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STRATEGIER FOR DIGITAL
LANGTIDSLAGRING

Av Andreas Heidal-Lund, Iran Moun tain Norge AS

Informasjon lagret digitalt er skjørt sammenlignet med eldre medier. Vi kan i dag fort
satt lese flere tusen år gamle papyrusruller og stentavler, mens elektronisk data fra bare
et par tiår tilbake begynner å bli uleselig. Vi må ta med i beregningen at mye historisk
informasjon på fysiske medier også har gått tapt og at vi i dag fortsatt kan lese de fles
te digitale medier, men det betyr likevel ikke at vi ikke har grunn til å være bekymret.

Bare i 2006 produserte vi 161 exabyre

med digital data (det er 161 me d 18 nu l

ler bak , eller 24 gigabyte per menneske

på jorden) og det for ventes at detre vil

seksdo bles frem til 20 IO', Samtidig øker

tekno logien i kompleksitet og minskes i

fYsisk størrelse. D ette fører med seg sto re

utfordringer innen stru kturering av nye

data og fremtidig lesing av med iene his

torisk data lagres på .

Beva ring av elektroni sk info rmasjon

handler derfor både om å ta vare på lag

ringsrned ier (m agne tisk bånd , hardd isk,

d iskett, optisk plate, etc) slik at data kan

avleses og at ma n har verkt øy til å tolke

den informasjonen man henter ut. Både

med iet og inn hol det ka n uavhengig

kreve ko ntinuerlig kopiering og mi gre

ring for å ku nne bevares over tid. Me n

bevaring i seg selv er ikke nok, vi må

også st rukturere dataen på en slik måte

at vi kan gjenfinne og bevare bare det

som er bevaringsverd ig.

J IDC
, National Media Lab

MEDIUM TIL BRYDERI?

Mye av den tid ligste seismikken (råda ta

en) tat t op p på norsk konti nentalsokkel

befinn er seg i dag forts att på de t or igina

le mediet - i hovedsak ni-spors spo le

bån d. M ens levetiden på spo lebåndet

ikke var beregn et til me r enn 10-30 år' ,

er disse fortsatt lesbare i dag - forutsatt at

de har blitt lagret fo rsvarlig. Sto re pro

sjek ter er nå i gang i Norge for å kopiere

denne verd ifulle informasjonen til nyere

medier.

Selv om leseen heten for gam le spo lebån d

er lite teknologi sk avansert, og derfor

relati vt enkel å vedli keh old e selv i dag, er

det vanskelig å få tak i maski nvaren da

denne ikke pro duseres lenger. Dette øker

kostna den for kop ierin g ti] nyere med ier.

Mens de første magnetiske bån d (på 50
raller) kunne lagre 2.000 bits per kva

dr arrorn rne (t2), kan mode rne medie r

lett lagre 100.000.000.000 bits per t2. I

takt med mer avanse rt tekn ologi fo rven-

tes tettheten å øke med 40% per år, men

mer høyteknol ogisk leseursryr bli r også
van skeligere å ved likeholde . Selv om
dagens magne tbånd er me r hold bare enn
bånd brukt i gamle spo lebånd, er det
stø rre usikkerh et forbu ndet med om de
mye me r avanse rte lesest asjonene vil
være mulig å operere o m 10-40 år.
For arkivering av elektronisk informa
sjo n anbefa les derfor en tiln ærm ing på
flere plan der kr it isk informasjon oppbe
vares på hardd isk tilkn ytt et servere og
mind re kr itisk in formasjon på tregere og
billigere hardd isker i SAN (Storage Area
Nerwork) eller i tape robot. D ata som
ikke forventes å gjenfinn es an ne t en n
ved helt spesielle situ asjoner (som gjen
skapi ng en er ulykke, ju ridiske kraveller
revisjon) kan lagres på høykap asitets
magneti ske tape i fjerna rk iv. Systeme r på
harddisk og SAN kan sikres gjen nom
replikering til andr e syste mer eller regel
mes sig du mping til m agnetbånd for

fjern lagring .



Det an befales å kop iere mag ne tbån d til
nye medier m inst hvert 10-20 år. Me ns

magnetbånd er en tekn olo gi som har
vært testet i over 50 år og der for er blitt
veldig stabil, er det vikti g å merke seg at

det er store forskjeller i kvalite t på

dagens harddisker (ofte gjenspei let i
pris).

INNHOLDSFORTAPELSE

Et stø rre problem en n fysisk hold barhet
på gammelt magnetisk medium er like

vel levetiden på programvaren for å tolke
informasjo nen . Men s for eksem pel for

matet på seismisk data laget i 1970 er
god t kjem i dag (eks. SEG B), er mye

annen histor isk data lagret på magnet
bånd (som sikkerhetskopie r. dokumen
ter, teknisk rådata etc) oft e i prop rietære

forma ter og kun tolk bare for den pro
gramvaren som skapte den . Å lese en

tape med sikkerhetskopi tart på en PC i
1990 bør ikke være en for stor teknisk

utfordring, men det kan være et probl em
å finne og å kjøre rett versjon av pro

grammet og et dertil egne t op erati vsy
stem som ble brukt den gangen sikker 
hetskopien ble generert. D et samme gjel

der flere historiske filfo rm at er, som
tekst beh andlere, tegnep rogram mer,

regnskaps- og sratisrikksysreme r, opera 
sjo nelle system er og ikke m inst databa
ser. For å sikre at man kan tolk e da taen

anbefales det å m igrere den over til nye
milj øer og formater. Eksem pler er filer
laget i tekstbehandl ere som konverteres
til PDF eller OpenDocument , fra et

utran gert operativsystem til et annet,

, Fra Federal Rules of Civ il Procedure (FRCP)
ol Sarbanes-Oxley Act fra 2002
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eller kildekod en fra et pro grammerings

språk til et annet. Risiko ved m igrering
er at man kan tape særegen funksjon a
litet og informasjon som ikke støttes av
de t nye formatet.

Emulering er når man gjenskaper funk

sjo na lite ten av et foreldet system .
Eksempler er å emulere Commodore64

sitt operativsystem på en PC for å kjøre
C 64-p rogrammer eller på en Unix

maskin em ulerer en virt uell Mac eller
W indows datam askin i arbeidsminne.
En trend vi ser er at åp ne standarder blir

imp lementert i fler e organis asjoner.
Internert og frem tid ige krav til øk t

delin g og red usert duplisering av infor
masjon vil bidra til str uk turering og

fremme utveksl ing av in fo rmas jo n

me llom systemer.

ANGREP BESTE FORSVAR?
Nye og økte krav til overholdelse av
offentlige krav, blant annet med Rule 26'
og SOX4 fra USA, og MiFID5 i Europa,

tvinger organisasjoner til å implementere

en strategi for informasjonsforvaltning.
Oisse øk te kravene er ofte knyttet til

jur id isk frem legging og kan være en vik
tig pådriver fo r å frem me økt strukture
ring av data og derve d også lerrere iden

tifisering av det som er bevaringsverd ig.
I USA har SOX flytt et det endelige
ansvaret fo r informasjonsforvaltn ingen i

en organi sasjon opp til de som sirrer med
my ndigheten og styrer bevilgn ingene til
å in nføre programm er som er om far

rend e nok. Ma nge sto re og mul tin asjo
nale konserner har derfor i løpet av bare

de siste årene gjort sto re frem skri tt. Mye

erfaring i denne prosessen har vært dyr
kjøpt , men det har vist at det ikke er
um ulig å sikre hele livssyklusen for orga
nisasjonens informa sjon på en forsvarlig

måte. Fruktene av dette arbeidet kom
mer nå de m indre organisasjonene til

gode.

Vi vet at kravene til god infor masjons
forva ltn ing kommer og at de er om fat

tende. Å være tid lig ut e med en stra tegi
vil red usere kjent risiko og kos t, samtidig

som det gir en un ik an ledni ng til å rydde

opp i gamle synder.

FREMTIDEN ERSTRUKTUR

O ver 95% av all d igital data antas å være
ustr u ktu rert og ligger ofte i lokale e

postfiler eller sentrale databaser og som
filer på harddisker. Mye av dette er også

duplikater og over flødige versjon er. E
post er i dag den desidert mest bru kte
metoden for komm unikasjo n mellom

organisasjon er og det finn es nå mange
gan ger flere elektroniske dokumenter

en n papi rdokument er. M en s det er
ma nge typer digital data, er e-pos t spesi
elt ut fo rdrende med tanke på bevaring . I

man ge org anisasjoner har e-pos t i praksis
blitt det nye arkivskapet.

En typisk organisasjo n med 1000 ansat
te vil kunne ha flere hu nd re mi llioner e

poster lagret på flere da tamaski ner og

magn etbån d over flere lokasjon er. H os
mange har arkivene med e-pos t blitt så
omfa tte nde og store at de ha r blitt

tvunget til å innføre upo pu lære begrens
nin ger - som grenser for hvor mye e-
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post hver en kelt kan lagre. Dette tvinger

brukere til å kontinuerlig slett e data uten

at det sikres at dette skjer i organisa sjo

nens eller ette rt idens beste interesse.

Mens fysisk post enkelt kan struktureres

gjenno m et posrrnort ak so m registrerer

og dis tri buerer videre int ern t, er det

meste av innkommende digital informa

sjon i dag avhengi g av sto r disiplin hos

hver enkelt mottaker. For full juridisk

spo rba rhet er en este virkelige alterna tiv

en sent ral arkiv ering av all e-p ost hvor

hver enkelt bru ker har begrenset mul ig

het til å selv slett e. Plassbeg rensninger

uten mul ighet til å slett e kan også
tvin ge/motivere brukeren til å flytt e e

posten over i et arkiv og derved tilføre

strukturert informasjon.

Implementeringen av nye elektroniske

løsninger for informasjonsforvaltning

kan holdes tilba ke fordi org anisasjone n

ikke finner gode løsninger for den histo

riske informasjonen so m i hovedsak er

ustrukturert. Man har so m regel valget

mell om å sette en strek og kjøre ny tt og

gammelt system parallelt eller ta en sto r

opp rydd ing og kon vertering for å få alt

inn i det nye systemet. Med en god kart

leggin g og et godt forarbeid kan den

best e og rimeligste løsningen ofte væte

en kombinasjon. H alvgodt nå kan være

bed re en n å vente på en utopisk løsn ing

eller en for om fatte nde løsning som skal

dekke alt. Det forventes at fjellet av d igi

tal informasjon vil seksdobles frem til

20 lOG, ergo vil det meste og det aktive av

orga nisasj onens data væte stru kturert

bare etter et par år hvis ma n i det minste

begynner med alt nytt nå.
Flere bed rifter ser verd ien av å innføre

systemer for elektronisk dokumenthånd

tering som sty rer brukeren til å de finere

strukturert data og lagre dokumentet

sentralt nå r det opprettes . D ette kan

fun gere svært godt for ny elektronisk

data som genereres internt, men forut

setter et godt gjennomtenkt program for

informasjon sforvaltning og oppfølging.
Iro n Mountain anbefaler en trinnvis til

nærming for å oppnå et akseptabelt pro

gram for informas jonsfor valtni ng:

1. Organiser
Bestem pro grammets om fang og eta
bler roller og ansvar i org ani sasjonen .

7 T he National Archive, www.archives.gov
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2. Vurder
Evaluer hvor du er i dag, identifiser

hvor du har de største manglene og

urarbeid en hovedpl an so m vil fYlle

d isse.

3. Utvikle
I steg tre utv ikles en omfatte nde kas

sasjons-/ bevarings plan, og så et stan

dard bed riftsomfattende program for

trov erd ig og konsekvent in forrna

sjo nshå nd tring .

4. Implementer
Implementeringen er er absolutt kri 

tisk steg 4. I den end elige analysen

vil ditt program bli vurdert på kva
liteten av implementeringen , og ikke

på des ign. D et er bedre å implemen

tere et ufullkomment program en n å

mislykkes med å implem entere et

tekn isk sett perfekt program .

5. Administrer
Implem enteringen er likevel bare

halve kampen . N år det endelig er

oppe og går må du ha ko nsistente
metoder på plass for å håndtere og

adminis trere det. Du må sikre at det

hold es oppdatert og at ansatte ko nt i

nuerlig påmi nnes om der es rolle slik

at det blir en naturl ig del av deres

daglige prosesser.

6. Revider
Som siste del av program met må d u

ha klart definert ansvarsforholdet.

For at ansva ret skal ha noe n verdi

bet inger de t regelmessige revisjoner.

HERFRA TIL EVIGHETEN
I USA antas det at ku n 1-3% av all

dokumen tasjon og materiale produsert

av det offen tlige> er så viktig at det av

juridiske eller historiske gru nner bør

bevares for et tert ide n. Uten en god stra

tegi for å str ukturere og bevare digit al

informasjon kan det bli nærm est umul ig
eller svært kostbart å identifisere dette

materialet i en organisasjon. En prio ri

tert tilnærming for å løse problemer kan

være:

l. Sikre at mediet dere arkiverer på er

lesbart og inn ho ldet tolkbart (sikre

mot ytterligere tap før du forsøk er å
forbedre kvalit eten) .

2 . Definer regler for klassifisering og

kassasjo n av informasjon (tilpass til

organisasjonens beh ov og de krav

so m stilles til den , men ikke forsøk å

finne opp hjul et på nytt).

3. Implementer program for akseprabel

in formasjonsforvaltn ing (info rma

sjonen som genereres i dag er utfor

dri ngen du skal løse om noen år, ikke

gjø r problem ene stø rre ved å vente

på den "perfek te løsning«).
4. Kartle gg h isto risk data og lag en rea

list isk og forn uftig plan fo r konverte

ring og bevaring (med en ana lyse av

kost/nytte kan uoverkommel ige

utfordringer bl i håndterlige).

5. H åndrer o rganisasjon ens inform a

sjonsfo rvaltni ng som et påg ående
program so m du må forrsetre å inves

tere i, og ikke se på det som et avslut

tende prosj ekt (gjør sikring av deres

informasjon og kunnskap til en del
av o rganisasjonens DNA).

Info rmasj on er organisasjonens kunn

skap og historie. Go d og stra tegisk beva

rin g og tilgang til begge er forutsetning
er for fremtidi g suksess.
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