziv-Welch)
compression, i.e., in TIFF_LZW. The LZW patent is generally
reported as having expired in 2003 (U.S.) and 2004 (Europe and
Japan).
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Transparency

Depends on bitstream encoding.

Self-documentation

The TIFF specification defines a framework for an Image File Header
(IFH), Image File Directories (IFDs), and associated bitmaps. Each
IFD and its associated bitmap are sometimes called a TIFF subfile.
There is no limit to the number of subfiles a TIFF image file may
contain. Each IFD contains one or more data structures called tags,
each one of which is a 12-byte record that contains a specific piece of
information about the bitmapped data. The TIFF specification defines
a number of tags and a set of rules for extensibility; see Tags for TIFF
and Related Specifications. Tags are always found in contiguous
groups within each IFD.

External
dependencies

None

Technical protection
considerations

None

Quality and functionality factors
Normal rendering for
Good support.
still images
Clarity (support for high Excellent support for images with very high spatial resolution. The
image resolution)
standard is flexible as to color space and bit depth. In practice, 8-bit
grayscale and 24-bit RGB color are common; some activities create
files with greater than 8 bits per channel (color or greyscale).
Color maintenance

The TIFF tag for the ICC profile (tag 34675, InterColourProfile) for
a capture device has been added as a "private" extension in the
TIFF/IT and TIFF/EP standards. Extended tags of this kind may be
used in any TIFF_6 file, although they may not be recognized by all
readers. ICC Profile version 4.2.0.0 (Specification ICC.1:2004-10,
page 69) provides guidance for embedding ICC profiles in TIFF
files: "as a single TIFF field or Image File Directory (IFD)."
Meanwhile, Adobe Photoshop software appears to provide an
alternate means to embed an ICC profile in a TIFF file; the
compilers of this Web site seek explanatory comments from readers:
how proprietary or interoperable is PhotoShop embedding of ICC
profiles?
Color space is indicated in Photometric Interpretation (tag 262); in
TIFF_6, this tag does not include sRGB as a value, although sRGB
images may be delivered tagged as RGB.

Support for graphic
effects and typography

No support for vector graphics.

Functionality beyond
Multi-page files supported for a sequence of images.
normal image rendering

- 78 -

File type signifiers
Tag type Value

Note

Filename tif, tiff
Extension

The TIFF 6.0 standard recommends the use of tif (or TIF) as
extension. Macintosh Filetype is TIFF and tiff is sometimes found
as a filename extension.

Internet
Media
Type

image/tiff

From the IETF (RFC2302).

Internet
Media
Type

image/tif
Selected from The File Extension Source
image/x-tif
image/x-tiff
application/tif
application/xtif
application/tiff
application/xtiff

Magic
numbers

Hex: 49 49 2A For little endian byte order; from the JHOVE page for TIFF.
00

Magic
numbers

Hex: 49 49
ASCII: II

For little endian byte order; from Gary Kessler's File Signatures.

Magic
numbers

Hex: 4D 4D
00 2A
ASCII: MM

For big endian byte order; from the JHOVE page for TIFF and
http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/dataformats/tiff/.

Notes
General

The acronym TIFF is variously glossed as Tagged Image File Format and Tag
Image File Format; the title page of the 1992 specification does not spell out
the abbreviation. According to the Wikipedia article Tagged Image File
Format (consulted on August 30, 2006), earlier versions of the specification
used Tag Image File Format.
FileFormatInfo offers an overview of the format: files are organized into three
sections: the Image File Header (IFH), the Image File Directory (IFD), and the
bitmap data. Of these three sections, only the IFH and IFD are required. It is
possible to have a TIFF file with no bitmapped data, although such a file
would be highly unusual. A TIFF file that contains multiple images has one
IFD and one bitmap per image stored.

History

The Wikipedia article Tagged Image File Format (consulted on August 30,
2006) reports that the format was originally created by the company Aldus,
jointly with Microsoft, for use with PostScript printing. FileFormatInfo reports
that Aldus first published a TIFF specification in 1986 and many consider this
to be "version 3". Another motive to create the specification was to encourage
desktop scanner vendors of the mid-1980s to agree on a common scanned
image file format, rather than have each company promulgate its own
proprietary format. In the beginning, TIFF was only a bilevel image format,
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since that was all that desktop scanners could handle. As scanners became
more powerful, and as desktop computer disk space became more plentiful,
TIFF grew to accommodate grayscale images, then color images. Today, TIFF
is a popular format for high-color-depth images, along with JPEG and PNG.
Adobe Systems, which acquired the PageMaker publishing program from
Aldus, now controls the TIFF specification.
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FILExt formatregister
Extension: TIF
Program and/or Extension Function

Company

Tagged Image Format File
Specific Note
Also most fax files. Often you can view these files in the Windows Picture and fax viewer in
Windows XP. You can also import the file into Word or other files as an image and view it
there. If you cannot delete TIF files in Windows XP, even if not in use, you may have a
defective version of the Microsoft RAW viewer. Modify the viewer options or uninstall it per
the Microsoft page instructions. ..... [Search for TIF file errors with this scan.]
MIME Type?]
image/tif
image/x-tif
image/tiff
image/x-tiff
application/tif
application/x-tif
application/tiff
application/x-tiff

File Classification

Graphic

Associated Links
XnView
IrfanView
SwiftView
CKnow TIFF Info Page
The GIMP

Identifying Characters
Hex: 49 49 2A 00
ASCII:
or for big endian
Hex: 4D 4D 00 2A
ASCII: MM.*
or for little endian
Hex: 49 49 2A 00
ASCII: II*
Program ID
(None or Unknown)
General Notes
(None)
This is record 12040 last modified on 2007-09-03.
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Bilaga 3: Test av programvara
Bilaga tre innehåller material som används i kapitel 7. Filer som har tagits fram och används
vid identifikationstesten av programvara, diagram samt testprotokoll.

Filer
Den test som dessa filer användes till var identifikationstest. Filerna är uppdelade i
kategorierna, text, bild, ljud samt rörlig bild. Det finns även en fil med inbäddad ljudfil den är
dock placerad under kategori text.
Text:
• Plain text europa iso 8859-1(txt)
Fil skapad i MS word 2003
•

Plain text unicode-8 (txt) (viss skillnad)
Fil skapad i MS word 2003

•

Rich text format (rtf) v1.4
Fil skapad i Openoffice 2.0

•

MS word 2.0 (doc) v2.0
Fil skapad i MS word 2.0

•

MS word 6.0(doc) v6.0
Fil skapad i MS word 6.0

•

MS word 2003 (doc) v8.0
Fil skapad i MS word 2003

•

MS word 2003 med inbäddad ljudfil (doc) v8.0
Fil skapad i MS word 2003

•

MS works 6.0/7.0 (wps)
Fil skapad i MS word 2003

•

MS Excel spread sheet 4.0 (xls) v4.s
Fil skapad i MS excel

•

Portable document format (pdf) v1.4 (pdf/A 1-b)
Fil skapad i Adobe Acrobat 8 Professional

•

Openoffice textfil (odt) v1.0
Fil skapad i Openoffice 2.0
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Bild:
•

Tiff 2.2 (Exchangeable Image File Format (Uncompressed) 2.2) (tif) v2.2
Fil skapad i digital kamera

•

Gif 89a (gif) v.89v
Fil skapad via konvertering i Photoshop CS2 från en tiff 2.2 bild.

•

JPEG /JIFF bild (jpg) v1.02
Fil skapad via konvertering i Photoshop CS2 från en tiff 2.2 bild

•

JPEG 2000 Part 1
Fil skapad via konvertering i Photoshop CS2 från en tiff 2.2 bild

•

Windows OS/2 Bitmap Graphics (bmp) v3.0
Fil skapad i MS paint

•

Portable network graphics (png) v1.1
Fil skapad via konvertering i Photoshop CS2 från en tiff 2.2 bild

Ljud:
• MPEG-1 layer3 (mp3)
Fil nerladdad från webben
•

Wave Form audio (wav)
Fil från operativsystemet

•

Standard MIDI file format (mid) (ej versionshanterad)
Fil från operativsystemet

•

Windows Media Audio File (wma)
Fil från operativsystemet

Rörlig bild:
• Quicktime (qt, mov) v3.0
Fil skapad i digital kamera
•

MPEG-1 Video (mpg, mpeg) (ej versionshanterad)
Fil skapad via konvertering från QT fil till MPEG-1

•

MPEG-2 Video(mpg) (ej versionshanterad)
Fil skapad via konvertering från QT fil till MPEG-2

•

Audio Video Interleave File (avi)
Fil nerladdad via webben

- 83 -

Diagram, sammanställning testresultat
Sammanställning av testresultat från identifikationstest för filer. Antal testade filer är 25
stycken. Bedömning har skett via kriterierna:
•
•
•

Ja (rätt format och rätt version)
Delvis rätt (rätt format)
Nej (fel på både format och version)

Tabellen nedan visar två talvärden i varje ruta, inom parantes visas resultat då test gjordes på
fil utan filändelse. Talvärde utan parantes visar resultat på fil med filändelse. Antal rätt, delvis
rätt samt fel visas även procentuellt i en kolumn.
Rätt
DROID
JHOVE
TriID
File Id

antal
18 (15)
8 (8)
7 (7)
8 (8)

%
72 (60)
32 (32)
28 (28)
32 (32)

Delvis rätt
antal
%
7 (5)
28 (20)
0 (0)
0 (0)
13 (13)
52 (52)
12 (12)
48 (48)

Fel
antal
0 (5)
17 (17)
5 (5)
5 (5)

%
0 (20)
68 (68)
20 (20)
20 (20)

Summa
25
25
25
25
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Testprotokoll DROID
Testverktyg: DROID
Test (identifiering/metadata)
Id/ fil (ändelse)
Filformat
Txt 8859-1
Txt unicode-8
Rtf v1.4
Doc v2.0
Doc v6.0
Doc v8
Doc v8 + ljudfil
Wks
Xls v4.0s
Pdf v1.4
Odt v1.0
Tif v2.2
Gif v89a
Jpg v1.02
Jp2 part1
Bmp v3.0
Png v1.1
Mp3
Wav
Mid
Wma
Qt v3.0
Mpeg-1
Mpeg-2
Avi
Totalt

Ja

Delvis
X(1)
X(1)
X(7)

Nej

X
X
X(5)
X(4)
X(5)
X
X
X
X
X
X
X(6)
X
X
X(6)
X
X(6)
X
X(2)
X(3)
X(3)
X
18

7

0

Kommentar
1. returnerar många svar(tentative)
2. kan inte få fram versionen, dock rätt format
3. gav flera svar mpeg1/mpeg2
4. identifierade formatet men inte ljudfilen i word dokumentet
5. returnerar OLE2 compund document format, som rätt format
6. rätt bestämd, men varnar(tentative)
7. returnerar många svar(generic)
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Testverktyg: DROID
Test (identifiering/metadata)
Id/ fil (ingen ändelse)
Filformat
Txt 8859-1
Txt unicode-8
Rtf v1.4
Doc v2.0
Doc v6.0
Doc v8
Doc v8 + ljudfil
Wks
Xls v4.0s
Pdf v1.4
Odt v1.0
Tif v2.2
Gif v89a
Jpg v1.02
Jp2 part1
Bmp v3.0
Png v1.1
Mp3
Wav
Mid
Wma v2.0
Qt v3.0
Mpeg-1
Mpeg-2
Avi
Totalt

Ja

Delvis

Nej
X
X

X(5)
X(1)
X(1)
X(1)
X(6)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(2)
X(1)
X(1)
X(2)
X(1)
X(2)
X
X(3)
X(4)
X(4)
X(1)
15

5

5

Kommentar
1. varning på filändelse.
2. kunde ej bestämma filen, gjorde det i föregående test via ändelse.
3. kan dock ej bestämma version.
4. gav flera svar mpeg1/mpeg2.
5. returnerar många svar (generic).
6. identifierade formatet men inte ljudfilen i word dokumentet
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Testprotokoll JHOVE
Testverktyg: JHOVE
Test (identifiering/metadata)
Id/ fil (ändelse)
Filformat
Txt 8859-1
Txt unicode-8
Rtf v1.4
Doc v2.0
Doc v6.0
Doc v8
Doc v8 + ljudfil
Wks
Xls v4.0s
Pdf v1.4
Odt v1.0
Tif v2.2
Gif v89a
Jpg v1.02
Jp2 part1
Bmp v3.0
Png v1.1
Mp3
Wav
Mid
Wma
Qt v3.0
Mpeg-1
Mpeg-2
Avi
TOTALT

Ja
X(5)
X

Delvis

Nej
X(4)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)

X
X(1)
X(2)
X
X
X
X(1)
X(1)
X(1)
X(3)

8

X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
17

Kommentar
1. Retunerar well-formed and valid, säger att det är en bytestream.
2. tiff 6.0 fil, signatur t6 vs t2.2, profil exif 2.2.
3. säger att det är schemaversion 1.02b.
4. säger att det är ASCII fil.
5. säger att det är us-ascii.
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Testverktyg: JHOVE
Test (identifiering/metadata)
Id/ fil (ingen ändelse)
Filformat
Txt 8859-1
Txt unicode-8
Rtf v1.4
Doc v2.0
Doc v6.0
Doc v8
Doc v8 + ljudfil
Wks
Xls v4.0s
Pdf v1.4
Odt v1.0
Tif v2.2
Gif v89a
Jpg v1.02
Jp2 part1
Bmp v3.0
Png v1.1
Mp3
Wav
Mid
Wma
Qt v3.0
Mpeg-1
Mpeg-2
Avi
Totalt

Ja
X(5)
X

Delvis

Nej
X(1)
X(4)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)

X
X(1)
X(2)
X
X
X
X(1)
X(1)
X(1)
X(3)

8

X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
17

Kommentar
1. Retunerar well-formed and valid, säger att det är en bytestream.
2. tiff 6.0 fil, signatur t6 vs t2.2, profil exif 2.2.
3. säger att det är schemaversion 1.02b.
4. Säger att det är ASCII fil.
5. säger att det är us-ascii.
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Testprotokoll TRIid
Testverktyg:TRIid
Test (identifiering/validering/metadata)
Id/ fil (ändelse)
Filformat
Txt 8859-1
Txt unicode-8
Rtf v1.4
Doc v2.0
Doc v6.0
Doc v8
Doc v8 + ljudfil
Wks
Xls v4.0s
Pdf v1.4
Odt v1.0
Tif v2.2
Gif v89a
Jpg v1.02
Jp2 part1
Bmp v3.0
Png v1.1
Mp3
Wav
Mid
Wma
Qt v3.0
Mpeg-1
Mpeg-2
Avi
Totalt

Ja

Delvis

Nej
X
X

X(1)
X
X(2)
X(2)
X(2)
X(3)
X
X(1)
X(4)
X(5)
X(6)
X(7)
X(8)
X(9)
X(1)
X
X(10)
X
X(11)
X(1)
X(12)
X(13)
X(14)
7

13

5

Kommentar
1. säger rätt namn dock ingen version
2. säger att det är 80% att det är ett MS word doc alt: generic OLE2/multistream compund file
3. 84% workfil ingen version, annars generic OLE2/multistream compund file
4. 80 %Opendocument text alt OD spreadsheet
5. säger att det är en tiff (little endian) dock inte vilken version
6. ger rätt svar, dock 60% rätt, 30% gen GIF, 10%.
7. jfif-exif jpeg bitmap 33% ingen version, jfif jpeg bitmap 25%, jpeg bitmap 20% osv.
8. jpeg-2000 bitmap 91%
9. run lenght encoded bitmap (rle) 51%, win bmp 49%.
10. riff/wave std-audio 50%, gen riff container.
11. WMAudio 50%, WMVideo 50%
12. mpeg video, skiljer icke på 1 & 2
13. mpeg video 75%, BONK lossy/lossless audio comp.
14. avi 51%, 49% gen RIFF container.
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Testverktyg:TRIid
Test (identifiering/validering/metadata)
Id/ fil (ingen ändelse)
Filformat
Txt 8859-1
Txt unicode-8
Rtf v1.4
Doc v2.0
Doc v6.0
Doc v8
Doc v8 + ljudfil
Wks
Xls v4.0s
Pdf v1.4
Odt v1.0
Tif v2.2
Gif v89a
Jpg v1.02
Jp2 part1
Bmp v3.0
Png v1.1
Mp3
Wav
Mid
Wma
Qt v3.0
Mpeg-1
Mpeg-2
Avi
Totalt

Ja

Delvis

Nej
X
X

X(1)
X
X(2)
X(2)
X(2)
X(3)
X
X(1)
X(4)
X(5)
X(6)
X(7)
X(8)
X(9)
X(1)
X
X(10)
X
X(11)
X(1)
X(12)
X(13)
X(14)
7

13

5

Kommentar
1. säger rätt namn dock ingen version
2. Säger att det är 80% att det är ett MS word doc alt: generic OLE2/multistream compund
file
3. 84% workfil ingen version, annars generic OLE2/multistream compund file
4. 80 %Opendocument text alt OD spreadsheet
5. säger att det är en tiff (little endian) dock inte vilken version
6. ger rätt svar, dock 60% rätt, 30% gen GIF, 10%
7. jfif-exif jpeg bitmap 33% ingen version, jfif jpeg bitmap 25%, jpeg bitmap 20% osv.
8. jpeg-2000 bitmap 91%
9. run lenght encoded bitmap (rle) 51%, win bmp 49%.
10. riff/wave std-audio 50%, gen riff container.
11. WMAudio 50%, WMVideo 50%
12. mpeg video, skiljer icke på 1 & 2
13. mpeg video 75%, BONK lossy/lossless audio comp.
14. avi 51%, 49% gen RIFF container.
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Testprotokoll FILE IDENTIFIER
Testverktyg: FILE IDENTIFIER
Test(identifiering/validering/metadata)
Id/ fil (ändelse)
Filformat
Txt 8859-1
Txt unicode-8
Rtf v1.4
Doc v2.0
Doc v6.0
Doc v8
Doc v8 + ljudfil
Wks
Xls v4.0s
Pdf v1.4
Odt v1.0
Tif v2.2
Gif v89a
Jpg v1.02
Jp2 part1
Bmp v3.0
Png v1.1
Mp3
Wav
Mid
Wma
Qt v3.0
Mpeg-1
Mpeg-2
Avi
Totalt

Ja

Delvis

Nej
X
X

X(1)
X
X(2)
X(2)
X(3)
X(2)
X
X(1)
X(4)
X(1)
X
X
X
X(1)
X(1)
X
X
X
X
X(1)
X(5)
X(5)
X
8

12

5

Kommentar
1. formatnamn samt MIME-typ hittades dock inte version
2. benämning MS OLE compund document
3. benämning MS OLE compund document/ingen inbäddad ljudfil hittad.
4. returnerade att filen var en Pzip arkiv fil
5. returnerade MPEG multimedia (bild/ljud) streaming file, kunde ej skilja på mpeg-1 resp -2
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Testverktyg: FILE IDENTIFIER
Test(identifiering/validering/metadata)
Id/ fil (ingen ändelse)
Filformat
Txt 8859-1
Txt unicode-8
Rtf v1.4
Doc v2.0
Doc v6.0
Doc v8
Doc v8 + ljudfil
Wks
Xls v4.0s
Pdf v1.4
Odt v1.0
Tif v2.2
Gif v89a
Jpg v1.02
Jp2 part1
Bmp v3.0
Png v1.1
Mp3
Wav
Mid
Wma
Qt v3.0
Mpeg-1
Mpeg-2
Avi
Totalt

Ja

Delvis

Nej
X
X

X(1)
X
X(2)
X(2)
X(3)
X(2)
X
X(1)
X(4)
X(1)
X
X
X
X(1)
X(1)
X
X
X
X
X(1)
X(5)
X(5)
X
8

20

5

Kommentar
1. formatnamn samt MIME-typ hittades dock inte version
2. benämning MS OLE compund document
3. benämning MS OLE compund document/ingen inbäddad ljudfil hittad.
4. returnerade att filen var en Pzip arkiv fil
5. returnerade MPEG multimedia (bild/ljud) streaming file, kunde ej skilja på mpeg-1 resp -2
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Bilaga 4: Fragmentering
Fragmentering är ett fenomen som ger upphov till ineffektivt utnyttjande av datorminnen. Det
finns sorters fragmentering: extern fragmentering och intern fragmentering. Olika
lagringsmedier uppvisar en eller båda av dessa svagheter, vilket leder till reducerad
effektivitet i lagringen 75.
Extern fragmentering
Extern fragmentering uppstår när det lediga lagringsutrymmet blir uppstyckat i allt mindre
bitar som inte ligger i anslutning till varandra. Det är en svaghet hos vissa lagringsalgoritmer
som förekommer i minneshanterare och filsystem och uppstår när minnesareor av varierande
storlekar allokeras och frigörs, varpå de frigjorda områdena lämnas orörda. Resultatet blir att
trots att det finns ledigt minnesutrymme är det utrymmet i praktiken obrukbart eftersom det är
uppdelat i så små bitar att de blir oanvändbara.
Fragmentering i ett filsystem kan ge upphov till långsamma söktider eftersom filer inte lagras
i efter varandra följande sektorer utan i stället utspritt över hela diskens yta. I de flesta
moderna operativsystem finns program som kan användas för att i viss mån defragmentera
hårddisken, det vill säga göra den mindre defragmenterad.
Extern fragmentering i arbetsminnet är svårare att åtgärda. Vissa skräpsamlare kan slå ihop
små oanvända minnesblock till större minnesblock som då kan användas för större
allokeringsenheter.
Intern fragmentering
Intern fragmentering uppstår när lagringsutrymmen begärs och allokeras men sedan inte
används. Termen ”intern” syftar på att de använda minnesområdena ligger inom
allokeringsenheterna. Till exempel börjar filer i de flesta filsystem alltid i början av ett block
eftersom detta förenklar filsystemets organisation och gör det lättare att förlänga filer. Allt
utrymme mellan filens sista byte och slutet av blocket är intern fragmentation. Ju större
blocken är desto större blir den interna fragmentationen, speciellt när filerna är små. Intern
fragmentering är svår att åtgärda.

75

Wikipedia - http://sv.wikipedia.org/wiki/Fragmentering_%28datateknik%29 (2007-10-31)
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Bilaga 5: Hantering och vård av digitalt material
Hur länge det digitala materialet håller beror på flera olika aspekter: materialets egenskaper
från början, hantering, förvaring och den utrustning som används. Att hantera och vårda sina
databärare och den tekniska utrustningen rätt optimerar dess livslängd. Vissa råd gäller för
alla typer av bärare medan andra är mediaspecifika 76, 77, 78, 79.
Riksarkivet avråder från att använda skrivbara CD- och DVD-skivor som lagringsmedium
eftersom det skikt i vilket man bränner informationen i består av organiska färgämnen som
inte är åldersbeständiga 80. Trots detta verkar det inte vara ovanligt att man speciellt i mindre
organisationer använder dessa.
Allmänt:
• Databärare ska förvaras i skyddade arkivlokaler (se bilaga 6)
• Band och skivor ska alltid förvaras stående
• Databärare ska lagras i sina rätta askar/fodral eftersom dessa är speciellt designade för
att maximalt skydda bäraren. De kan till exempel vara tillverkade så att de minimerar
riskerna av skador från magnetfält
• Hantera inte materialet mer än absolut nödvändigt
• Lyft inte (och bär inte) fler bärare åt gången än vad du säkert kan klara av
• Lämna aldrig kvar databärare i avspelningsenheten efter användning
• Bärare ska aldrig utsättas för vätskor, damm, rök, extrem värme eller direkt solljus
• Den omgivande strålningen bör ej överskrida 4000 Ampere/meter
• Berör aldrig inspelningsytan på ett band eller en skiva
• Bärare som flyttas mellan lokaler med olika klimatförhållanden bör få acklimatiseras i
minst 24 timmar före användning så att temperatur och luftfuktighet hunnit stabiliseras
• Om en bärare av misstag har utsatts för fel behandling så att skada kan ha uppkommit
skall den alltid inspekteras visuellt innan den placeras i en spelare
• Kontrollera informationens kvalitet regelbundet (stickprov) för att kunna avgöra när
det är dags att byta medium. 6 månaders intervaller förespråkas av exempelvis The
National Archives i Storbritannien
Magnetiska databärare:
• Magnetiska databärare är mycket känsliga för smuts och dammpartiklar
• Kassetter ska inte öppnas och bandets yta aldrig beröras
• Magnetiska databärare ska skyddas mot skadlig elektrisk, magnetisk och
elektromagnetisk påverkan
• Före första användandet av band bör de spolas igenom så att de är jämt lindade
• Efter att ha skrivit till ett band bör det spelas till slutet och förvaras så
• Etiketter ska endast placeras på därför avsett område

76

Digital Preservation Guidance Note: 3. Care, Handling and Storage of Removable Media (2003) National
Archives
77
Arkivhandbok för Region Skåne (2007)
78
Bevara på rätt sätt. Rekommendationer från SP Sveriges Tekniska Forskingsinstitut.
79
To Preserv and Provide Access to Electronic Records (1996) TemaNord
80
Riksarkivet, http://62.20.57.210/RA/bevarande/faq.html#digital (2008-01-17)
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När det gäller bandspänning och nyttan av att spola om band finns det olika teorier. Vissa
menar att band behöver motioneras (spolas fram och tillbaka) en gång per år 81, vart tredje år 82
eller med ännu längre intervaller. Andra hävdar att omspolning inte är nödvändig utan till och
med påskyndar spänningsförlusten i banden 83.
Optiska databärare:
• Skivor ska enbart hanteras genom beröring av ytterkanterna eller i mitten
• Ta ej med fingrarna på skivan utan använd rena, luddfria bomullsvantar
• Skivor ska aldrig förses med etikett eftersom dessa kan förstöra balansen på skivan när
den spelas så att ytan förstörs
• Vid märkning av skivor får endast speciella pennor användas och bara på det område
som tillverkaren anvisat. (Permanent, vattenfast märkpenna med rund spets)
• Vid rengöring, torka från centrum och utåt, inte i en spiralrörelse då man riskerar att få
repor i spåren. Rengör med torr, dammfri trasa. Vid behov fukta trasan med CDcleaner eller isopropylalkohol
Teknisk utrustning:
• Förvara bandspelare och brännare så att damm och smuts inte kommer i kontakt med
utrustningen
• Vid installation av ny utrustning, kontrollera med tillverkaren att äldre band och skivor
kan köras i den nya utrustningen
• Kontrollera utrustningen regelbundet
• Avspelningsapparatur ska rengöras och servas regelbundet för att undvika skada på
databäraren (läs mer nedan) 84
• Använd endast utrustning som uppfyller etablerade standarder eller som tillverkaren
rekommenderat
Smuts och dammpartiklar
Avståndet mellan läs-/skrivhuvudet och bandet är alltid mycket litet, oftast mindre än en
tusendels millimeter. Redan en partikel från cigarettrök är så stor (ca 0,0003mm) att
bandstationens huvud flyttas ut längre från bandet. Bomullsfiber (ca 0,006mm) på bandets yta
motsvarar då ett "klippblock". Varje gång ett sådant hinder tvingar läs-/skrivhuvudet längre
bort från bandet uppstår en signalförlust. Med tiden finns det risk för att smuts överförs från
bandets yta till bandstationens huvud, vilket i sin tur begränsar inläsningen/inskrivningen.
Rengör därför bandstationens huvud regelbundet.

81

Digital Preservation Guidance Note: 3. Care, Handling and Storage of Removable Media (2003) National
Archives (sid 8)
82
http://b2b.sony.com/documents/category/recordable-media/MackH_sonyguestexpert.pdf (2008-01-17)
83
http://www.imation.se/about_imation/newsroom/2003_06_Tape_Media_Handling.html (2008-01-17)
84
http://www.imation.se/about_imation/newsroom/2003_06_Tape_Media_Handling.html (2008-01-17)
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Bilaga 6: Råd om lagringsutrymmen
Riksarkivet ger dessa allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler på
myndighetens webbplats 85 och i RA-FS 1997:3 86, råd som också kan var kloka att ta till sig
när det gäller datorhallar och andra lokaler där digitalt material driftas och bevaras:
Yttre faktorer
Arkivlokalens läge skall väljas med beaktande av att yttre faktorer kan vara avgörande när det
gäller möjligheterna att skapa ett tillfredsställande skydd.
Arkivlokalen skall skydda mot:
• vatten och skadlig fukt
• brand, brandgas och skadlig upphettning
• skadlig klimat- och miljöpåverkan
• skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst
Risk: vatten
Hänsyn bör tas till risken för översvämningar, därför är en placering av arkivlokalen under
grundvattennivån olämplig. Arkivlokalen bör inte heller placeras i anslutning till
våtutrymmen och man bör undvika att välja lokaler med genomgående VVS-installationer.
Om risken för översvämning eller inträngande fukt är överhängande bör fuktlarm installeras.
Rör för vätskor får inte dras genom eller ovanför en arkivlokal. Undantag kan ges för rör för
arkivlokalens uppvärmning, vilka alltid ska dras nära golvet. Om det redan finns rör i
arkivlokalen bör de kompletteras med avledande dropp- och uppsamlingsrännor.
Risk: brand
Arkivlokalen bör inte placeras i anslutning till pannrum, rökkanaler, garage, soprum,
bränsleförråd eller transformatorstationer. Arkivlokalen skall utgöra egen brandcell. Skyddet
kan förbttras genom tilläggsisolering av de brandavskiljande väggarna. Ett annat sätt att
förbättra skyddet är att installera sprinkler på utsidan av arkivlokalen.
Alla arkivlokaler skall i normalfallet utföras i brandteknisk klass (EI 120). En arkivlokal skall
utföras så att den vid brand i angränsande utrymme under 120 minuter ger skydd mot skadlig
upphettning, brandgas, öppen låga, genombränning och sammanstörtning. Dörrar och fönster
till arkivlokalen skall utföras så att de inte sänker det brandtekniska skyddet. Vidare bör
dörrarna vara självstängande om det inte är uppenbart liten risk för att en brand i angränsande
utrymme skall spridas till arkivlokalen.
Där får endast finnas sådana installationer som är nödvändiga för arkivlokalens drift. Samtliga
starkströmsinstallationer ska vara fasta vägg- och lamputtag. Låsbart vägguttag får emellertid
användas om det krävs för lokalens skötsel. Elektriska installationer för luftbehandling skall
brandtekniskt avskiljas från arkivlokalen. Med detta avses installationer för luftberedning,
luftväxling m.m.

85
86

http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=1153&refid=1146 (2008-01-09)
http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=7677 (2008-01-09)
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För att upptäcka brand rekommenderar RA att rökdetektorer placeras både inne i och i direkt
anslutning till arkivlokalen. Signalen bör gå till bemannad plats. Med "signal till bemannad
plats" avses att larmet vidarebefordras till räddningstjänsten om inte personal finns tillgänglig
på platsen.
I anslutning till arkivlokalen skall finnas handbrandsläckare. Släckmedlet skall vara anpassat
till det arkivmaterial som förvaras i arkivlokalen.
Man bör också undersöka om det i intilliggande byggnader förekommer brandfarlig
verksamhet eller förvaras brandfarliga varor. Vid val av plats för nya arkivlokaler är
räddningstjänstens insatstid en viktig parameter.
Risk: miljöpåverkan
Myndigheten bör undvika att förlägga arkivlokalen till byggnad eller utrymme som är utsatt
för betydande luftföroreningar. Arkivlokal avsedd för handlingar som är känsliga för
magnetisk påverkan bör inte förläggas intill lokaler där det finns magnetiska störningskällor.
Detsamma gäller transportvägarna för sådana handlingar.
Risk: skadegörelse
På ett tidigt stadium i planeringen bör myndigheten överväga vilka krav som ställs på skyddet
mot förstörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst. Dörrar, eventuella fönster och fönsterluckor
till arkivlokalen ska i allmänhet hållas stängda. Arkivlokalens olika delar bör hålla en
likvärdig fysisk skyddsnivå, d.v.s. lås, dörrar, brytskydd och karmars infästning m.m. bör ges
samma styrka.
Möjligheterna att övervaka inpassagen till arkivlokalen bör särskilt beaktas. Arkivlokalen bör
vidare förläggas så att man undviker onödig genomgång av driftspersonal.
Yttre riskzoner
Om möjligt bör myndigheten dessutom undvika att förlägga arkivlokalen i närheten av t.ex.
flygplatser, hamnar, kraftverk och destruktionsanläggningar, i den utsträckning de utgör
riskzoner.
Inre faktorer
Arkivlokalens läge skall väljas så att arkivvården och åtkomsten till arkivet underlättas.
Arkivlokalen får inte placeras så att utrymningsväg eller inrymningsväg måste förläggas
genom arkivlokalen.
Risk: luft och temperatur
Arkivlokalen ska avseende temperatur, relativ luftfuktighet, luftens renhet och övriga
miljöfaktorer vara anpassad till det arkivmaterial som förvaras där. Material som kan påverka
varandra negativt ska förvaras åtskilda.
Klimatet i arkivlokalen hållas konstant. Direkt förbindelse med utomhusklimat får inte
förekomma. Om det är nödvändigt för att uppnå ett stabilt klimat ska arkivlokalen sektioneras.
Vid behov ska arkivlokalens klimat och miljö regleras genom en klimat- och/eller
luftbehandlingsanläggning.
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Följande värden avseende temperatur (°C) och relativ luftfuktighet (RF) bör tas som riktlinjer
vid långtidslagring av handlingar. De angivna svängningarna avser dygnsvariation. (Se även
tabell nedan som beskriver optimala värden för olika typer av databärare 87)
•
•

magnetiska databärare: =< 15°C ± 2°C 30 % RF ± 5 % RF
optiska databärare: =< 18°C ± 2°C 30 % RF ± 5 % RF

Rekommenderad temperatur och luftfuktighet för olika slags databärare:
Media

Temperatur Relativ luftfuktighet

Flexible Magnetic Disks

18-22ºC

35-45%

Digital Audio Tape (DAT)

5-32ºC

20-60%

Digital Linear Tape (DLT)

18-26ºC

40-60%

Ultrium Linear Tape Open (LTO)

16-32ºC

20-80%

Other Magnetic Tape Cartridges

18-22ºC

35-45%

CD-ROM/R/RW

18-22ºC

35-45%

DVD-ROM/R/+R/RAM/RW/+RW

18-22ºC

35-45%

Solid State Media

18-22ºC

35-45%

Mixade samlingar
18-22ºC
35-45%
Källa: Digital Preservation Guidance Note: 3. Care, Handling and Storage of Removable Media.

Om myndigheten har en arkivlokal anpassad för förvaring av magnetiska databärare kan de
optiska databärarna med fördel förvaras där.
Vid förvaring av magnetiska databärare bör innehållet av partiklar inte överstiga 30 x 103 [10
upphöjt till 3] partiklar => 0,5 µm, och 1 partikel => 5 µm per m3.
Risk: magnetfält
Magnetiska databärare ska skyddas mot skadlig elektrisk, magnetisk och elektromagnetisk
påverkan. Behovet av skydd genom t.ex. jordning, val av byggnadsmaterial och inredning bör
utredas i varje enskilt fall.
Risk: oavsiktlig åtkomst
Det är nödvändigt att skapa rutiner och vidta åtgärder för att skydda materialet från skada,
manipulation och stöld, mot såväl externt som internt missbruk. De bör skyddas av
behörighetssystem som ger skydd mot obehörig eller oavsiktlig åtkomst, registrering och
ändring. Försök till intrång bör registreras, t.ex. genom loggning. Behörighetssystemet bör
fortlöpande utvärderas och vid behov ses över.
Övrigt
Inget annat än arkiv ska förvaras i arkivlokalen. Tillfällig förvaring av material som inte
inkräktar på handlingarnas utrymme, säkerhet och beständighet kan dock medges om klimatoch renhetskrav beaktas.

87

Digital Preservation Guidance Note: 3. Care, Handling and Storage of Removable Media (2003) National
Archives (sid 9)
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Arkivlokalens skötsel bör ingå i byggnadens övriga lokalvårdsprogram och anpassas till de
slag av arkivhandlingar som finns i arkivlokalen.
Kvittenslista på nycklar och motsvarande bör finnas. Om många personer har tillträde till
arkivlokalen kan det vara lämpligt att föra en lista över personer som besöker arkivlokalen.
Rutiner skall anordnas på ett sådant sätt att ett tillfredsställande skydd kan upprätthållas.
Instruktion för drift och skötsel
Myndigheten bör fastställa rutiner för att skydda mot obehörig åtkomst, manipulation och
stöld. Även rutiner för transport inom och utom myndigheten bör fastställas.
För arkivlokalens drift och skötsel skall myndigheten utarbeta en särskild instruktion.
Instruktionen skall anpassas till arkivlokalens storlek och arkivets skyddsbehov.
Instruktionen bör innehålla sådana uppgifter som behövs
• för användning och underhåll av arkivlokalen
• för fortlöpande kontroll av arkivets skydd
• vid inbrott eller skadegörelse som utgör ett hot mot arkivet, samt vid översvämning,
brand och andra katastrofliknande situationer
Den del av instruktionen som avser brandskyddet bör upprättas tillsammans med behörig
brandsyneförrättare.
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Bilaga 7: Klassificering av material
En institution som SLBA har som mål att bevara allt material som de får in och som tidigare
levererats in enligt Pliktleveranslagen, något som rent praktiskt kan vara omöjligt p.g.a. den
stora mängd man har, tidsåtgången för att digitalisera/bevara och dessutom i vissa fall för att
materialet är i så tekniskt dåligt skick. Därför är det av yttersta vikt att ta det strategiska
beslutet om vilket material man ska ägna mest kraft åt att bevara till eftervärlden (se bilaga 8,
Bevarandenivåer)
Frågor som bör ställas är 88:
• Vilket värde har materialet?
• Hur snabbt ska det nås?
• Hur länge är den giltig?
Detta kräver någon slags prioritering och i och med detta en klassificering av allt material som
man besitter och kommer att få. Men det är lätt att göra fel i detta skede för när strukturen
görs om ökar också komplexiteten i administrationen. Risken är att det ökade behovet av
administration kan äta upp den kostnadsbesparing som man hade räknat med att göra 89.

88
89

Datahantering: Ett compendium från CS (2007) Computer Sweden (sid 4)
Datahantering: Ett compendium från CS (2007) Computer Sweden (sid 12)
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Bilaga 8: Bevarandenivåer (Preservation levels)
Hur viktigt materialet är att bevara avgör också hur man bör bevara det. Nedan beskrivs tre
nivåer av bevarandet 90:
1. Bit preservation
2. Functional/Migration preservation
3. Access preservation
Två parametrar är viktiga: hur och hur mycket materialet kommer att användas och vilken
accesstid som kan tolereras
Sequential- eller Random I/O
I/O är en förkortning som står för Input/Output och beskriver det informationsflöde som sker
genom ett gränssnitt. Vanligtvis från en dator till ett media eller lagringsenhet.
Sequential I/O: datamängderna skrivs ner strukturerat, i en följd. Detta underlättar vid
läsning och bättre prestanda erhålls och därmed kortare svarstid. Vid stora volymer är det en
avgörande fördel att använda sig av sequential I/O, detta naturligtvis under förutsättning att
data kan skrivas och läsas sekventiellt.
Random I/O: sammanhängande block av data eller filer kan delas upp i flera mindre
beståndsdelar och spridas ut på ett lagringsmedia så att datamängderna blir ostrukturerade
(fragmenterade).
Dock, om läsningarna av data sker i random-form har det ingen större betydelse om
skrivningen har varit av karaktären sequential eller random. Vad som då avgör prestandan är
positioneringstider, antal läshuvuden etc. i kombination med hur dataflödet ser ut.
Om såväl skrivningar som läsningar är strukturerade så är sequential I/O att föredra, men om
det är osäkert om hur läsningarna kommer att bli så är random I/O bättre lämpat. När
materialet sällan eller aldrig kommer att läsas lämpar sig sequential I/O bäst.
Dataflöden som är av sequential eller random-karaktär kan också avgöra val av databärare
eftersom prestandan påverkas genom olika positioneringstider, läshuvuden m.m.
1. Bit preservation
Långtidsbevarande av objekten i ett ursprungligt beständigt format där beståndet bevaras i den
form som det kom in till arkivet.
Huvudsyfte: eliminera riskerna för förändring under så långa tidsrymder som möjligt.
Fördelar med Bit preservation: beständigt, tryggt, låg risk för informationsförlust, säkert,
trendokänsligt.
Nackdelar med Bit preservation: kräver omsorg och planering, val av databärare mycket
viktigt.
Bevarandemetod: refreshing/omkopiering och ev. flytt till ny databärare.
Dataflöden: Data strömmar mestadels inåt, dvs. material skrivs till databäraren men läses
sällan. Få arkivvårdande insatser.
Lämplig lagringsteknik: sequential I/O om såväl skrivningar som läsningar är strukturerade.
90

Digital långtidslagring inom Statens arkiv (2007) ES Solutions AB
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Sequential I/O vid Bit preservation
Fördelar: Påverkar inte val av databärare, låga lagringskostnader om band väljs som
databärare, band kan med fördel lagras offline, längre lagringsbeständighet.
Nackdelar: Mer manuella rutiner, sämre vid många random-läsningar, band som databärare
lämpar sig inte för random access.
Lämplig databärare vid Bit preservation: band, dock ej vid random access länsningar.
Bit preservation kan inte ses som någon långsiktig lösning med de kunskaper som vi har om
bevarande i dag. Men samtidigt vet vi i dag inget om morgondagens lösningar, möjligheten
finns att detta inte är något problem i framtiden och att allt material som lagrats digitalt också
går att tillgängliggöra.
2. Funktional/Migration preservation
Bevarande av ett arkivbestånd där förändringar i form av migreringar och konverteringar av
objekten är en självklarhet. Planerade arkivvårdsinsatser är naturliga inslag i den dagliga
hanteringen.
Huvudsyfte: att säkerställa att objekten ges en så lång livslängd som möjligt med hjälp av
arkivvårdande insatser.
Fördelar: underlättar cykliska perspektiv, kontrollerbar, insikt om ständig förändring.
Nackdelar: kräver bevarandeplanering, risk för informationsförlust.
Bevarandemetod: samtliga steg i migreringsprocessen; refreshing/omkopiering, byte av
databärare, konvertering/transkodering samt systembyte.
Dataflöden: Data kommer att strömma både inåt och utåt, både skrivas och läsas, vid behov
av frekvent access bör dock accesskopior skapas. Arkivvården innebär även den ett flöde åt
båda hållen.
Lämplig lagringsteknik: sequential I/O om arkivvårdsinsatserna är planerade så att både
skrivningar och läsningar kan ske sekventiellt. Skulle de inte vara planerade lämpar sig
random I/O bättre. Ambitionen bör vara att eftersträva så mycket sequential I/O som möjligt
eftersom det ger bäst prestanda.
Sequential I/O vid Funktional/Migration preservation
Fördelar: Låga lagringskostnader, sequential I/O påverkar inte val av databärare, kan med
fördel vara offline, längre lagringsbeständighet.
Nackdelar: mer manuella rutiner, sämre när många random-läsningar ska göras.
Lämplig databärare vid Funktional/Migration preservation: band eller disk, även om
band lämpar sig sämre för random access.
3. Access preservation
Bruksexemplar i format som är enkla att tillgängliggöra och där förändringar tillåts ske med
hög frekvens. Beståndet ska vara lätt att återskapa.
Huvudsyfte: Att tillgängliggöra objekt på ett lätt, smidigt och enkelt vis, i format som vid
varje gällande tidpunkt är brukligt. Dessa objekt har inget krav på sig att vara beständiga.
Fördelar: lättillgängligt, ekonomiskt, flexibelt, medvetenhet om informationsförlust.
Nackdelar: kortsiktigt perspektiv.
Bevarandemetod: Endast kortsiktigt bevarande. Objekten skapas genom planerade
arkivvårdsinsatser på objekt på bevarandenivån Funktional/Migration preservation eller i
produktionsprocessen. Vårdinsats på nivån Access preservation: endast back-up.
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Dataflöden: Data kommer att strömma mer utåt än inåt, dvs. mer läsning från än skrivning till
databäraren.
Lämplig lagringsteknik: Random I/O eftersom tillgängliggörandet antagligen kommer att
ske ostrukturerat. För indata sequential I/O eller random I/O. För backupändamål är
sequential I/O lämpligast.
Random I/O vid Access preservation
Fördelar: Materialet kan med fördel vara online, mindre manuella rutiner, kortare
postitioneringstider.
Nackdelar: Högre pris, kortare lagringsbeständighet.
Sequential I/O vid Access preservation
Fördelar: Låga lagringskostnader, påverkar inte val av databärare, kan lagras offline, längre
beständighet.
Nackdelar: Mer manuella rutiner, sämre när många random-läsningar ska göras.
Lämplig databärare vid Access preservation: Band lämpar sig inte för random access.
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Bilaga 9: Åtkomst från minnen
Skivminnen
Består av en eller flera skivor överdragna med ett magnetiskt material staplade på varandra på
en genomgående drivmotor. Tätt inpå varje skivas yta, flytande på luft, finns de rörliga läsoch skrivhuvudena med vilkas hjälp man kan överföra information till och från det
magnetiseringsbara skiktet.
Informationen ligger inspela på spår i form av koncentriska cirklar, och om skivminnet består
av flera skivor säger man att de spår som har samma radie utgör en cylinder. Vidare delas
varje spår in i sektorer som är delar av varv. När man läser in en post översätter speciella
program filnamn och postnummer till på vilken disk, vilket spår (cylinder + vilket läs- och
skrivhuvud) och vilken sektor på spåret posten finns lagrad.
All adressinformation kan sedan sändas över till diskdrivern, som positionerar läs- och
skrivhuvudena för att sedan läsa/skriva den aktuella posten. Diskdrivern kallas den enhet i
vilken skivpacken sitter monterad. Den innehåller mekanik och elektronik för postitionering
av läs- och skrivhuvuden, drivmotor mm.
Tiden för att läsa på ett skivminne beror på den sammanlagda tiden för att:
• flytta läs-/skrivhuvudet till rätt spår (armrörelsetiden)
• invänta rätt sektor (rotationstiden) och
• läsa/skriva själva datan (överföringstiden)
Magnetband
Monteras på en bandstation med vars hjälp man kan spela in och spela upp data. Åtkomsttiden
till datat beror på var på bandet det finns. Ju närmare det önskade datat befinner sig från det
data som lästes/skrevs i förra momentet, desto snabbare kan man nå det.
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Bilaga 10: ISO-standard
ISO-standarden 18923:2000 beskriver riskerna med lagring av magnetband enligt följande
punkter 91:
• gasformiga föroreningar
• magnetfält
• reparation av band
• förvaringsmiljö
• förvaringslokal
• övervakning
• klimatkrav
ISO 18925:2002 beskriver lagring av optiska diskar i liknande punkter. För magnetiska diskar
gäller olika ISO-standarder, beroende på diskens storlek, lagringskapacitet osv.
När det gäller hantering och vård gäller ISO 18933:2006 för magnetband, medan ISO 18938
ska behandla hantering och vård av optiska diskar och ISO 18943 hantering och vård av
magnetiska diskar. Båda de senare standarderna är under utveckling.
Det finns också en ISO-standard med nummer 18934:2006 som kan ses som ett komplement
för ovanstående lagringsstandarder för organisationer där lagring av skilda slags material sker
i samma lokal 92.

91

http://www.jts2004.org/english/papers/PRES_08%20%20Adelstein%20International%20Standards/JTSPresentation-Adelstein.ppt#270,18,Magnetic Tape Storage (ISO 18923) (2008-01-09)
92
http://palimpsest.stanford.edu/byform/mailing-lists/cdl/2006/1241.html (2008-01-09)
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Bilaga 11: Värdera trovärdighet
När det gäller att värdera såväl produktens som tillverkarens trovärdighet och långsiktighet
kan man ta hjälp av nedanstående punkter.
Kontrollera för varje databärare/tillverkare 93:
• Labbrapporter om hur bra produkten fungerar från en oberoende tredje part
• Kundreferenser, leta efter kunder som nyligen köpt varan/gjort affärer med
tillverkaren
• Utmärkelser/Bäst-i-test
• Sök på nätet, bra produkter/tillverkare (och dåliga!) lämnar spår efter sig
• Patenterade teknologier
• Om tillverkaren är inblandad i en patentstrid
• Global tillverkare, men gärna med lokala kontor världen runt
• Undersök företagets support redan innan du gör affärer med dem. Är företagets
representant svår att få tag i eller dålig på att besvara dina frågor innan affären är gjord
lär det inte bli bättre efteråt
• Vilka har tillverkaren samarbetat med? Om ingen, då måste det finnas en anledning

93

http://expertanswercenter.techtarget.com/eac/knowledgebaseAnswer/0,295199,sid63_gci981452,00.html
(2007-11-15)
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Bilaga 12: Grön IT
Nu, under hösten 2007 har många människor har fått upp ögonen för IT:s del i miljöpåverkan
och ”Grön IT” har blivit ett begrepp som allt oftare diskuteras. I en artikel säger Simon
Mingay på analysföretaget Gartner 94 att IT står för två procent av världens koldioxidutsläpp
och det är ungefär lika mycket som flygindustrin.
Fördelningen av koldioxidutsläpp bland företagens olika IT-delar:

Källa: Gartner, 2007.

Om vi fortsätter leva som vi gör kommer koldioxidhalten att ha gått upp med 60-80 procent år
2050. Stigande energipriser och regleringar kommer att tvinga oss till att bli mer effektiva,
och Simon Mingay menar att relativt enkla åtgärder som att dra ner på antalet skrivare, välja
energisnåla servrar, utnyttja datorernas energisparsystem och att stänga av maskinerna på
nätterna kan leda till en halverad miljöpåverkan.
Det här är antagligen ett kriterium som kommer att bli allt mer viktigt under de kommande
åren. Det ser man bland annat på att analysföretaget Gartner klassar Grön IT på första plats på
sin lista ” Top 10 strategic technologies for 2008” 95.
Förutom elförbrukningen bör även andra kostnader för miljön tas med i beräkningarna, som
hur produkten tillverkas, vilka miljöskadliga ämnen den innehåller och hur detta kan tas om
hand när hårdvaran blir till sopor.

94

http://www.idg.se/2.1085/1.129899 (2007-11-07)
http://www.computerworlduk.com/management/it-business/itorganisation/research/index.cfm?articleid=829&pn=1 (2007-11-07)
95
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Mer om Miljömärkning och andra verktyg för Grön IT 96:
•
•
•
•
•
•
•
•

96

Svanen – officiell nordisk miljömärkning. Bedömer pc, bildskärmar, tangentbord,
faxar, skrivare, kopieringspapper, multifunktionsmaskiner. www.svanen.nu
TCO – internationell kvalitets- och miljömärkning. Produkter: platta skärmar, bärbara
datorer, systemenheter, tangentbord, skrivare. www.tcodevelopment.com
EU-blomman (the EU Flower) – Europas motsvarighet till Svanen. IT-produkter:
bärbara datorer, pc. www.eco-label.com/swedish
Blå Ängeln (Blauer Engel) – tysk statlig miljömärkning. Produkter: skrivare,
kopiatorer, multifunktionsapparater. www.blauer-engel.de
Energy Star – amerikanska Naturvårdsverket. Produkter; pc, bildskärmar, kopiatorer,
faxar, skrivare, skannrar, multifunktionsprodukter. www.engergystar.gov
IT-företagens miljödeklaration. www.itecodeclaration.org
Svenska Miljöstyrningsrådet – verktyg för att ställa miljökrav i offentlig upphandling.
www.eku.nu
Greenpeace – www.greenpeace.org.uk/toxics/chemicalhome

http://www.idg.se/2.1085/1.105799 (2007-11-08)

- 108 -

Bilaga 13: Operativsystem – en översiktsbeskrivning 97 98 99 100
Den viktigaste systemprogramvaran är operativsystemet (OS) som omger hårdvaran.
Operativsystemet bestämmer hur datorn arbetar och sätter gränser för datorns kapacitet.
Operativsystemet har två övergripande uppgifter:
• Att administrera datorns arbete på bästa sätt (nyttja hård- och mjukvara på det mest
lönsamma sättet)
• Att dölja hårdvaran (elektroniken) för användaren genom att förse operativsystemet
med rutiner och funktioner som västenligt underlättar användandet av datorn
Operativsystem är uppbyggt på olika nivåer. Nivåerna är klart avgränsade så att en rutin bara
bygger på rutiner på samma eller lägre nivåer. Längst ner finns hårdvaran och i toppen
användarens program:
Operativsystemets nivåer:
•
•
•
•
•
•

Användarens program
I/O rutinerna
Drivrutinerna
Minneshanteringen
Processadministration
Hårdvaran
Källa: ”How stuff works”, se fotnot.

I denna rapport tittar vi varken på hårdvaran eller på användarens program utan fokuserar på
de fyra mellanliggande nivåerna.
Processadministration (CPU/Processor Management)
Denna nivå hanterar kommunikation mellan de olika processerna, dels för att de tävlar om
begränsade resurser, dels för att ett samarbete mellan processer ökat systemets totala
kapacitet.
En process (eller en tråd): den administrativa enhet som operativsystemet arbetar med när det
tilldelar resurser och inom vars ram allt arbete utförs. Alla program som processorn exekverar
tillhör en process.
För att kunna förvalta processerna finns det i varje OS kontrollblock, ett för varje process,
som innehåller den information om processen som OS kräver. Detta kontrollblock har olika
namn och utseende beroende på operativsystem, men deras funktion är det samma: att
identifiera processen, att peka till nästa processkontrollblock (PCB) i kedjan och till
föregående PCB, beskriva processens processorprioritet, i vilken area flyktig information kan
lagras och peka till processens privata dataarea.
97

How stuff works http://computer.howstuffworks.com/operating-system.htm (2007-10-22)
Datalogi (2000) Erikson, Fahlgren och Lingefjärd
99
Operativsystemets grunder (1989) Johansson)
100
Att använda Linux och GNU (2006) Walleij
98
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En process befinner sig i något av tre tillstånd: aktiv, redo eller väntande. Den process vars
program exekveras är den som för tillfället är aktiv. Processen hoppar mellan de olika
tillstånden, dels beroende på den själv, dels beroende på hur dess omgivning uppför sig.
Processbytaren (the Scheduler) är den rutin inom operativsystemet som har till uppgift att byta
den nu aktiva processen mot en som är redo. Detta byte kallas för Context Switching och
innebär att: lagra undan den avbrutna processens flyktiga information, och sedan ladda
processorn med arbetsareor, register och övrig flyktig information för den väntande process
som har den högsta processorsprioriteten.
Avbrottssignaler är speciella signaler som skickas av hårdvaran eller mjukvaran till
processorn. Ibland ignoreras signalerna för att processorn ska kunna avsluta ett viktigt
påbörjat arbete. Andra avbrottssignaler (som vid minnesfel) anses som mer viktiga och måste
omedelbart tas om hand. Det krävs att operativsystemet kan växla mellan olika processer
tusentals gånger per sekund och att operativsystemet kan fördela och balansera arbetet mellan
de olika processorerna. All information som krävs för detta hanteras i kontrollblocken.
Problem kan uppstå när användarna försöker köra för många processer samtidigt.
Operativsystemet själv behöver också tillgång till processorkraft för sitt interna arbete. Om
alltför många processer körs samtidigt eller om processhanteraren är dåligt designad kan det
leda till att all processorkraft går åt till att växla mellan processer istället för att köra dem. För
att lösa detta kan det krävas att någon stoppar processerna för att återställa ordningen.
Minneshantering (Memory management)
Det är i minnet som programmen lagras då de exekveras eller väntar på att exekveras, likväl
som de data som programmen bearbetar. En processor kan bara arbeta med instruktioner och
data som finns i primärminnet.
Kännetecknande för primärminnet (RAM-minnet) är att det tar lika lång tid att nå information
oberoende av var den är lagrad. Minnet består inte bara av lagringsutrymmet utan också av
den elektronik och programvara, som möjliggör att processorn kan använda sig av den
information som är lagrad. Denna dynamiska del av minnet kallar vi minneshantering och den
utförs av minneshanteraren. Minneshanteraren kan ses som ett abstrakt samlingsbegrepp på
alla de funktioner och rutiner som behövs för att vi ska ha nytta av primärminnet.
Krav på minneshanteringen
• Säkerhet – olika processer ska inte kunna förstöra för varandra, varken genom att läsa
varandras program eller data eller att ändra i någon annan process minne. Undantaget
är när två processer samverkar, då måste en process få läsa och/eller skriva i en annan
process minne
• Genomskinlighet – minneshanteringen ska vara osynlig för programmeraren så att
denne inte ska behöva bekymra sig om hur datorn bär sig åt för att exekvera hans
program
• Omstuvbarhet (relokerbarhet) – minneshanteringen ska vara konstruerat så att program
eller rutiner kan placeras hur som helst i minnet. Vidare ska OS kunna flytta ett
program eller dataenhet eller en del av ett program eller dataarea till någon annan
plats. Detta för att effektivt utnyttja minnet
• Gemensamt utnyttjande – om två processer vill exekvera samma program ska det
räcka med att det finns en kopia av programmet i minnet. Det kräver att programmet
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inte ändrar sin egen kod och att processerna har privata dataareor där de kan lägga data
som de vill vara ensamma om
Hur det logiska minnet/adressen är översatt till det fysiska minnet/adressen kallas för
minnesavbildning/adressavbildning (Memory mapping).
Det är vanligt att det totala logiska minnet (summan av alla processers logiska minnen) vida
överstiger vad som finne i fysiskt minne och då måste det fysiska minnet (primärminnet) på
något sätt utökas. Detta görs med hjälp av utrymme på en eller flera diskar på vilka de delar
av det logiska minnet lagras som för tillfället inte får plats i primärminnet.
När man vill ha fler processer igång än man kunde måste man komma på något sätt att utöka
minnet. Detta gjorde man genom att låta processer som inte hade tillgång till processorn
swappas ut. Utsvappning innebär att ett innehåll skrivs ut på sekundärminnet för att ge plats
för en annan process. Vilken process som skrivs ut beror på vilken policy som OS jobbar
efter.
Sidindelat minne: man delar upp det logiska minnet i sidor av en fast storlek samtidigt som
man delar upp det fysiska minnet i ramar av samma storlek. Vad som sedan sker då ett
program laddas är att sidorna flyttas från sekundärminnet till primärminnets ramar.
För att hålla reda på vilken sida som placerats i vilken ram har varje process en tabell,
sidtabellen, till hjälp. Sidtabellen innehåller numren på de ramar där sidorna placerats. Hur
sidtabellen ser ut och var den finns beror lite på. I det enklaste och snabbaste fallet finns den i
ett antal register, där varje register innehåller en rams fysiska startadress. Har man ett stort
minne med relativt små sidor blir detta sätt ohållbart, antalet register blir för stort.
Segmenterat minne: innebär att de logiskt avskiljda delarna inom en process tillhör samma
segment och ett segment består av ett antal efter varandra följande minnespostitioner. De
segment som hör till samma process bildar processens logiska minne.
För att minneshanteraren ska kunna hålla reda på vilka segment som ligger var (översätta de
logiska adresserna till fysiska adresser) finns det en speciell segmenttabell. I tabellen lagras
startadressen för motsvarande fysiska segment tillsammans med längden på segmentet.
Uppdelningen i segment är till för att uppfylla kraven på minneshantering samtidigt som man
vill ha en logiskt lättfattlig och överskådlig metod.
Kombination av segmentering och sidindelning
Två möjliga sätt: antingen Sidindelade segment eller segmentindelade sidor.
Virtuellt minne
I de flesta datorer är det möjligt att lägga till mer minne än vad som ursprungligen fanns. Det
brukar funka bra, men är relativt kostsamt. Eftersom sekundärminne är billigare än
primärminne är det en bättre idé att låta en del av sekundärminnet agera som primärminne,
alltså spela rollen som virtuellt minne.
Det virtuella minnets huvudbeståndsdelar är adressavbildningen (Adress Mapping) och
sidfelshateringen (Page Fault). I huvudsak är gången vid översättning av en virtuell adress till
en fysisk adress denna: Den virtuella adressen kommer till adressavbildaren som översätter
adressen. Skillnaden är att i det virtuella minnet behöver inte den sida som innehåller den
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virtuella adressen finnas i primärminnet. Om sidan finns där kan processen fortsätta. Om
sidan däremot finns på sekundärminnet måste den hämtas in till primärminnet och det är det
som sidfelshanteraren gör.
Om adressavbildaren inte hittar aktuell sida i primärminnet genererar den ett avbrott
(sidfelsavbrott). Initiativet går över till avbrottshanteraren som i sin tur lämnar över till
sidfelshanteraren. Sidfelshanterarens uppgift är att:
• Ta reda på aktuell sidas adress i sekundärminnet
• Se efter om det finns någon ledig minnesram att placera sidan i. om det inte finns
någon får den kasta ut innehållet i en ram till sekundärminnet, varefter den
• Tar in den aktuella sidan och placerar den i den tomma minnesramen
• Överlåter till operativssytemet, då lämpligen processbytaren, vad som ska ske härnäst
Drivrutinerna (Device drivers)
Denna nivå hanterar kommunikationen mellan operativsystemet och i princip all hårdvara
som inte ligger på moderkortet. Mycket av konsolens funktion ligger i att översätta mellan de
elektriska signalerna från hårdvaran, programmeringsspråket i operativsystemet och
applikationsprogrammen. Konsolen tar data som operativsystemet har definierat som en fil
och översätter dem till strömmar av databitar som placeras på specifika platser på databärare.
En anledning till att detta är en egen nivå i operativsystemet är att det ska gå att lägga till nya
funktioner utan att själva operativsystemet ska behöva förändras och installeras på nytt.
I/O rutinerna (I/O Management)
Kommunikation med omvärlden, på engelska Input/output (I/O) kan närmast översättas med
in- och utmatning. I/O sker från/till en yttre enhet via någon form av interface. (tangentbord,
mus, skrivare, diskar, bandstationer osv.)
Man kan klassificera dessa yttre enheter med avseende på olika egenskaper som t.ex:
• Överföringshastighet
• Hur mycket data som överförs per överföring
• Om de bara utför inmatning, bara utmatning, eller bådadera
Krav på Operativsystem när det gäller I/O rutinerna:
• Måste klara av en mångfald av yttre enheter med dess olika krav
• Programmerarna ska kunna arbeta utan att behöva förstå processerna under
• Bestämma t.ex på vilken skrivare en utskrift ska göras och kunna byta skrivare under
pågående arbete
• Teckenrepertoaren ska kunna ändras utan allt för stor möda
• In- och uthanteringen måste vara effektiv för det är ofta den som är flaskhalsen i ett
datorsystem
Reservera skivminnesutrymme – allokering
Det är filsystemets sak att hålla reda på hur utrymmet som systemets diskar utnyttjas. Vilka
block som ingår i vilken fil, vilka block som är lediga och hur en fil kan utökas osv.
Det vanligaste sättet då man vill skapa en ny fil är att tala om för OS:
• Filens namn
• Åtkomstmetod (seriell, index, Hashed Random)
• Storlek, åtminstone för index och Hashed Random-filer

- 112 -

Vidare kan det finnas möjligheter att specificera
• Hur många block som ska läggas till om filen måste utökas
• Var på disken filen ska placeras (i vilka sektorer eller cylindrar)
För att underlätta detta delas de stora diskarna i flera små delar, här kallade kontrollfiler. En
fil kan då inte utan vidare bli större än den kontrollfil den tillhör. Olika kontrollfiler kan ha
olika stora block. Ska vi skapa en sådan kontrollfil måste vi naturligtvis tala om på vilken
kontrollfil filen ska placeras. Vanligen behöver inte användare behöva bekymra sig då OS
automatiskt sammankopplar användaren med en disk eller kontrollfil.
Systemkatalogen
För att kunna hålla reda på en massa objekt måste operativsystemet veta en del om varje
objekt. All denna information bör vara strukturerad på att logiskt och lättfattligt sätt så det är
lätt både för oss och för OS att nå informationen, lägga till nya objekt och ta bort eller
förändra gamla. Den ordningen får vi genom att OS upprätthåller en katalog, systemkatalogen
som innehåller den information OS behöver för att det ska kunna ge oss, användaren, den
service som vi kräver.
Eftersom hårdvaran och operativsystemet bildar den grundval på vilken
applikationsprogrammen verkar är det inte så enkelt att byta ut ett operativsystem mot ett
annat: applikationsprogrammen och operativsystemet måste passa ihop. Detta betyder att ett
”sämre” operativsystem (till vilket det finns måna applikationsprogram) mycket väl kan
dominera över ”bättre” operativsystem.
Filsystem
En fil består av ett godtyckligt antal grupperingar av ettor och nollor. Dessa sekvenser kan
lagras i datorns minne eller på en magnetisk skiva, ett band eller likvärdigt medium. En fil är
något abstrakt: även om ett datorprogram upplever en fil som en ordnad sekvens betyder inte
detta att den fysiska informationen i en fil är lagrad i samma ordning.
När filer lagras på ett medium ordnas innehållet oftast i enlighet med något visst filsystem.
Filsystemet anger hur informationen ska struktureras och lagras fysiskt. Förutom filer finns i
gott som alla operativsystem även stöd för kataloger. En katalog är en speciell sorts fil som i
sin tur kan innehålla andra filer och även andra kataloger.
Val av operativsystem
Nedan listas några övergripande kriterier, funktionalitetskrav för operativsystem samt
jämförelse mellan olika typer av licenskostnader respektive supportkostnader.
Övergripande kriterier 101:
• Användning, marknadsandel (se Omvärldsbevakning nedan)
• Kostnad (se Licenskostnad nedan)
• Support (se Supportkostnad nedan)
• Företagets trovärdighet (se bilaga 11)
• Börskursen
• Utveckling och nytänkande i företaget, utveckling av nya produkter
• Vad krävs av datarepresentationen (se listan nedan, om val av operativsystem)

101

Möte på SLBA (10 december 2007)
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Viktiga frågor vid val av operativsystem 102:
• Administration – vilka verktyg finns och hur enkla är de att använda?
• Säkerhet – kanske den viktigaste aspekten, men också den svåraste att bedöma.
Generellt gäller att ju fler uppgifter ett OS klarar av, desto fler säkerhetshål finns det
• Stabilitet – vilken tillgänglighet kan vi räkna med? (se Omvärldsbevakning nedan)
• Egenskaper – behövs funktionalitet utöver det vanliga?
• Prestanda – kraftfullt nog för organisationens behov?
• Hårdvarukrav – hur matchar OS ihop med hårdvara/planerad hårdvara?
• Skalbarhet – hur kan OS växa med framtida behov?
• Tredjeparts applikationer – vilka ytterligare programvaror finns för plattformen?
Omvärldsbevakning
Varje år görs studier om flera av punkterna ovan runt om i världen. Dessa kan vara en bra
utgångspunkt när man ska orientera sig i frågorna. Som exempel kan man läsa undersökningar
från Yankee Group/Sunbelt Software om servrars stabilitet103 (2006) och om hårdvara och
OS-användning samt marknadsandelar 104 (2007).
Licenskostnad för operativsystem
Säljare av operativsystem prissätter licenser på olika sätt. För produkter som Linux, FreeBSD
eller Mac OS X finns det inga direkta licenskostnader. Efter inköp finns det heller inga
begränsningar i hur många klienter eller processorer som ska hanteras. Open source-licenser
kan också installeras på ett flertal servrar.
Windows å andra sidan kräver användarlicenser. Det betyder att bara så många klienter som
man har betalat licens för kan kopplas upp mot servern. Vid behov av fler användare på
nätverket måste man alltså betala för fler licenser. Det finns också andra slags avtal där man
betalar för det antal processorer som operativsystemet ska köras på.
Supportkostnad
Även när det gäller supportkostnader finns flera olika modeller, vilket gör det svårare att
beräkna de faktiska kostnaderna. Kostnaderna beror på följande parametrar: antal servrar och
klienter, andel servrar där funktionen är kritisk för organisationen, och tillgänglighet till
telefonsupport.
I en undersökning gjord av företaget BearingPoint 2004 jämförs de sammanlagda licens- och
supportkostnaderna för Windows Server 2003, Red Hat Enterprice Linux 3 samt Novell/Suse
Linux 8. Enligt den blir kostnaderna för licens och support över en femårsperiod ganska
lika 105. Undersökningen bekostades av Microsoft, men kan vara av intresse när det gäller hur
man kan beräkna kostnaderna.
Jämförande test av serveroperativsystem
I en test gjord av tidningen ”Nätverk & kommunikation” (2005) 106 jämfördes fyra olika
operativsystem för servrar.
102

Australian PC World: http://www.pcworld.idg.com.au/index.php/id;1327251104;fp;;fpid;;pf;1 (2007-10-24)
IAPS: http://www.iaps.com/2006-Server-Reliability-Survey.html (2007-12-21)
104
IAPS: http://www.iaps.com/2007-server-hardware-and-os-survey.html (2007-12-21)
105
Server operating system licensing & support cost comparison (2004) BearingPoint
http://download.microsoft.com/download/5/2/9/529e82d1-3485-49a4-91cd-f7f8216731a2/BearingPoint.pdf
(2007-12-18)
106
Stora testet: server-OS, Nätverk & Kommunikation 8-9-2005
103
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De fyra var:
• Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
• Apple MacOSX Server 10.3
• Novell Netware 6.5 och
• Red Hat Enterprise Linux ES4
Testet utgjordes av 86 delmoment indelade i sex ämneskategorier: Användare & grupper, fil-,
disk- & skrivarhantering, Nätverk & säkerhet, Program, tjänster & processer, Information &
uppdatering samt Hårdvaruhantering. Dessutom mättes operativsystemens prestanda i två
olika tester: Genomströmning och Svarstid.
Resultaten av testet kan utläsas på olika sätt. Som ”Bästa server-OS” utses Windows eftersom
det fick bästa resultat när poängen för alla delmoment summerades (3,6 poäng jämfört med
3,2 för både Linux och MacOSX och 2,5 för Novell).
äremot kan olika organisationer vikta de olika delarna på olika sätt. Ser man enbart till de två
prestandamomenten Genomströmning respektive Svarstid blev Linux överlägset bäst i båda
två i testet.
Genomströmning klarade Linux nästan tre gånger så mycket trafik (632 megabit/sekund) som
tvåan Windows och även i testet av svarstid var Linux klart bäst med svarstider på mellan
0,381 – 0,502 millisekunder vid full belastning.
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Bilaga 14: Transkodering
Risker med att transkodera/konvertera
Att transkodera handlar om att ”översätta” filer från ett filformat (källformatet) till ett annat
(målformatet). Och som vid all annan översättning tappar man ofta delar av informationen
vanligen metadata, oavsett hur bra tolken är107. Transkodering förändrar strukturen på
originalfilen och riskerna med detta kan vara både subtila som uppenbara. Ett uppenbart fel
uppstår när ett eller flera element i målformatet inte exakt matchar elementen i källformatet
och data därför inte alls kan överföras 108.
Ett mer svårupptäckt fel kan vara när de olika formaten lagrar siffror olika, som att flyttal
lagras med sexton decimaler i ett format medan ett annat bara tillåter åtta. Ett annat exempel
är att man kan tappa relationerna till andra filer så att sammanhanget, kontexten, förloras eller
förändras.
Program för att transkodera bör klara av följande uppgifter:
• Läsa källfilen och analysera skillnaden mellan den och målfilen
• Identifiera och rapportera graden av risk som skillnaden i punkten ovan utgör
• Exakt transkodera orginalfilerna efter specifikationen för målformatet
• Fungera på både enstaka filer och stora samlingar
• Dokumentera transkoderingen
Mäta/bedöma risken för informationsförlust
Det stora problemet vid transkodering är att veta om och i så fall vilken typ av förändringar
som uppstått. Ett sätt att bringa klarhet i detta är att transkodera en testfil i ett program och
därefter jämföra den nya filen med originalet.
Enligt OAIS Reference Model 109 finns det bara ett sätt för att upptäcka om en transformering
har gjorts felfritt: att konvertera filen i ett program för att sedan konvertera tillbaka det och
jämföra om den två gånger ändrade filen är en exakt kopia av sin ursprungsfil. Detta fungerar
enbart om transkoderingen kan göras ”loss-less”.
Exempel:
1. Fil av format A (Version 1) konverteras till en fil av format B
2. Filen av format B konverteras tillbaka till en ny fil av format A (Version 2)
Jämför Version 1 och Version 2, är dataströmmarna identiska har konverteringen skett felfritt
och utan förluster.

107

Risk Management of Digital Information: A File Format Investigation (2000) Lawrence, Kehoe, Rieger,
Walters & Kenney
108
Risk Management of Digital Information: A File Format Investigation (2000) Lawrence, Kehoe, Rieger,
Walters & Kenney
109
Reference model for an Open Archival Information System (OAIS), (2001) Consultative Committee for
Space Data Systems
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