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The challenge that remains is to maintain the ability to extract the information content of such stored
byte-streams. The knowledge of the formats of such preserved data is itself information, and is 
amenable to being represented digitally. It is thus amenable to preservation by the same means as 
are used for the data itself.
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• Model OAIS popisuje vlastnosti digitálního archivu pomocí šesti základních funkčních celků, které se nacházejí uvnitř 
systému a tří externích entit, které tvoří jeho okolí.

• Lingua franca
• velmi málo konceptů z OAIS bylo přímo a formálně rozvedeno jako samostatné standardy. 
Externí entity
Tvůrci (Producers) jsou lidé, organizace nebo systémy, které předávají archivu informace určené k dlouhodobému uchovávání.
Koncoví uživatelé (Consumers) jsou lidé, organizace nebo systémy, které využívají informace uložené v archivu. Speciální 
podskupinou koncových uživatelů je tzv. určená skupina (Designated Community). Jsou to uživatelé, kterým je obsah archivu 
určen primárně a kteří jsou schopní jeho informacím porozumět ve formě, ve které je OAIS archiv poskytuje.
Vedení (Management) je pověřeno tvorbou, kontrolou a v některých případech i vynucováním pravidel, která zastřešují aktivity 
OAIS archivu na nejvyšší úrovni. 
Funkční celek příjmu (Ingest)
Funkční celek příjmu je sada procesů odpovědných za přijetí informace poskytnuté tvůrci dat a její přípravu k zařazení do 
úložiště. Zahrnuje validaci dat po přijetí, převod do vhodné formy, extrakci nebo vytvořen popisných metadat a přesun do 
úložiště.
Funkční celek archivního uložení (Archival Storage)
Další funkční celek je systémová část archivu, která spravuje dlouhodobé úložiště a udržuje digitální materiály svěřené OAIS 
archivu. Je zodpovědná za to, že archivovaný obsah se nachází v odpovídajícím úložišti a jeho data zůstávají úplná a je možné je
poskytovat. Funkce archivního uložení zahrnují i procedury migrace a výměny médií. Tento funkční celek také zajišťuje 
získávání vyžádaného obsahu.
Funkční celek správy dat (Data Management)
Funkční celek správy dat udržuje databáze popisných metadat, které identifikují a popisují archivované informace. Dále 
spravuje administrativní data určená pro podporu vnitřních systémů archivu. Slouží jako podpora pro vyhledávání a získávání 
archivovaného obsahu.
Funkční celek plánování uchovávání (Preservation planning)
Funkční celek plánování uchovávání je služba odpovědná za zmapování strategie dlouhodobého uchovávání a její průběžnou 
aktualizaci. Služba monitoruje okolí OAIS archivu a v případě nutnosti vytváří doporučení k provedení nezbytných změn v reakci 
na změny prostředí. Je to pojistka archivu proti neustálým změnám uživatelského a technologického prostředí.
Funkční celek zpřístupnění (Access)
Funkční celek zpřístupnění řídí procesy a služby, které koncovým uživatelům umožňují najít, vyžádat a získat obsah archivu. 
Zprostředkovává uživatelům služby funkčních celků archivního uložení a správy dat a provádí nezbytné úpravy požadovaného 
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obsahu (například změnu formátu) před jeho poskytnutím.
Funkční celek správy (Administration)
Funkční celek správy je odpovědný za řízení každodenních operací OAIS archivu a koordinaci zbývajících pěti funkčních celků. 
Dalším jeho úkolem je interakce s tvůrci, koncovými uživateli a vedením. Je to ústředí celého archivu, které komunikuje 
směrem dovnitř i ven. 
Popis modelu OAIS podle (Lavoie, 2004, s. 6–10) 
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Hmota má tendenci postupně se ztrácet, rozplynout se, rozpadnout, zežloutnout, zestárnout –
digitální informace nikoliv. Informace buď je, nebo není. 
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1. Issues of long-term persistence can arise as soon as the time digital materials are created: for example, in choosing 
between a widely-used, stable digital format, and one that is obscure or on the verge of obsolescence. This sense of 
urgency is driven largely by the fact that it is problematic to apply digital preservation techniques ex post—i.e., after 
deterioration has set in. While a print book with a broken spine can be easily re-bound, a digital object that has become 
corrupted or obsolete is often impossible (or prohibitively expensive) to restore. Digital preservation techniques are most 
effective when they are pre-emptive. This suggests that as more and more digital materials come under the stewardship 
of collecting institutions, preservation will become less like an event occurring at discrete intervals, and more like a 
process

2. resources. In short, digital content can incorporate features with no equivalent in the analog world. How many of these 
features can or should be preserved? the choice of preservation strategy will need to reflect a consensus of all 
stakeholders associated with the archived digital materials. Achieving such a consensus is difficult, and in some 
circumstances, impossible. A second-best solution is for the digital repository to articulate clearly what outcomes can be 
expected from the preservation process.

3. The distribution of digital preservation responsibilities is almost certain to include decision-makers outside the cultural 
heritage community. Since the value of certain digital materials can persist indefinitely, those who have custody of these 
materials during the various stages of the information lifecycle must recognize and act upon the need to manage them in 
ways compatible with long-term preservation.

4. Preserving everything is not an option. Digital preservation is expensive, and it is therefore impractical to make every bit 
of information in digital form the subject of active preservation measures throughout its entire lifecycle. Given this, two
options remain. One is to collect as many digital materials as possible and deposit them into mass storage systems.

1. The "save now, preserve later" strategy is feasible only through the unique characteristics of digital 
information, where the steady decline in storage cost makes it conceivable to save everything. The chief 
criticism of this approach is summarized by the adage "saving is not preserving";

2. The second strategy is selection: that is, determining from the outset which digital materials should be 
preserved and taking steps to curate them throughout their lifecycle. The choice of which materials to 
preserve is a difficult one, and will depend on a number of factors, including institutional mission, cultural 
preferences, economic practicality, and risk management policies.

5. the need to take immediate and frequent actions to preserve digital collections usually is overshadowed by the desire to 
create and disseminate new forms of digital content. Second, funds that are made available are usually provided on a 
temporary basis, often as grants to support one-off undertakings or special projects. Digital preservation is still in its 
infancy, and much of the available data is heavily skewed toward upfront costs: reformatting, setting up the digital 
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repository, ingestion of materials, etc.
Cooperation can enhance the productive capacity of a limited supply of digital preservation funds, by building shared 
resources, eliminating redundancies, and exploiting economies of scale. Cooperation would also minimize redundancy: 
preserving a particular digital resource in a single location, rather than preserving copies in multiple locations. It is
economically impractical for every collecting institution to develop local digital preservation capabilities.
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7. Digital materials purchased through license or subscription, such as electronic journals or ebooks, illustrate the collision 
between the need to intervene to preserve digital materials and the need to protect intellectual property rights. The 
content provider must be persuaded or enjoined to preserve the materials in their custody; or alternatively, the content 
provider must cede the right to preserve to another entity. Striking a balance between the interests of content providers 
and collecting institutions maybest be achieved through appropriately designed contracts.

8. For the most part, digital preservation systems have been designed "holistically", combining raw storage capacity, ingest 
functions, metadata collection and management, preservation strategies, and dissemination. X digital preservation 
activities might adopt a "disaggregated" approach, where the various components of the preservation process are 
broken apart into separate services distributed over multiple organizations. A digital preservation system can be 
deconstructed into several functional layers. The bottom layer includes hardware, software, and network infrastructure 
supporting the storage and distribution of digital content. The next layer includes more specialized services to manage 
the archived content residing in the system, including metadata creation and management, and validation of materials' 
authenticity or integrity. Preservation measures are implemented in the next layer of services, including monitoring the 
repository‘s environment for changes that could impact the ability to access and use archived content, as well as 
initiating processes such as migration or emulation to counteract these changes. The top-most layer includes services 
that support browsing or searching, access requests, validating access permissions, and arranging for delivery.

9. Although much work remains to be done to resolve the challenges specific to preserving digital materials, it is not too 
early to begin thinking about how digital preservation mechanisms will be integrated with, and operate alongside of, the 
wide range of other services which, taken together, constitute a digital library. Fulfilling this dual mission requires that 
preservation processes operate seamlessly alongside access services. Preservation should not impede access or reduce 
the scope for sharing information. That access and use of archived materials can be supported without comprising 
preservation objectives, but achieving this in practice requires explicit recognition of the impact of preservation on access 
(and vice versa) in the design and implementation of digital library systems.

10. OAIS and other standards, benchmarks and metrics, evaluation. One way to contribute to this is through the 
establishment of certification procedures for digital repositories. Certification would indicate that a repository has met
certain minimum requirements in its curatorial policies and procedures, including conformance to what is regarded as 
current best practice in digital preservation.

11. In business, an arm's length transaction is a deal in which the buyers and sellers act independently and do not have any 
relationship to each other. The concept of an arm's length transaction assures that both parties in the deal are acting in 
their own self-interest and are not subject to any pressure or duress from the other party. It is unlikely that every 
collecting institution responsible for the curation of digital materials will have the resources and expertise to implement 
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the entire digital preservation process locally. Part of the preservation responsibility may be taken up by third-party 
services specializing in the preservation of digital materials
Transakce za obvyklých tržních podmínek, tržní odstup – princip "obvyklé ceny"

12. A large class of materials, including digital surrogates of analog items, as well as born-digital objects for which analog 
equivalents can be easily produced, present other options in addition to digital preservation. The decision to preserve in 
digital or analog form may turn on a simple cost comparison of the two approaches, but ideally, it should also take into 
account the preferences of users.

13. But preserving a resource, and in so doing, making it part of the permanent scholarly or cultural record, also confers 
benefits on society at large. A preserving institution can generate societal benefits extending well beyond its immediate
stakeholders. The costs of producing these extra benefits often remain uncompensated.
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Použití standardů/Use of standards

Examples:

• A majority of digitisation programmes choose TIFF (Tagged Image File Format) as an open, stable and widely supported 
standard for creation of preservation master images, with expectations of the format’s longevity

• The Victorian Electronic Records Strategy (VERS) primarily stores digital documents in Adobe Portable Document format 
(PDF) and encapsulates them in an XML metadata wrapper. PDF was chosen, in part, due to the public availability of the 
proprietary standard, from which independent viewing tools have been constructed.

Výhody

• zjednodušuje proces ochrany

• zpravidla existují dostupné nástroje

Nevýhody

• zvýšené náklady na konverzi materiálů

• riziko ztráty během konverze

Extrakce a strukturování dat
Examples
• The San Diego Supercomputer Center have used custom algorithms to apply XML tags to a collection of one million emails 

(Moore et al, 2000 [2]). Application of this approach to word processing documents and geospatial datasets has also been 
investigated (Moore, 2001). The National Archives of Australia is also investigating this approach to emails, with extension 
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to other formats to follow (Heslop and Davis, 2001)
• The VERS programme of the Public Record Office Victoria (Australia) is investigating XML representation of database tables
• The Universal Virtual Computer approach (Lorie, 2000) proposes the inclusion of tags in original data streams to mark 

sections of data for interpretation using a documented set of rules for each data type

Zapouzdření
Examples
• The Reference Model for an Open Archival Information Systém (OAIS) describes incorporating data objects and their 

associated metadata into Archival Information Packages (AIPs). Metadata may either be bundled directly with the archived 
object or logically associated within the systém

• The VERS strategy involves creation of “onion records”, in which data objects are wrapped directly in XML-encoded 
metadata, making them independent of a management system

• The Universal Preservation Format (UPF) strategy seeks to make objects independent of applications and operating 
systems by wrapping the content in “self-describing” metadata that includes the technical specifications to access the 
encapsulated materials.

Výhody
• Poskytuje informaci, která ulehčí nalézt existující prostředky, nebo vyvinout nové
Nevýhody
• Reference na existující prostředky neřeší problém jejich technologické změny
• I se zapouzdřenou informací nemusí být snadné vytvořit nový prostředek

Omezení formátů
• The UK Archaeology Data Service (ADS) specifies a preferred (but not exclusive) range of formats for deposit and 

provides guidelines for depositors on creating or preparing materials for submission
• In prescribing the types of records that must be maintained by contributing institutions, government archival bodies 

may also be able to prescribe the formats that they will accept for deposit.
Výhody
• Omezuje problémy
• Může být použito jako rozšíření Použití standardů se všemi jeho výhodami
Nevýhody
• Nemusí nutně řešit problémy s přístupností
• Může vést k omezení akceptovaných materiálů
• Konverze může vést ke ztrátě informací

Universal Virtual Computer
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Ochrana technologií
Examples
• Maintaining old disk drives that will accommodate diskettes of a size that are no longer accommodated by current 

computer equipment
• Maintaining superseded software for use with legacy materials
• Maintaining old operating systems to support software that does not work on current platforms.
Výhody
• Zachování plného rozsahu funkcí a prvků
• Poskytne čas pro implementaci jiných strategií
• Nezbytná dokumentace HW and SW poskytne lepší pochopení sbírek, což je užitečné pro plánování a implementaci jiných 

strategií
Nevýhody
• Dlouhodobá údržba je náročná a nepravděpodobná
• Odhadovaná doba pro uplatnění je 5 – 10 let
• Nezbytná expertní podpora nemusí být k dispozici

Zpětná kompatibilita a migrace verzí
Examples
• Web browsers are usually capable of interpreting and displaying materiál written using earlier versions of the HTML 

standard
• Office document applications, such as word processing, spreadsheet and database applications, usually allow previous 

versions of their file formats to be transformed and resaved in a new version, as part of application upgrade paths
• The Digital Preservation Testbed (Digitale Testbed Bewaring) project in the Netherlands has investigated migration of 

documents through and over generations of application versions
Výhody
• Dostupnost – vývojáři SW často implementují zpětnou podporu nebo migraci
• Může prodloužit období pro implementaci jiných strategií
Nevýhody
• Časově omezená a obtížně odhadnutelná a plánovatelná
• Nemusí být dostupná pro všechny typy objektů
• Možné nežádoucí změny
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Migrace
Examples
• Collections of heterogeneous materials in well-characterised formats, such as image collections, are likely to be suited to 

format transformation.
Výhody
• Pro některé formáty jsou již k dispozici známé migrační postupy
• V případě úspěchu neklade nároky na hw a sw užitvatelů
Nevýhody
• Nemusí být použitelná pro komplexní objekty, protože v novém formátu nemusí být podporovány všechny funkce
• Riziko poškození
• Nutné provádět opakovaně, což zvyšuje náklady

Re-engineering
Příklady
• Hra Doom
Výhody
• Přenos software z jedné platformy na druhou
Nevýhody
• Extremně náročná
• Reverzní inženýring je zpravidla zakázaný vlastníky autorských práv
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Prohlížeče a migrace v okamžiku přístupu

Examples

• The ‘migration on request’ approach developed in conjunction with the CEDARS and CAMiLEON projects includes a 
software tool with the digital object and uses the object’s metadata to record a method for accessing the object using 
the tool. As technology changes, the metadata is updated to reflect changes in the method of access (Cedars, 2002; 
Mellor, Sergeant and Wheatley, 2003).

• The TOMS (Typed Object Model Server) approach provides transformation methods for common document and data 
types, allowing a server to choose a suitable transformation path for a range of object types. (Thibodeau, 2002)

• The VERS strategy converts documents to a PDF format on the basis that third-party viewers for PDF may be constructed 
from the format specification.

• The Rosetta Stones approach includes methods for data format interpretation and sample files in both the original 
format and a reference format showing what the files should look like if being interpreted correctly. Software tools may 
then be constructed to follow the interpretation method proposed for the files, and to check for correct interpretation 
by comparing sample files against the reference display. (Thibodeau, 2002)

Výhody

• Prevence rizika "kumulovaného poškození"

• Odpadají náklady na pravidelnou migraci celého archivu

Nevýhody

• Pro některé materiály nemusí být prohlížeče nebo nástroje k dispozici
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• Nemusí být k dispozici reprezentace všech atributů (ačkoliv to může být někdy žádoucí, "read only access")

• Interpretace pomocí prohlížeče nebo transformačních nástrojů nemusí být přesná

Emulace

Examples

• Researchers from the CAMiLEON project have investigated emulation as a digital preservation approach, including 
experimental use of available emulators (Hedstrom and Lampe, 2001) and construction of an emulator for a 1970s 
system, George3 (Holdsworth and Wheatley, 2001)

• A Universal Virtual Computer (UVC) has been proposed as an intermediate virtual platform that could be used across 
future systems, so that emulation of programme behaviour can be targeted to a single persistent platform, minimising
the need for additional layers of emulation
(Lorie, 2000)

• The possibility of postponing emulator construction until required, preserving instead detailed specifications for such 
emulators that would be generated when they were needed, has also been proposed (Rothenburg, 2000)

Výhody

• Zavedený princip, často používaný při vývoji software

• Existuje široká škála emulátorů

• Umožňuje znovuvytvoření řady digitálních objektů s plnou funkcionalitou

• Umožňuje uchovávat digitální objekty v původní podobě

Nevýhody

• Technicky náročná

• Závislá na dokumentaci

• I samotné emulátory musí být migrovány

• Podmínkou je znát technické vlastnosti, design a podmínky nasazení
• Omezeno nutností používat proprietární software
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Open Preservation Foundation (OPF) – navazuje a spravuje výsledky projektu Planets (nástroje, vzniklou komunitu, informační 
zdroje) a podporuje další výzkum v oblasti LTP. PLANETS byl čtyřletý projekt zahájený v roce 2006. Měl za cíl vytvoření 
praktických služeb a nástrojů, které měly pomoci zajistit dlouhodobý přístup ke kulturnímu a vědeckému bohatství v digitální 
podobě (About Planets, 2007). V rámci projektu byl mimo jiné vytvořen softwarový nástroj Plato, který slouží pro tvorbu plánů 
dlouhodobého uchovávání a který je nadále vyvíjen a spravován Technickou univerzitou ve Vídni. 
Preservation and Long-term Access through Networked Services -
• DPC (Digital Preservation Coalition), DCC (Digital Curation Centre) – sdružení podporující vzdělávání a výzkum v oblasti 

dlouhodobé archivace).
• Research Data Alliance (RDA) – organizace zaměřená na propagaci správy a sdílení vědeckých dat.
• POWRR (Preserving Digital Objects with Restricted Resources) – americký projekt financovaný z National Endowment for

the Humanities zaměřený na provádění dlouhodobé ochrany s omezeným rozpočtem
• FADGI (Federal Agencies Guidelines Initiative) – americká organizace zaměřená na vytváření a propagaci standardů 

digitalizace a dlouhodobé ochrany dat
• APARSEN (Alliance for Permanent Access) – evropský projekt s množstvím užitečných výstupů (nástrojů a publikací)
• JISC – britská organizace zaměřená na využití, správu a ochranu akademických a vědeckých digitálních dat

• Národní iniciativy jako:
• Nestor – německé sdružení pro dlouhodobou archivaci, zabývá se standardizací, podporuje výzkum, vzdělávání, 

audit a certifikaci).
• NDSA (National Agenda for Digital Stewardship) – komunita institucí zabývajících se dlouhodobou archivací v 

USA v projektu NDIIPP a dalších projektech.
• NCDD (Netherlands Coalition for Digital Preservation) – nizozemská komunita okolo dlouhodobé ochrany 

digitálních dat.
• Digitalbevaring.dk – dánská komunita okolo dlouhodobé ochrany digitálních dat

• Velké knihovny převážně západních zemí:
• Kongresová knihovna, USA;
• Národní knihovna Nového Zélandu;
• Národní archiv Velké Británie (TNA);
• Britská knihovna;
• Královská knihovna Nizozemí;
• Národní knihovna Austrálie aj.
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• Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model
• Základním orientačním bodem je ISO 14721 (v češtině jako ČSN ISO 14721), tzv. referenční model OAIS, který předepisuje 

jaké informace (metadata) mají být uloženy s ochraňovanými daty, a jaké funkce má plnit archiv odpovídající OAIS. Z OAIS 
jsou pak odvozeny další standardy, které například popisují mechanismy interakce mezi tvůrci obsahu a archivem (PAIMAS 
– ISO 20652:2006 a PAIS) nebo stanovují metodiku pro audit a certifikaci repozitářů. Uvedené normy a nástroje pro audit a 
certifikaci slouží především k prokázání kvality činnosti repozitáře navenek, např. pro zřizovatele, koncového uživatele 
apod., ale také pro vnitřní kontrolu procesů.

• Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť
• ISO 16363 - Audit and certification of trustworthy digital repositories - je norma na hodnocení důvěryhodnosti digitálních 

repozitářů. Vznikla na základě spolupráce CRL (The Center for Research Libraries) a OCLC (Online Computer Library Center) 
a je postavena na nástroji TRAC, který se v roce 2012 stal touto ISO normou. V roce 2014 byla přeložena do češtiny jako 
ČSN ISO 16363:2014. Norma je určena k externímu auditu a certifikaci, ale stejně dobře ji lze použít pro vnitřní audit, nebo 
jako pomůcku pro budování nového digitálního repozitáře. Důraz je kladen na repozitář jako na celek se všemi aspekty 
činnosti - management a lidské zdroje, financování, smlouvy s dodavateli dat,vnitřní procesy, technické zázemí, IT 
zabezpečení, atd.

• Space data and information transfer systems — Requirements for bodies providing audit and certification of candidate 
trustworthy digital repositories

• ISO 16919 - V této normě jsou definovány požadavky na organizace (ať už komerční společnosti, nebo neziskové 
organizace), které provádějí certifikace dle ISO 16363. Norma nebyla dlouho oficiálně schválena, byla k dispozici pouze ve 
formě draftu a tedy nemohli probíhat žádné oficiální certifikační audity. To se změnilo v roce 2014, kdy byla ISO 16919 
konečně vydána. 
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• DRAMBORA: V rámci společné iniciativy Digital Preservation Europe (DPE) a Digital Curation Centre (DCC) vznikl v roce 2007 
systém DRAMBORA21, který byl vytvořen pro interní evaluaci repozitáře ze strany samotné organizace. V roce 2008 
spatřila světlo světa verze 2, která je dostupná on-line pomocí webového rozhraní.22 Doposud bylo v ČR provedeno 
několik auditů – v Národní knihovně ČR v červnu 2007 (NK se účastní projektu DPE a vlastně tak DRAMBORU testovala), 
ÚVT Univerzity Karlovy v Praze na podzim 200723 (testování v rámci vývoje druhé verze) a pak v Národním úložišti šedé 
literatury24 (2009, 2010 a 2011). Nástroj je možné používat on-line pomocí webového rozhraní, či si stáhnou off-line verzi 
1.0. Nevýhodou pro některé tuzemské uživatele může být dostupnost DRAMBORY pouze v angličtině, což může snížit 
použitelnost tohoto nástroje. Chybí zde podpora české diakritiky, takže je nutné psát bez háčků a čárek (což práci 
komplikuje a je to nepřirozené), nebo přejít na angličtinu. 

• TRAC: Již v roce 1996 vznikla potřeba, aby digitální archivaci prováděly repozitáře, které budou důvěryhodné a jejich 
hodnocení a certifikaci budou provádět externí subjekty. Jenže doba k tomu nebyla zralá, protože celosvětová LTP 
komunita neexistovala a tak se projekt uložil k ledu. Podmínky se zlepšily po roce 2000, kdy vznikl dokument OAIS, který 
nastavil oborový konceptuální rámec (viz výše). Organizace Research Library Group (LRG) a National Archives and Records
Administration (NARA) vytvořily společnou pracovní skupinu a začaly vyvíjet pravidla pro certifikaci důvěryhodných 
repozitářů. V roce 2005 byla vydána první verze pro okomentování a v roce 2007 vyšel nástroj TRAC26 (Trustworthy
Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist), který se stal základem pro mnoho dalších projektů. V únoru 2013 
byl dokončen rok trvající audit repozitáře Scholars Portal, který spadá pod
sdružení kanadských univerzit Ontario Council of University Libraries (OCUL) a stal se tak prvním důvěryhodným digitálním 
repozitářem v Kanadě, který byl certifikován podle TRAC.

• V červenci 2010 byl signatáři ‘Memorandum of Understanding’ odsouhlasen Evropský rámec pro audit a certifikaci 
digitálních repozitářů (European Framework for Audit and Certification of Digital Repositories). Dohodu podepsali zástupci 
CCSDS/ISO Repository and Audit Certification Working Group /RAC), Data Seal of Approval Board a DIN Working Group 
“Trustworthy Archives – Certification”. Tento rámec stanovil tři základní úrovně auditů a certifikace digitálních repozitářů:

• Základní certifikace (Basic certification) – udělena repozitářům, které dostojí směrnicím Data Seal of Approval
(DSA).

• Rozšířená certifikace (Extended certification) – přiřazena repozitářům, které již splnily Základní certifikaci a 
navíc provedly za externího prozkoumání strukturovaný a veřejně dostupný “samo-audit” podle ISO 
16363 nebo DIN 31644.

• Formální certifikace (Formal certification) – po dosažení Základní certifikace repozitář nechal provést plně 
externí, nezávislý audit a certifikaci dle ISO 16363 nebo DIN 31644.
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http://www.trusteddigitalrepository.eu/Trusted Digital Repository.html
http://datasealofapproval.org/
http://public.ccsds.org/publications/archive/652x0m1.pdf
http://www.iso16363.org/preparing-for-an-audit/


Repozitáře poté mohou na svých webových sídlech a v dokumentech uvádět jeden ze tří symbolů certifikace.
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Cílem vlastní identifikace digitálního formátu je nejen jednoznačné určení formátu a jeho verze, ale také získání jednoznačného 
identifikátoru formátu a jeho verze, které přesně určují typ souboru pro pozdější procesy. V internetovém prostředí se často 
používá jako identifikátor typu formátu tzv. MIME-type. Ten dokáží zjistit obvyklé nástroje operačních systémů/file systémů, 
ovšem pro dlouhodobou archivaci je tahle informace nedostatečná. Vedle MIME-typu totiž pracují systémy repozitářů
nejčastěji s PRONOM Unique ID, tzv. PUID. K jednoznačnému určení, identifikaci formátu, používají nástroje v oblasti 
dlouhodobé archivace tzv. "signatures" nebo "magic numbers". Jsou to v podstatě konkrétní bitové sekvence, které se musí 
nacházet v těle souboru na místech typických pro daný formát. Při identifikaci také mohou pomáhat externí znaky – jako je 
koncovka souboru. 
Nástroje na identifikaci, resp. workflow, které tyto nástroje používá, musí řešit situace, kdy např.: 
• - koncovka souboru neexistuje; 
• - koncovka souboru neodpovídá formátu identifikovanému pomocí "signature"; 
• - více metod identifikace nevede k stejnému výsledku (soubor s koncovkou .pdf je identifikován jako .doc); 
• - není k dispozici "signature", která by souborový formát uměl identifikovat (nové nebo exotické formáty); 
• - je identifikováno více typů/verzí formátů, mezi nimiž není nástroj schopen dále rozlišit (typicky TIFF, DOC, XML nebo TXT 

soubory); 
• - soubor je hybridní – obsahuje "signatures" více formátů (PDF a HTML/javascript v jednom, OCR TXT obsahují zdrojový kód 

naskenovaný k článku apod.). 
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Validací se zjišťuje nakolik je daný digitální objekt v souladu s konkrétním předpisem 
nebo standardem pro daný typ formátu. Zjišťuje, zda jsou naplněny syntaktické 
požadavky (zda je objekt well-formed) a sémantické požadavky (zda je valid6). 
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Formátová migrace není jen jednoduchým převodem objektu z formátu A do formátu B. Z výše 
uvedeného je vidět, že technická realizace migrace z formátu A do formátu B je jen jedním z mnoha 
kroků v řetězu aktivit. Těmto aktivitám se říká “plánování dlouhodobé archivace” (preservation
planning). K podpoře těchto aktivit vytvořila komunita zabývající se dlouhodobou archivací řadu 
metodických i praktických nástrojů 
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METS a PREMIS se většinou vyskytují společně, konkrétně PREMIS je vnořen do záznamu METS. METS 
je metadatový standard navržený pro zápis, výměnu či sdílení různých typů metadat ke konkrétnímu 
digitálnímu objektu. Umožňuje zabalit do jednoho XML souboru popisná, administrativní, ochranná, 
strukturální metadata i metadata práv. 
PREMIS na druhé straně je schéma, které je specializované na tzv. ochranná metadata, tedy metadata 
o digitálním objektu, která podporují procesy dlouhodobého uchovávání toho konkrétního objektu. 
PREMIS je jedním z doporučených standardů pro část administrativních metadat schématu METS 
(amdSec). Existuje konkrétní doporučení, jakým způsobem PREMIS do METS zabalit 
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