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Conforme as organizações armazenam mais dados por mais
tempo, a indústria de TI busca melhores alternativas de storage

Um registro e um registro,

seja uma folha de papel ou
um e-mail, um documen-

to eletrônico ou uma imagem digi-
tal. "E o conteúdo que norteia a re-
tenção, não a mídia na qual ele é
gravado", afirma Adam Jansen, ar-
quivista digital do Estado de Was-
hington. Regulamentações norte-
americanas recentes exigem que
um número maior de empresas
salve conteúdo por períodos de
tempo mais longos. E esta é uma
tendência mundial.

Enquanto o conteúdo é o se-
nhor supremo na teoria, na prática,
a mídia na qual ele é armazenado
e o software que o armazena geram
problemas. À medida que fitas di-
gitais e discos ópticos se empilham
nas salas de fornecedores de arqui-
vamento externo, para as empresas
torna-se cada vez mais dispendio-
so mantê-las.

O software que cria os dados
tem retrocompatibilidade limitada,
ou seja, versões mais recentes de
um programa talvez não possam
ler dados em versões mais antigas.
Além do mais, a mídia na qual eles
são armazenados degrada relativa-
mente rápido. "Dez anos é o tem-
po máximo", diz Jansen.

Hoje, o único caminho seguro

para o arquivamento a longo pra-
zo é a migração de dados contínua
de uma mídia e uma aplicação
para outra durante todo o tempo
de vida dos dados, aconselham os
especialistas.

Mas a indústria de storage está
enfrentando os problemas em vá-
rias frentes. Uma solução para o
problema da retrocompatibilidade
é converter dados para formatos
de texto comuns, como ASCII ou
Unicode, que suportam todos os
caracteres em todas as platafor-
mas, linguagens e programas. A
utilização de formatos de texto pa-
ra armazenar dados permite que
qualquer software leia os arquivos,
mas pode causar perda de estrutu-
ra de dados e recursos importan-
tes, como gráficos.

ABORDAGENS E RESULTADOS

Outra abordagem é usar arquivos
PDF para armazenar dados a lon-
go prazo. Pode haver problemas de
retrocompatibilidade com PDFs,
mas a Adobe Systems, desenvolve-
dora do formato de arquivo, criou
uma versão para arquivamento,
batizada de PDF/A, que resolve a
questão.

No lado da mídia, a Storage
Networking Industry Association

(SNIA) está empenhada em pôr
fim ao que chama de "o dilema do
arquivo de 100 anos" por meio de
uma iniciativa de padrões para mí-
dia. A meta é armazenar dados em
um formato que sempre será legí-
vel por uma leitora genérica.

"Degradação de mídia não é o
problema. Ele está nas leitoras de
longo prazo e na compatibilidade.
E o que pretendemos resolver", diz
Michael Peterson, presidente da
empresa de pesquisas Strategic
Research e diretor de programa do
SNIA Data Management Fórum.

Algumas empresas estão retar-
dando o problema de arquivamen-
to a longo prazo com grandes
farms (conceito ligado ao aumento
de links para um mesmo site, leva-
do ao storage) de disk arrays, que
mantêm os dados online e acessí-
veis. Jim Damoulakis, CTO (chief
technology officer) da consultoria
GlassHouse Technologies, sugere
que as empresas usem uma nova
classe de disk arrays baratos.

Peterson, porém, diz que esta é
uma solução temporária."No lon-
go prazo, não tenho certeza se as
atuais interfaces de disco não te-
rão o mesmo problema de migra-
ção que a fita", diz. "Seja fita ou
disco, você terá que migrar."

Antes que você comece a armazenar
Fazer um bom gerenciamento de registros pode ajudar empresas no longo prazo

À medida que lutam com os problemas
físicos associados ao arquivamento, muitas
empresas também fortalecem suas políticas
para classificar e armazenar dados, em parte
em resposta a regulamentações como
Sarbanes-Oxley.
O desenvolvimento de produtos e padrões
vai ajudar as organizações a lidar com
retrocompatibilidade de software e
degradação de mídia, mas o controle de
registros é algo que elas já podem começar a
abordar.
Antes de mais nada, qualquer esquema de
storage deve criar uma pista de auditoria
para garantir a autenticidade dos dados,

ensina Jim Damoulakis, CTO da GlassHouse
Technologies. O plano também deve incluir
a classificação de dados de acordo com sua
importância, o que pode afetar
drasticamente o custo dos sistemas. "Sem
uma estratégia de arquivamento- e isso é
comum hoje - sua infra-estrutura de
storage inteira será consumida ao longo do
tempo por dados legados", diz Damoulakis.
"Exercitar algum nível de identificação e
classificação de dados é vital."
Mario Carlos, diretor de TI da empresa de
manufatura Manila Electric, começou a
formular um plano de preservação de seus
dados. Suas prioridades se baseiam em

requisitos regulatórios, viabilidade
econômica, facilidade operacional,
obsolescência, tecnologia disponível e
dificuldade de mudar operações.
Para ajudar no gerenciamento de registros,
em 2004 surgiram aplicativos de gestão de
classificação de dados, de empresas como
Kazeon Systems, StoredIQ, Arkivio, Index
Engines e Scentric.
A tecnologia esquadrinha dados de arquivos
não-estruturados e aplica palavras-chave
para identificar prováveis documentos-alvo.
O mecanismo pode ser ajustado, por
exemplo, para identificar dados relacionados
ao cumprimento de regulamentações.
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Classifique os dados de
acordo com sua importância.
Crie políticas sobre quais
dados serão preservados
e porquanto tempo.
Estabeleça um caminho de
migração para seus dados.
Não atualize aleatoriamente.
Não retenha dados mais
tempo do que precisa.
Crie sólidas parcerias para
graduar custos e estabelecer
confiança.

Em outubro passado, por
exemplo, Jansen e sua equipe de TI
concluíram um projeto de três
anos para criar um centro de ge-
renciamento de arquivo, que vai
acomodar registros de 3,3 mil ór-
gãos estaduais e municipais para
sempre. O centro armazena atual-
mente 5 terabytes de dados e de-
verá aumentar para 25 terabytes
no fim do ano. Foi gasto cerca de
1,5 milhão de dólares em software
e hardware de gerenciamento.
Jansen diz que a parte mais impor-
tante de um sistema de storage a
longo prazo é centralizar o backup
de dados para padronizar o méto-
do de armazenamento.

Quando um documento é
transmitido pela WAN para um
data center central, informações
sobre ele - quem criou o docu-
mento, quando e onde - são cap-
turadas e armazenadas em um
banco de dados SQL.

O sistema de Washington tam-
bém anota qual computador origi-
nou os dados."Capturamos o ende-
reço IP real, o tipo de CPU e o adap-
tador Ethernet", diz Jansen. O Es-
tado emite um certificado para
qualquer documento, usando um
algoritmo para verificar sua auten-
ticidade. A maioria dos dados é
mantida em um formato padrão:
documentos do Word são transfor-
mados em arquivos PDF e ima-
gens, convertidas em arquivos TIFF.

Peterson resume assim o di-
lema dos 100 anos: "Não existe o
que chamaríamos de padrões para
arquivamento a longo prazo - só
melhores práticas". Lucas Mea-
rían, com tradução de COMPUTER-
WORLD)
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