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“Mūsu uz zināšanām balstītajā ekonomikā digitālā informācija ir vitāli svarīgs resurss, kas ir
vērtīgs pētniecībā un izglītībā, zinātnē un humanitārajās zinātnēs, radošajā un kultūras jomā,kā
arīsabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Bet digitālā informācijapēc savas būtības ir trausla un bieži
pakļauta zuduma riskam. Pieeja vērtīgai digitālajai informācijai rīt ir atkarīga no darbībām, kas
šodien tiks veiktas šīs informācijas saglabāšanai; laika gaitā piekļuve infomācijai ir atkarīga no
nepārtrauktas un efektīvas resursu sadales tās saglabāšanai.” (Zilās lentītes darba grupa 2010:1)
Kā norādīts iepriekš minētajā apgalvojumā, digitālo materiālu saglabāšanai ir nozīmīga
ekonomiska vērtība un izšķiroša loma sabiedrības kultūras mantojuma aizsardzības procesā. Tā
prasa arī būtiskas ekonomiskas izmaksas to resursu nodrošināšanā, kādi nepieciešami, lai
nodrošinātu materiālu saglabāšanu un piekļuvi tiem nākotnē. Digitālo materiālu saglabāšana arī
rada tehniskus un juridiskus izaicinājumus, kas stipri atšķiras no tiem izaicinājumiem, kādi mēdz
rasties saistībā ar nedigitāliem materiāliem. Tīkla arhivēšanas nozare pienes vēl savus
izaicinājumus, ko rada tīkla dinamiskums un īslaicība, kā arī tiešsaistē pieejamo materiālu
daudzuma un sarežģītības nepārtrauktā palielināšanās.
Austrālijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk – ANB), tīkla arhivēšanas pionieri, ir pragmatiski un
visai veiksmīgi ķērušies klāt šo problēmu risināšanai ar savu PANDORA tīkla arhīvu (turpmāk –
PANDORA vai Arhīvs). Autoresprāt, PANDORA ir guvusi panākumus tādēļ, ka tai ir reālistiski
parametri, kas nosaka sasniedzamos mērķus, un mehānismi, kas atļauj šos mērķus sasniegt,
neskatoties uz ierobežoto budžetu. Šādi ir nodrošināta ekonomiskā stabilitāte un, līdz ar to, arī
Arhīva stabilitāte. ANB ir inovatīva tādu rīku izstrādē, kas atbalsta efektīvākas un iedarbīgākas
pieejas digitālajai saglabāšanai, un šogad ir sākusi piemērot Saglabāšanas Principu Manifestu
(Preservation Intent Statements)tās digitālajai kolekcijai (ieskaitot PANDORU). Šī informācija
tiks izmantota tad, kad ANB ieviesīs jaunas darba plūsmas un infrastruktūru, kas palīdzēs atbalstīt
visu ANB digitālo kolekciju saglabāšanas pārvaldību. Šī eseja tuvāk apskata šo jaunieviesumu,
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respektīvi, saglabāšanas principa informāciju PANDORAS gadījumā, un ko tas nozīmē kolekcijai.
Tiks aplūkots arī tas, kā ANB ir veicinājusi Arhīva ekonomisko ilgtspējību un kādas ir nākotnes
perspektīvas.
Lai nodrošinātu augšminēto analīzi ar kontekstu, nepieciešams īss pārskats par PANDORAS
pirmsākumiem. Kā jau norādīts iepriekš, digitālā saglabāšana savā būtībā ir savādāka nekā
tradicionālās saglabāšanas vai arhivēšanas metodes un ir nonākusi bibliotēku un informācijas
zinātnes priekšgalā relatīvi nesen. Kā kursa materiāls norāda, šī joma ir īpaši izaicinājumu pilna
bibliotēku un informācijas nozares darbiniekiem, jo nav formālu un plaši akceptētu digitālo
materiālu glabāšanas un arhivēšanas noteikumu, kaut arī var teikt, ka pamazām šajā jomā rodas
“standarta prakse”, pateicoties dažādu institūciju pūlēm, un PANDORA ir viens no
nozīmīgākajiem piemēriem. (Harvey 2012:1). Par spīti jebkādu standartu trūkumam 1995. gadā
ANB sāka PANDORAs kolekcijas attīstīšanu, vispirms izveidojot tvēruma un izvēles vadlīnijas
pirms jebkāda tīkla materiāla ievākšanas. Šo ideju uz priekšu virzīja ANB pārliecība par to, ka tā
ir ANB atbildība - savākt un saglabāt publicēto nacionālo mantojumu neatkarīgi no tā formāta.
Izvēli arī ietekmēja resursu problēmas un ANB mērķis – tam, ko tā grasījās savākt un saglabāt,
bija jābūt pieejamam. Būtisks uzsvars tika likts uz kvalitātes garantijām. (Harvey:2005) Tā
rezultātā selektīva tīkla informācijas ievākšana tika pieņemta kā vienīgā reālistiskā un iespējamā
pieeja.
PANDORAs sākotnējās izvēles vadlīnijas bija balstītas uz jau pastāvošo ANB kolekcijas attīstības
politiku. Izvēlētajiem priekšmetiem bija jāsatur nozīmīgs Austrālijas izcelsmes saturs vai autorība
un attiecīgajam darbam bija jābūt ar autoratīvu ilgtermiņa izpētes vērtību. Vēl vairāk, digitālo
publikāciju juridiskā regulējuma trūkuma dēļ nācās arhivēšanai nepieciešamās īpašnieku/izdevēju
atļaujas iegūt iepriekš, lai nodrošinātu ātru pieejamību. 1998. gadā procedūras jau bija uzsāktas un
PANDORA kļuva publiski pieejama ar visu savu 36 vienumu kolekciju. 1998. gadā ANB arī
mēģināja iesaistīt citas Austrālijas bibliotēkas un kultūras iestādes. Šobrīd sadarbība ir viena no
PANDORu raksturojošajām iezīmēm – Arhīvā piedalās 11 organizācijas.
Tālredzīgā ideja izveidot izvēles vadlīnijas nodrošināja ANB ar regulējumu, kas ļāva atbildēt uz
galveno jautājumu, kas rodas saistībā ar digitālo saglabāšanu – ko saglabāt? Šobrīd izvēles
vadlīnijas izstrādā katra iestāde, kas piedalās saglabāšanā, un šīs vadlīnijas nav standartizētas. Tās
nosakaizvēles un informācijas ievākšanas prioritārās jomas, digitālo objektu iekļaušanu un
izņēmumus, failu formātu, versiju/labojumu pārvaldību, utt. Izvēle ir ierobežota ar digitālajiem
materiāliem vai publikācijām, kas pastāv tikai tiešsaistē. Vēl vairāk, izvēles process novieto saturu
pāritiešsaistes publikācijas faila formātam, kas nozīmē to, ka būtiskam skaitam izvēlēto mājaslapu
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nepieciešams papildu darbs, lai padarītu tās pieejamas. PANDORAs kolekcijas gadījumā
izmantotā programma pārraksta kodu, radot virkni arhivētu kopiju, kas pēc būtības atšķiras no
oriģinālajām tīkla versijām. Lai arī digitālo objektu “izskats un sajūta” tiek saglabāta, ANB ir
pieņēmusi to, ka šo parametru saglabāšanā tai ir jābūt elastīgai. Šobrīd PANDORAs kolekcija
sastāv no apmēram 75% teksta, 20% attēlu un 5% multimediju un stila elementiem, ieskaitot
attēlus. Gandrīz puse kolekcijas sastāv no valsts publikācijām, un ANB atbild par lielākās šķirkļu
daļas arhivēšanu. (Webb et al 2013:13).
Šogad ANB izstrādāja Saglabāšanas Principu Manifestus visām tās digitālajām kolekcijām, kas
izceļ saglabāšanu kā informācijas ievākšanas galveno elementu. Galvenais stimuls šīs pieejas
izmantošanai ir ANB mērķis nodrošināt pieejamību Austrālijas dokumentālajam mantojumam.
Attiecībā uz ANB digitālajām kolekcijām, pieeja šiem digitālajiem objektiem var tikt nodrošināta
tikai tad, ja tiek saprasti tehniskie/tehnoloģiskie aspekti, kas nepieciešami šo objektu saglabāšanai.
Šī pieeja balstās uz “nozīmīgo īpašību” idejas (“nozīmīgās īpašības” ietver tos digitālā objekta
aspektus, kas jāsaglabā laika gaitā, lai nodrošinātu to, ka digitālais objekts paliek pieejams un
autentisks. ANB ieskatā nozīmīgo īpašību koncepta piemērojamība nodrošina “kas?”, “kāpēc?”,
“kurš?” un “cik ilgi?” konkretizāciju saglabāšanas izvēlē (t.i., kas jāsaglabā;kāpēc jāsaglabā; cik
ilgi jāglabā?; kas par to ir atbildīgs?), ko ANB ieskatā vajag nostiprināt, lai varētu saprast, kādi
saglabāšanai nepieciešamie atribūti var tikt iegūti (t.i. “kā?”). Tas arī liek procesā iesaistītajiem
apdomāt, kā varētu izskatīties adekvāts pieejamības līmenis. Prakses pieeja ir likt kuratoriem
apsvērt viņu kolekcijas attīstības politikas un informācijas ievākšanas lēmumu sekas pieejas
nodrošināšanā un saglabāšanā (Webb et al. 2013).
Tādas tīkla kolekcijas kā PANDORA, salīdzinot ar citām digitālajām kolekcijām, rada īpašus
izaicinājumus galvenokārt tās satura (pār kuru saglabāšanu veicošajai iestādei nav nekādas
kontroles) apjoma, daudzveidības un sarežģītības dēļ. Tajā pašā laikā saglabāšanas plānošana tīkla
kolekcijām nav tik labi risināta kā citām digitālajām kolekcijām. ANB tīkla kolekcijas uzskata par
vienu no galvenajām prioritēm un tajā pašā laikā - par vissarežģītāk risināmo. ANB tīkla kolekcijas
iedalās 3 kategorijās: (i) PANDORAs selektīvais tīkla arhīvs; (ii) “visas mājaslapas ievākšana”,
kas ietver plašu periodisku Austrālijas tīkla domēna (.gov.au) momentuzņēmumu; un (iii)
saderīgas informācijas vairuma kolekcijas, tādas kā Austrālijas valdības tīkla domēns (.gov.au).
Juridisku iemeslu dēļ PANDORAs saturs pagaidām ir vienīgais, kas pieejams publiski.
PANDORAs tīkla arhivēšanas principi ir sekojoši:
1. Saglabāt visus PANDORAs digitālās saglabāšanas datu nesējus, tai skaitā ar tiem saistītos
metadatus. Visas tehniskās īpašības tiek pēc iespējas saglabātas.
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2. Par prioritāti izvirzīt saturu, sasaisti un kontekstu. Tas, kā tas viss tiek prezentēts
galalietotājam, ir otrajā vietā.
3. Par prioritāti izvirzīt “attēlojamo oriģinālu” t.i., versiju, kurā ietverti kvalitātes
apliecinājumi un kuratora darbs. Oriģinālais savāktais materiāls jeb “saglabāšanas
oriģināls” tiek saglabāts vismaz daļēji.
4. No “attēlojamā oriģināla” atvasināto kopiju, kas radīta publiskai pieejai, uzturēt tikai tik
ilgi, kamēr tā ir noderīga.
ANB pieņem to, ka tas, ko tā saglabā, NAV tīkla vai pat mājaslapas satura spoguļattēls, bet gan
tīkla vai attiecīgās mājaslapas satura momentuzņēmums, kas kādreiz ticis sakārtots un publicēts
kā mājaslapa, un ka šis materiāls nesasniedz pilnīgu oriģināla funkcionalitāti. Galvenais ir
ierobežot tīkla satura zudumu. Veids, kādā saturs ir savākts un attēlots, var nozīmēt ierobežotu
iespēju prezentēt arhivēto objektu kā autentiskus oriģinālos datus vai vismaz šo datu versiju tādā
stāvoklī, kādā tā sākotnēji tikusi publicēta tīklā (NLA2013.d, Appendix 1 for the Statement of
Preservation Intent for Selective Web Harvesting)
Šobrīd PANDORAs tīkla arhīvā ir vairāki failu tipi, kuru izmantošanā rodas pieejas problēmas
sakarā ar to, ka saturs tiek savākts un pārvaldīts Arhīvā. Saglabāšanas Principu Manifesti palīdzēs
ANB izlemt, vai tā vēlas saturu paturēt pieejamu garākā laika periodā, vai tā vēlas vienīgi apskatīt
saturu, vai arī veikt kādas manipulācijas ar saturu. Praktiski runājot, principu klasifikācija liktu
ANB apsvērt šādas iespējamās darbības:
1.
2.
3.
4.
5.

neveikt nekādas darbības;
aizvietot programmatūru, kurā radušās pieejas problēmas;
mainīt satura formātu uz tādu, kas ļauj saglabāt īpašības, kas atzītas par nozīmīgām;
attēlot šī satura nozīmīgās īpašības;
saglabāt tās satura daļas un dokumentāciju, kas ļaus veikt darbību nākotnē, kad varētu būt
pieejamas kādas efektīvākas iespējas. (Webb et al. 2013: 14).

ANB šobrīd pārveido savu digitālo infrastruktūru četrus gadus ilgstošās Digitālās Bibliotēkas
Infrastruktūras Aizvietošanas projekta ietvaros. Šis projekts ir vērsts uz to, lai radītu iespēju ANB
“savākt, ģenerēt, pārvaldīt un saglabāt strauji augošo digitālās informācijas apjomu, kā arī
nodrošināt tam turpinātu pieeju” (http://www.nla.gov.au/about-us/dlir). Saglabāšanas principu
manifestiem būs galvenā loma jauno saglabāšanas pārvaldības sistēmu (un, visticamāk,
PANDORAs aizvietotāja) ieviešanā.
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Digitālās saglabāšanas jautājums nevar tikt skatīts, neapsverot tā ekonomiskās prasības. Var teikt,
ka digitālā saglabāšana ir ne tikai tehniska/tehnoloģiska, bet arī ekonomiska problēma. Savos
darbos Lavuā (2008) un Bredlijs (2007) izsaka viedokli, ka vienīgais lielākais risks digitālās
informācijas ilgtermiņa pieejai ir ekonomisks. Lavuā norāda, ka “ekonomiski ilgtspējīgu digitālās
saglabāšanas modeļu trūkums ir tāds pats drauds digitālā materiāla ilgtermiņa noturībai kā
tradicionālā mediju un tehnoloģiskā novecošanās”.(Lavoie 2008: 2) Bez adekvāta noturīga
finansējuma iestādes nevar samaksāt “digitālo parādu” (t.i. “tekošās” maksas), kas rodas no to
izvēles lēmumiem. (Harvey 2012)
PANDORAs tīkla arhīvs ir apskaužams, jo ANB ir uzņēmusies institucionālu pienākumu
nodrošināt resursus PANDORAs tīkla kolekciju ilgtermiņa pārvaldībai un digitālajai saglabāšanai
vispār. ANB nav papildus finanšu resursu šī pienākuma izpildei, tādēļ ANB finansē to no gada
tekošā budžeta, ko tā saņem no Austrālijas valdības. Pat PANDORAs pirmsākumos 1995.gadā
ANB nesaņēma nekādu īstermiņa finansējumu - kas izrādījās noderīgi, jo tas lika finansēt darbības
no pastāvošajiem resursiem un nodrošināja šo darbību turpināšanos arī tad, kad sākotnējais
projekts tika izbeigts. Saglabātie vienumi vienmēr ir bijuši brīvi pieejami, un visas darbības ir
bijušas bezatlīdzības līdz pat šim brīdim; un nekas nenorāda uz to, ka tas nākotnē varētu mainīties.
Ievērojot visu iepriekš minēto, PANDORA vienmēr ir izjutusi būtisku resursu spiedienu. No paša
sākuma ANV pieeja PANDORAi bija “darīt to, ko [tā] varēja ar pieejamajiem resursiem, kas bija
ierobežoti”, kas nozīmēja “tāda apjoma darbu, kas atļāva iznākumus”.(Koerbin 2012: 4) Tā
rezultātā tika izvēlēta stipri selektīva pieeja, kas atbilda tam, ko ANB varēja savākt. Lai arī šīs
pieejas izmaksas ir salīdzinoši augstas (2005. gadā - 179 Austrālijas dolāri vai 169 ASV dolāri
atbilstoši attiecīgajam valūtas kursam; Cathro 2009:24), ANB ir nodrošinājusi, ka no kvalitātes
kontroles gūtais labuma un pieejamības viedokļa tā pārspēj citas tīkla arhivēšanas pieejas. Šī pieeja
ir arī atļāvusi ANB strādāt par spīti digitālo materiālu uzglabāšanas juridiskā regulējuma
trūkumam. Tajā pašā laikā darba plūsma un infrastruktūra tika attīstīta in-house, tā kā nepastāvēja
“off-the-shelf” vai citas pieejamas atvērtās pieejas sistēmas. ANB tehniskā nodrošinājuma izstrādē
iesaistīja spējīgus studentus – tādu darba spēku, ko ANB varēja atļauties. Studenti arī izrādījās
radošāki un entuziastiskāki, un darbinieku rotācija nebija tik liela. Beidzot ANB pieņēma jau no
paša sākuma uz sadarbību vērstu pieeju, lai arī tas aprobežojās tikai ar kuratoru sadarbību.
(Koerbin 2012) Šobrīd, izjūtot resursu spiedienu, ANB sadala prioritātes un lēmumi, kas saistīti ar
saglabāšanas selekciju, tiek pieņemti, balstoties uz digitālo materiālu relatīvo nozīmīgumu un uz
to pieejamības nodrošinājuma tehnisko sarežģītību.
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Vēl viens svarīgs ekonomisks apsvērums ir digitālās saglabāšanas vērtība un, jo sevišķi - saglabātā
digitālā satura vērtība un ekonomiskais risks, kas var rasties no datu zuduma. Šādi digitālā
saglabāšana ir uzskatāma par “ekonomisku labumu”, kur ekonomisks labums sabiedrībai rodas no
informācijas atkārtotas lietošanas, kas notiks nākotnē. (Blue Ribbon Task Force 2010, Harvey
2012, Bradley 2007). Autore uzskata, ka PANDORAs tīkla arhīva vērtība rodas no valdības un
citu organizāciju atbildības veicināšanas un labas pārvaldības, un kalpo kā svarīgs repozitārijs no
sabiedriskās kārtības viedokļa. Kā to teikuši Cunningham and Phillips (2005), valdības aģentūras,
tāpat kā izglītības un pētniecības iestādes, rada lielus daudzumus informācijas, kas pastāv tikai
digitālos formātos, un, ja šo informāciju atstāj nesavāktu, tas rada lielu zuduma risku. Ņemot vērā
PANDORAs mērķi savākt šāda veida mareiālu, tai ir svarīga loma šīs informācijas aizsardzībā, tā
kā tā var būt noderīga nākotnes sabiedriskās kārtības dialogā un attīstībā.
Pašreizējās ANB darbības, kuru galvenais mērķis ir no jauna attīstīt digitālās bibliotēkas
infrastruktūru, visticamāk nozīmē to, ka PANDORA nākotnē tiks aizvietota ar jauno sistēmu.
Jaunās ANB tiešsaites lietotnes visticamāk būs ar lielāku uzsvaru uz lielapjoma datu tematisko
katalogēšanu un pievienotās vērtības piešķiršanu šim katalogam. Pašlaik PANDORAs pievienotā
vērtība ir ļoti līdzīga tai, kas piemit tradicionalājiem, nedigitālajiem materiāliem - piemēram,
izvēle, katalogēšana un kvalitātes kontrole, kas atvieglo materiālu identifikāciju un atrašanu.
PANDORA arī piedāvā lietderīgus pakalpojumus publicētājiem un citām personām, pateicoties
tās noturīgajiem identifikatoriem un tās atsauču sistēmai. Lai gan šis darbs ir būtisks pieejas
nodrošināšanai, ir grūti nenonākt pie secinājuma, ka PANDORAs potenciāls ir limitēts, kamēr tā
funkcionē tikai kā glabātuve arhivētiem tiešsaites materiāliem. Skatoties no šāda aspekta, autore
atbalsta Margaretas Hedstromas viedokli, ka digitālā uzglabāšana pievienos tikai nelielu vērtību,
ja vienīgais tās pielietošanas mērķis būs kā alternatīvs datu uzglabāšanas veids. Par piemēru
izmantojot akadēmisko vidi, viņa izvirza pieņēmumu, ka lietotāji vēlēsies digitālos materiālus, kuri
ir viegli pieejami, manipulējami un pārvietojami no uzlabāšanas vietnes uz citām vietām gan
pētījumu, gan izlītības nolūkos. (Hedstroma 1997: 191). Pašlaik PANDORA neatbalsta nekādas
analītiskās meklēšanas funkcijas savos saglabātajos datos. Lai PANDORA un citas ANB digitālās
lietotnes paliktu aktuālas, tām būtu nepieciešams atbalstīt analītiskos meklēšanas procesus un citu
veidu manipulācijas ar datiem. Šādas pieejas ieviešanas izmaksas būtu samērīgas, jo ANB vairs
nebūtu viena no retajām iestādēm, kura nodarbotos ar datu digitālo saglabāšanu un pētītu to. Jau
patlaban ir vairākas alternatīvas sistēmas, un tiek ieviesti dažādi inovatīvi risinājumi. Visticamāk,
ka ANB izmantos šīs inovācijas savas digitālās bibliotēkas infrastruktūras atjaunināšanā,
izmantojot ANB veiksmīgi iestrādāto sistēmu sadarbības un informācijas apmaiņai ar
starptautiskajiem, reģionālajiem un lokālajiem partneriem un ieinteresētajām pusēm.
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Šī analīze izceļ PANDORAs pienesumu tiešsaites lapu arhivēšanā. Neskatoties uz to, ka tā,
iespējams, atrodas sava lietojuma pēdējā fāzē, tā turpina funkcionēt kā svarīga lietotne, dodot
iespēju gūt būtisku pieredzi no tās izveides un lietojuma. Tas ir izcils paraugs tam, ko var sasniegt
ar ierobežotu budžetu. Tajā pašā laikā tā ilustrēdatu drošas uzglabāšanas nozīmīgumu, par ko ANB
bija pārliecināta jau no pirmsākumiem, un kas,cerams, pārliecinās arī citus pievienoties. ANB
jaunākā iniciatīva pielietot Saglabāšanas Principu Manifestus kalpo kā vēl viens pragmatisks rīks,
kas atvieglo digitālās saglabāšanas pārvaldības pārraudzību un kalpo kā svarīgs ceļa virziena
norādītājs, kamēr ANB pielāgo savās jaunās operacionālās sistēmas digitālai saglabāšanai.
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Pielikums Nr. 1
ANB Digitālā kolekcija: Saglabāšanas principu manifests
Saglabāšanas joma: Selektīvā tīkla materiālu vākšana
Bibliotēkas selektīvā tīkla materiālu vākšanas programma pašlaik sastāv no PANDORA tīkla
arhīva, kurš satur selektīvu kolekciju ar interneta publikācijām un interneta lapām, kas ir saistītas
ar Austrāliju un austrāliešiem. Pandoras Tīkla Arhīvu izveidoja Austrālijas Nacionālā Bibliotēka
1996. gadā, tādēļ tā satur vēsturiskus tiešsaites materiālus par laika posmu no 1996. gada līdz
tagadnei. Tiešsaistes materiāli (no atsevišķiem rakstiem līdz pilnībā saglabātām mājas lapām) tiek
izvēlēti ar mērķi nodrošināt ilgtermiņa un stabilu piekļuvi tiem.
Tiešsaistes arhivēšanas mērķis ir:
•

•
•

Visiem PANDORA digitālās saglabāšanas oriģinālajiem datu nesējiem, ieskaitot visus
metadatus (patlaban zināmi kā saglabāšanas oriģināls, attēlojamais oriģināls un metadatu
oriģināls) vajag tikt saglabātiem mūžīgi. Visas tehniskās prasības un īpašības jāuztur
iespēju robežās;
Saturs, sasaistes un konteksts ir svarīgākie uzdevumi. Tam, kā tas tiks prezentēts gala
lietotājam, ir sekundāra nozīme;
Oriģinālā ‘savāktā’ kopija (saglabāšanas oriģināls, kas reprezentē nemodificēto failu
kopumu, ko ir savācis ‘vākšanas’ robots) ir mazāk svarīga par attēlojamo oriģinālu (kopiju,
kura ietver kvalitātes kontroles un kuratoru darbu). Tomēr, ņemot vērā, ka kuratoru un
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•

kvalitātes nodrošināšanas komandu veiktā darba ietekme uz savāktajiem materiāliem nav
zināma, oriģinālā kopija (lai gan mazāk vērtīga no pabeigtības viedokļa) ir jāsaglabā
vismaz daļēji;
Kopija, kas tiks izveidota no attēlojamā oriģināla un izveidota attēlošanai, ir jāuztur tikai
tik ilgi, kamēr tā ir lietderīga; nākotnē pēc nepieciešamības var tikt izveidotas jaunas,
atvasinātas versijas.

Bibliotēka saprot, ka tīkla arhīvi ir problemātiski, jo:
•

•
•

Bibliotēka nekontrolē oriģinālā satura radīšanu un, tātad, nevar ietekmēt formātu,
standartus un kvalitāti. Tā var tikai ‘savākt’ to, kas tiek publicēts vienā oriģinālā publikācijā
caur interneta pārlūka/servera pieprasījumu (piemēram, oriģinālie dati publicētāju
datubāzēs netiek vākti);
Pašreizējās datu vākšanas un apstrādes metodes nav ideālas, lai ‘savāktu’ visus failus,
saglabājot šo failu funkcijas arhīvā;
Mēs spējam ‘savākt’ tikai satura “momentuzņēmumus”.

Tādēļ ANB saprot un pieņem to, ka saglabātie materiāli nebūs precīzs atspoguļojums tīmeklim vai
tīmekļa lapām, bet tikai momentuzņēmums saturam, kas kādā laikā brīdī bijis izveidots un
publicēts konkrētā veidā, un ka šo materiālu funkcionalitāte būs ļoti ierobežota. Saglabātie
momentuzņēmumi tiek veidoti no ‘savākšanas’ procesa, kurš pēc būtības jausevī ietver dabisku
datu zudumu. Mūsu mērķis ir definēt un kontrolēt šo zudumu. Papildus tam, veids, kādā saturs tiek
iegūts un attēlots, var nozīmēt to, ka momentuzņēmuma attēlojums var būtiski atšķirties no
autentiskā materiāla, kas ir attēlots publicētāja oriģinālajā versijā.

Citas saglabāšanas problēmas:
•
•

•

Mērķis ir nodrošināt lietotāju ilgtermiņa piekļuvi. Taču laika gaitā saturs var kļūt pieejams
tikai mājaslapā tehnisku iemeslu dēļ.
Savāktie tīmekļa materiāli ir sarežģīti objekti, un tie var būt vai nu kompresēti (piem.
tarball) vai arī konteinerfailos (piem. WARC). Ja tarball faili saglabā oriģinālo mapju
struktūru, tad WARC failos var būt nejauši izvēlēti failu kopumi, kā arī metadati, kuri tiek
organizēti, balstoties uz indeksāciju.
Tā ka PANDORAskolekcija tika sākta 1996. gadā, tajā ir saturs, kurš ir iegūts dažādos
veidos, kā rezultātā konstatējama nepastāvība WEB adresēs, metadatos un kvalitātes
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•

•

•

•

•
•

kontrolē. Patlaban tiek veiktas darbības, lai visu saturu pārvietotu uz vienotu arhivēšanas
formātu (WARC), taču satura kvalitātes dažādība var saglabāties arī šajā procesā.
PANDORAs kolekcijaietver 75% teksta, 20% dažādu formātu attēlus (JPEG, GIF, PNG)
un 5% multimediju un mājsalapu dizaina elementus (JavaScript, CSS, Flash), ieskaitot
hipersaites. Ņemot vērā dažādo kolekcijas saturu (PANDORAs un visus tās arhīvu
kopumus), sākot no vienkāršiem teksta dokumentiem līdz multi failu objektiem, ir dažas
kolekcijas, kur dizaina elementi ir būtiskāki un dažas, kur tie nav svarīgi. Dizaina elementi
ir problemātiski, jo reizēm tos ir grūti savākt un saglabāt attēlojamā veidā (piemēram,
Heritrix wayback reizēm neattēlo vecāku saturu). Ņemot vērā to, ka saturs tiek savākts caur
interneta pārlūka pieprasījumu, daudzos gadījumos šie dizaina elementi netiek pilnībā
iegūti, jo serveris pārsūta tikai konkrētajai situācijai nepieciešamos failus. Vēl jo vairāk,
vācējprogrammas nespēj pilnībā tikt galā ar sarežģītiem JavaScript kodiem, kā rezultātā
vākšanas process var neidentificēt un zaudēt daudz dizaina elementus (JS, XML, u.tml.).
Pašreizējie interneta pārlūki spēj aplūkot gan esošo, gan bijušo interneta saturu. Taču
ņemot vērā to, ka šie materiāli ir vākti dažādos laika posmos (no 1996. gada līdz
mūsdienām), un to, ka sākotnēji nepastāvēja nekādi formatēšanas standarti, šī satura
aplūkošana var būt ļoti problemātiska.
Vizuālā atbilstība savāktajā saita kopijā netiek uzturētā nekādā sistematizētā veidā (kaut
gan kvalitātes kontrole to piemin savos ziņojumos). Tādēļ oriģināla izskats var tikt veidots
tikai no savāktā satura, hipersaišu, tagu, failu tipu un konkrētā laika posma tehnoloģiju
konteksta.
Bibliotēkas mērķis ir attēlot savākto materiālu pēc iespējas atbilstošāk, tādējādi
saglabājot‘vākšanas’, saglabāšanas un pieejamības nodrošināšanas legalitāti. Tādēļ īpaša
uzmanība tiek pievērsta tam, lai saglabātu intelektuālo saturu, tai skaitā hipersaites un ar
konkrēto domēnu saistīto vizuālo materiālu.
Šobrīd tiek pārveidots tas, kā kolekcija tiek uzglabāta, aprakstīta un saprasta, balstoties uz
metadatiem.
Zemāk ir anekdotiski piemēri ar failu tipiem, kuri izraisa problēmas arhīvos. Galvnokārt
problēmas rodas no tā, kā šo arhīvu saturs tiek veidots, nevis no pašu failu formāta.
o RealMedia faili – Šie faili sagādā visvairāk rūpju,jo tie sastāda diezgan lielu daļu
no šī arhīva, to iegūšana prasīja lielus laika un darba resursus, un tie ir lielas daļas
no vairākām tīmekļa lapām, kurās tiek izmantoti .rm un .ra faili. Ņemot vērot, ka
parasti šie faili lietotājam tiek piegādāti, izmantojot metafailu (.ram), lai norādītu,
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kur atrodas īstā faila versija uz RealMedia server, ANB pieprasīja, lai publicētāji
nosūta mums .rm vai .ra failus, kurus mēs paši uzturējām uz RTSP servera. Taču
šis serveris vienā brīdī beidza funkcionēt bez iepriekšēja paziņojuma, kā rezultātā
saiti, kuros ir RealMedia faili, vairs nav funkcionāli un nav zināms, vai šie faili tikai
saglabāti.
o VRML – lai piekļūtu šim saturam, lietotājam bija nepieciešams spraudnis (piem.
LivePictureViewer), kurš, šķiet, nav iebūvēts pārlūkprogrammās. Šis saturs nav
piejams arhīvos.
o Shockwave – Vecāki saiti ar Shockwave spaudni, kuros tiek izmantoti tādi failu tipi
kā Director (.dcr), nefunkcionē arhīvā. Šķiet, ka tiem nav atbilstošu spraudņu
komponenšu.
o Quicktime VR (virtuālā realitāte) - Šķietami nefunkcionē.
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