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1

Estándar OAIS – Introdución funcional

Un sistema OAIS (Open Archival Information System) é un sistema de arquivo, integrado tanto por
sistemas como polo persoal que o opera e a organización que o aloxa, que realiza un labor de
preservación da información e déixaa dispoñible para unha comunidade designada.
OAIS é un estándar xestado desde organizacións gobernamentais e privadas, que quedou
reflectido tanto no CCSDS 650.0-B-1, como na ISO 14721:2003 que, á súa vez, foi actualizada e
superada pola ISO 14721:2012.
Enténdese que a información preservada consérvase no longo prazo, mesmo aínda que o sistema
que a rexistra e xestiona non sexa permanente. Cando se fala de longo prazo, enténdese que
durante o tempo de preservación van cambiar as tecnoloxías das que se fai uso: incluíndo neste
concepto tanto soportes físicos, como medios de comunicación e transformación do contido do
repositorio.
Por todo iso, a definición xenérica dun sistema OAIS non fai referencia a ningún tipo de tecnoloxía,
paradigma de programación, sistema, metodoloxía, linguaxe descritiva, interface, ... ou calquera
outro aspecto de implementación específico. Sendo que calquera elección estaría suxeita a
probable desaparición co tempo.
1.1

Contorna OAIS e modelo de información

Unha contorna OAIS implica a relación de catro entidades: os produtores da información, os
consumidores (ou comunidade designada), a xestión, e o arquivo en si mesmo. A xestión non fai
referencia ao mantemento diario do repositorio, senón ás persoas que establecen as políticas para
cumprir polo contido preservado.
A información para preservar establécese en torno ao que se denomina obxecto dixital, cuxa
definición segundo ARPAD é ‘Unidade de información específica en formato dixital. Un obxecto dixital
pode ser unha representación, un ficheiro, unha cadea de bits ou unha cadea de ficheiros. O obxecto
dixital enténdese como a representación completa da unidade de información incluíndo todos os
ficheiros e metadatos que permiten contextualizara e entendela’. Calquera membro da comunidade
designada debería ser capaz de entender e utilizar o contido dun obxecto dixital preservado, xa
sexa porque este cumpre unhas condicións de almacenamento (en canto a ter unha estrutura de
información) ou porque é parte dunha base de coñecemento comunmente aceptada.
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O paquete de información que conforma un obxecto debe incluír:
· Información de contido: o obxecto en si mesmo e a súa información.
· Información descritiva de preservación: incluíndo orixe, identificadores únicos, valores de
funcións, resumo, etc.
· Información de empaquetado: que determina a extensión dos elementos que compoñen o
obxecto.
· Información descritiva: metadatos do obxecto que permiten a súa localización a través dun
sistema de recuperación da información.
Estes paquetes de información poden ser de tres tipos:
· De envío (SIP): o obxecto que se envía ao sistema.
· De arquivo (AIP): o obxecto tal como se conserva no sistema.
· De difusión (DIP): o obxecto tal como se devolve (unha copia) á comunidade designada.
Estes tres tipos de paquetes poden ser ou non iguais, e isto dependerá esencialmente da
cantidade de información procesada que se achegue ao paquete de arquivo e do nivel de
procesamento que deba levar o paquete de difusión en función das transformacións necesarias
para o seu consumo, xa sexa por simplificación da información ofrecida ou por necesidade por
cambios na representación consumible dos obxectos.
1.2

Modelo funcional

As entidades funcionais do modelo OAIS son:
· Funcións de inxestión: polas que se reciben os paquetes segundo un acordo de envío que
especifica o SIP.
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· Funcións de almacenamento: crea e almacena os AIPs, provenientes dos SIPs recibidos,
comprobando erros no proceso e xerando a información necesaria para o labor de
preservación.
· Funcións de xestión de datos: que permite a integración dos datos dos obxectos inxestados
e a súa posterior consulta.
· Funcións de administración: xestionando a operativa diaria do sistema, que inclúe a
realización de auditorías do material preservado.
· Funcións de acceso: inclúen o interface de acceso ao sistema, e a recuperación de obxectos
a través de paquetes DIP.
Referencia normativa adicional

1.3

Ademais do estándar OAIS, o deseño do sistema de preservación que forma parte do Arquivo
Dixital Integrado de Galicia realizouse tamén en base ás seguintes normas e recomendacións:










A web do Library of Congress (http://www.digitalpreservation.gov/index.php)
A de uso dos seus estándares en http://www.loc.gov/standards/.
A definición do formato PREMIS http://www.loc.gov/standards/premis/
A especificación de niveis de preservación dixital http://ndsa.org/activities/levels-ofdigital-preservation/
A recomendación de especificacións de formatos a usar segundo o tipo de obxecto a
preservar (http://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/RFS%202015-2016.pdf).
As recomendacións do Hathi Trust (https://www.hathitrust.org/partnership) e a definición
dos seus propios SIPs e acordo de envío.
As normas e recomendacións técnicas do Esquema Nacional de Interoperabilidade (do
Goberno
de
España)
(http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilid
ad_Inicio.htm)
Documento [ARPAD – Arquivo Electrónico Administrativo] Definición metadatos, de
especificacións de metadatos da Xunta.

Implementación OAIS do sistema de preservación do Arquivo Dixital
Integrado de Galicia
2

O sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia é unha aplicación programada
seguindo as necesidades e pautas marcadas por OAIS.
Está concibida de forma modular e a súa funcionalidade de recuperación é de código aberto,
estando documentada para o seu uso por calquera persoa e entidade, e os obxectos preservados
son entendibles por simple inspección. Desta forma cumpre coa condición de que os obxectos de
preservación estean sempre dispoñibles independentemente da dispoñibilidade do sistema.
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2.1

Inxestión: ferramentas e descrición funcional

Para os procesos de inxestión, o sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia
proporciona unha serie de ferramentas ao usuario (produtor), á parte de procesos internos, que
son os que permiten garantir que os obxectos a inxestar cumpren cos acordos de envío comprobando a formación dos SIPs-.
Estas ferramentas son:
i. Os expurgadores: que permiten o proceso da información contida nos SIP, de forma que se
poidan evitar problemas comúns na xeración e transferencia de paquetes sen necesidade
de marcar os obxectos como inválidos.
ii. Controis de inxestión: controis xenéricos a realizar nos obxectos para preservar, para
garantir as características básicas dos ficheiros que compoñen os obxectos para conservar.
iii. Caracterizadores e validadores de formatos: permiten recoñecer e validar con garantías a
adecuada formación de ficheiros en función do formato en que están xerados.
iv. Os filtros de inxestión, que son procedementos específicos que permiten comprobar un
tipo de estrutura de metadatos.
v. Un sistema de xestión de firma dixital, que permite constituír un sistema de garantía de
cadea de custodia.
O cronograma dun proceso de inxestión inclúe todos os pasos necesarios para garantir a correcta
preservación dun obxecto. Represéntanse a continuación, en orde de execución:
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Nota: MD5 (abreviatura de Message-Digest Algorithm 5) é un algoritmo de redución criptográfico
(valor hash) de 128 bits amplamente usado.
2.2

Paquetes de información: SIPs, AIPs e DIPs

Para cumprir da forma máis sinxela posible con que un obxecto preservado poida ser recoñecido
sen necesidade de ferramentas adicionais, o sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado
de Galicia segue o criterio de que os obxectos preservados se garden no sistema no mesmo
formato en que se reciben.
Isto implica que os paquetes de información de arquivo AIP son practicamente iguais aos paquetes
de información de envío SIPs (que variarán en función do acordo de envío establecido).
Un AIP só suma a un SIP información de xestión dos ficheiros. Esta información queda rexistrada
en 2 ficheiros XML, un contendo información sobre os metadatos procesados e o outro sobre os
ficheiros e carpetas que conforman o obxecto –incluíndo os seus hashes. Como a información
engadida se garda tamén en formato XML, en caso de acceder directamente ao repositorio esta é
tamén recoñecible sen necesidade de ferramenta algunha.
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En canto aos paquetes de difusión DIP, o sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado de
Galicia ofrece como obxecto recuperado unha copia que pode ser:
· Exacta ao AIP, e por tanto ao SIP, tanto en estrutura como en contido; cando non houbo
variación do obxecto por versionado.
· Igual ao AIP, onde a estrutura é exacta e o contido varia no seu formato; cando se xeraron
versións novas de parte ou de todos os ficheiros do obxecto, debido a unha obsolescencia
dos formatos e unha evolución controlada desde a xestión da aplicación.
A información xerada na inxestión inclúese á saída, para que sirva como garantía adicional da
correcta preservación, así como para facilitar a relación de metadatos que levou á selección do
obxecto a través do sistema de recuperación da información.
2.3
2.3.1

Recuperación: convencional e directa
Recuperación convencional

Os obxectos preservados no sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia
recupéranse de forma normal a través dun sistema de procura integrado na ferramenta. Este
sistema de procura -con funcións simples e avanzadas-, permite localizar os obxectos preservados
por calquera dos seus metadatos, organización en áreas de preservación, e está suxeito a
permisos de acceso segundo os usuarios definidos.
O sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia ofrece como recuperación unha
copia do obxecto preservado, conservando sempre o obxecto, con tantas copias como se
configurou nos seus arquivos. O obxecto recuperado será exacto ao orixinal salvo que, por
necesidades de evolución, xeráranse ficheiros de formatos actualizados para aqueles ficheiros de
formatos desfasados.
A recuperación a través dos procesos normais do sistema de preservación do Arquivo Dixital
Integrado de Galicia segue un proceso rigoroso, similar pero inverso ao proceso de inxestión, polo
cal, antes da recuperación garántese que:
· O obxecto para recuperar contén todos os seus elementos.
· Ningún deses elementos variou o seu contido.
· Os formatos do obxecto están vixentes.
· Son accesibles desde o sistema de almacenamento.
· O que se proporciona é unha copia, e a copia tamén se verifica na súa realización. O
proceso de recuperación dos ficheiros realiza no momento da recuperación un recálculo
dos hash de cada ficheiro; sendo así a comprobación máis veraz de que a copia facilitada é
igual á preservada.
No caso de que o contraste de hashes do recuperado non coincidise co almacenado polo sistema
de preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia, este xeraría unha alerta para revisión do
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sistema pola administración. A xestión desta situación require a intervención dun operador, para
que se revisen os sistemas.
En todo caso, o sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia leva incluídos
sistemas de recuperación de obxectos naqueles repositorios onde se detecta erro nos medios de
almacenamento; xerándose as novas copias a partir dos repositorios onde se garda
correctamente.
2.3.2

Recuperación directa

Para os casos de desastre, nos que o sistema falla, non está dispoñible, ou sinxelamente pérdese,
sempre é posible acceder directamente aos contidos almacenados. Para iso basta con realizar
unha lectura secuencial de todos os ficheiros que haxa nos discos finais utilizados como
almacenamento, onde se atopará a totalidade dos obxectos preservados.
En caso de ser necesario este tipo de recuperación, é posible implementar ferramentas que
verifiquen a correcta conservación dos ficheiros, contrastando os contidos cos hashes obtidos no
momento da inxesta e gardados nos carpetas superiores de cada obxecto inxestado.
2.4

Administración

As recomendacións de OAIS implementadas como funcións de administración do sistema de
preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia, son:
· Auditoría de integridade do obxecto. As auditorías, xa se lancen manual ou
automaticamente, comproban para cada obxecto a integridade dos seus ficheiros a base
de recalcular o hash de cada ficheiro para cada copia existente do mesmo. Caso de non
coincidir a comprobación para todas as copias, a información xerada que acompaña o AIP,
e a información almacenada en base de datos, emítese unha alerta, que permite ao
usuario indicar de que forma o sistema debe recuperar o obxecto; en base á maior
coincidencia de información de cada dato.
· Auditoría de formatos para os ficheiros de cada obxecto. Realízanse tanto manual como
automaticamente, en función de información constantemente actualizada do sistema de
preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia. A comprobación de caducidade de
formatos non necesita dunha reevaluación de cada ficheiro, senón de contrastar o formato
asociado coa información sobre o mesmo que hai na base de datos do sistema de
preservación, que é actualizada polo provedor do sistema de forma periódica. Caso de
necesitarse unha evolución de formatos, o sistema de preservación do Arquivo Dixital
Integrado de Galicia xera unha alerta para que o usuario poida realizar o versionado de
forma manual (este proceso por ter implicacións de carga masiva non debe realizarse
nunca automaticamente).
· Auditoría de firmas (futuro), para os obxectos aos que se aplique unha firma electrónica
ao ingresar no sistema para asegurar unha cadea de custodia. O sistema comproba
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periodicamente as datas de caducidade das firmas dos obxectos, e inicia con tempo un
proceso de resinaturado automático, en base á firma configurada no sistema.
O provedor do sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia proporciona un
servizo complementario de información sobre os formatos recoñecidos, actualizado de forma
periódica e dispoñible na navegador web.
2.5

Nivel de preservación

Segundo a web do Library of Congress os niveis de preservación dixital son 4 e represéntanse polas
condicións descritas na seguinte táboa:
Nivel 1 (protexer os datos)
Almacenamento e
localización xeográfica

Dúas copias completas que non están aloxadas na mesma
localización.
Para datos de medios heteroxéneos, inserción no sistema de
almacenamento
Estrutura de ficheiros e
Comprobar estrutura en inxestión se se proporcionou co contido
integridade de datos
Crear información de estrutura se non se proporcionou
Seguridade da información Identificar quen ten accesos de lectura, escritura, movemento e
borrado sobre ficheiros individuais.
Restrinxir quen ten as autorizacións sobre ficheiros individuais
Metadatos
Inventario de contidos e localización de almacenamento
Asegurar copia de respaldo e deslocalización de inventario.
Formatos de ficheiros
Se se pode influír na creación do obxecto dixital animar ao uso
de formatos e codecs coñecidos
Nivel 2 (coñecer os teus datos)
Almacenamento e
Polo menos tres copias completas.
localización xeográfica
Polo menos unha copia en localización xeográfica diferente.
Documentar o sistema e medios de almacenamento e o que se
necesita para usalos.
Estrutura de ficheiros e
Comprobar estrutura en todas as inxestións.
integridade de datos
Procesar por bloques ao traballar con material orixinal.
Comprobar contra virus o material de risco.
Seguridade da información Documentar restricións de acceso ao contido.
Metadatos
Almacenar metadatos administrativos.
Almacenar metadatos de transformación e logs de eventos.
Formatos de ficheiros
Inventario de formatos de ficheiro en uso.
Nivel 3 (monitorar os teus datos)
Almacenamento e
Polo menos unha copia nunha localización xeográfica diferente
localización xeográfica
con diferente causa de risco.
Proceso de vixilancia de obsolescencia de medios do sistema de
almacenamento.
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Estrutura de ficheiros e
integridade de datos

Seguridade da información

Comprobar estrutura de contido a intervalos fixos.
Manter logs de información de estrutura; auditoría baixo
demanda de inxestión.
Capacidade de detección de datos corruptos.
Comprobar contra virus todo o material.
Manter logs de quen actúa sobre que ficheiros con que accións,
incluíndo borrados e accións de preservación.
Almacenar metadatos técnicos e descritivos.
Monitorar formatos de ficheiros: incidencias de obsolescencia.

Metadatos
Formatos de ficheiros
Nivel 4 (repara os teus datos)
Almacenamento e
Polo menos tres copias en localizacións xeográficas diferentes e
localización xeográfica
con diferentes causas de risco.
Existencia dun plan comprensivo que conserve ficheiros e
metadatos en sistemas e medios accesibles
Estrutura de ficheiros e
Comprobar estrutura de todo o contido en resposta a
integridade de datos
actividades e eventos específicos
Capacidade de reparar/substituír datos corruptos
Asegurar que ninguén mantén acceso de escritura en todas as
copias
Seguridade da información Realizar auditoría de logs
Metadatos
Almacenar metadatos de preservación estándar
Formatos de ficheiros
Realizar migracións de formatos, emulacións e actividades
similares segundo necesidade.

A implantación do sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia apuntará a un
nivel de preservación, segundo clasificación da NDSA, entre o 3 e o 4 para o que se terá en conta:
· Almacenamento: realizarase en dúas cabinas con localización xeográfica suficientemente
diferenciada, riscos físicos diferentes, e monitorada no seu medios -> nivel 3.
· Integridade de datos e corrección: o sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado de
Galicia realizará mensualmente a auditoría de integridade de almacenamento de todos os
datos, mantendo os logs dos resultados. Esta programación de auditoría non limitará e será
independente de calquera outra auditoría manual que se queira realizar.
· Limpeza de datos: os obxectos a inxestar estarán previamente revisados para estar libres de
virus, e a súa transmisión realizarase por medios que impidan calquera tipo de contaxio ata o
momento final da inxestión -> nivel entre 3 e 4.
· Seguridade da información: manterase un log de todas as accións sobre o sistema. O interface
do sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia permite a súa consulta, e a
xeración dunha librería de acceso aos logs permite a integración de consultas en sistemas
terceiros; de forma que a Amtega poderá realizar comprobacións automatizadas sobre o
contido dos logs -> nivel 4.
· Metadatos: almacenaxe de metadatos de preservación estándar -> nivel 4
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· Formatos de ficheiro : caracterizado, validación, monitoraxe e conversión de formatos de
ficheiro en función do grao de idoneidade e obsolescencia.
· Establécese como obrigatorio o uso do formato PREMIS en ficheiro METS para a descrición
dun obxecto.
3

Proposta de áreas de preservación

Debido a que o estándar OAIS e a súa implementación no sistema de preservación do Arquivo
Dixital Integrado de Galicia obrigan á estruturación de obxectos en áreas atendendo aos acordos
de envío que deben cumprirse, é necesario xerar unha área de preservación no sistema de
preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia en función da categorización de obxecto que
vaia a xerarse.
Desta forma, as áreas de preservación que se considerarán inicialmente no sistema de
preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia son:
· Documentos do Arquivo Electrónico Administrativo.
· Arquivo de material textual manuscrito.
· Arquivo de material textual impreso.
· Arquivo de material textual fotocopias.
· Arquivo de material fotográfico.
· Arquivo de material gráfico.
· Arquivo de material gráfico de gran tamaño.
Estes plans están en consonancia cos plans de dixitalización propostos para o Arquivo Electrónico
do Patrimonio de Galicia, tal como se especifica no entregable Dixitalización do Patrimonio
Documental.pdf; aos que hai que agregar o correspondente ao material procedente do Arquivo
Electrónico Administrativo, e calquera outros posteriores que se queiran considerar.
3.1

Plans de preservación

Os plans de preservación de material do Arquivo Electrónico Administrativo, realizaranse tendo
como base os requisitos de metadatos establecidos no Esquema Nacional de Interoperabilidade (),
o eMGDE, e o estándar de transmisión METS.
Os plans de preservación dos Arquivos de entidades con xestión diferenciada realizaranse tendo
como base a estrutura de datos METS e EAD3, directamente asimilables ás definidas no
documento “Condiciones de Dixitalización do Patrimonio Documental.pdf”.
Cada plan de preservación consta de:
1. Unha área de preservación asociada.
2. Un acordo de envío, que inclúe o formato dos dous seguintes:
a. Unha especificación de SIP con estrutura acordada.
b. Unha especificación de AIP e DIP (do sistema de preservación do Arquivo Dixital
Integrado de Galicia) derivadas da especificación do SIP.
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3. Unha plantilla de documento rexistro de inxestión a cumprimentar para cada traballo de
inxestión, e que inclúe a definición dos anteriores puntos, para ser garantidos polo
responsable da acción de preservación.
Cada traballo de inxestión sobre o sistema de preservación queda rexistrado a través da
cumprimentación do rexistro de inxestión para cada plan de preservación; que quedará gardada
nun sistema seguro polo operador que realice a inxestión. Caso de realizarse a inxestión ligada de
forma automática co sistema de descricións arquivísticas, ou calquera outro, deberase garantir
igualmente a conformidade coas condicións do acordo de envío e farase constatar na plantilla de
acción de inxestión a orixe primeira dos obxectos preservados.
Cada área de preservación requirirá dun plan de preservación específico.
4
4.1

Tratamento e mantemento das firmas dos documentos nados dixitais
Condicións necesarias para transferencia de documentos ao sistema de
preservación

O sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia non necesita facer distinción da
condición de asinado dun documento xa que a seguridade de dispoñibilidade e fiabilidade na
conservación ten as mesmas condicións que para o resto dos documentos.
Estas condicións son:
1. Que as canles de transmisión utilizados entre o repositorio orixinal e a vía de entrada ao
sistema de preservación estean protexidas fronte a accesos indebidos. E que sexan capaces
de transmitir a información de forma fiable e eficiente.
2. Que o sistema final de preservación estea protexido en todos os seus compoñentes fronte
a accesos indebidos, e só se permita a súa operación a través do sistema de preservación.
Desde o punto de vista das instalacións da Amtega e a plataforma que se pon a disposición dos
provedores das solucións de catalogación e preservación de obxectos dixitais, enténdese que se
cumpre:
1. Que o repositorio de procedencia dos documentos para preservar só pode ser accedido
por usuarios non administradores a través de ferramentas de xestión de contidos. Estes
usuarios están autenticados, contrólanse e rexistran as súas accións, e limítase a acción do
contido xerado por uns usuarios sobre o contido xerado por outros usuarios. É dicir, non
teñen
capacidade
de
modificación
dos
documentos
e
firmas.
Os usuarios administradores á súa vez non deben ter capacidade de modificación dos
documentos; e se a tivesen, sería necesario xerar alertas sobre este feito.
2. Que o sistema de transmisión de datos é fiable, en termos técnicos. Isto é necesario para
garantir que o par documento-firma pode levarse da contorna de xeración ao de entrada á
preservación cun esforzo razoable; sendo este esforzo próximo ao mínimo necesario para a
copia de ficheiros.
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O sistema de transmisión é conveniente que estea protexido. Sendo o motivo a facilidade
da transmisión (evitar a disrupción do servizo), e non tanto a protección dos documentos,
que na súa maioría ou totalidade serían e seguirán sendo públicos, e así seguirán sendo
desde o sistema de preservación, e que seguen estando protexidos polo sistema de firma.
3. Que o repositorio temporal para inserción ao sistema de preservación cumpra os mesmos
requisitos que o repositorio de procedencia.
4. Que o repositorio do sistema de preservación cumpra os mesmos requisitos que o
repositorio de procedencia.
Todos os condicionantes anteriores son propios da arquitectura tecnolóxica que soporta os
sistemas de xeración e transmisión de documentos: sistemas operativos, transmisión por ftp ou
http seguro (ftps e https, con SSL), repositorios protexidos, ..... e que xa están recollidos polas
normativas de funcionamento da Amtega.
4.2

Mantemento das firmas e valor probatorio nunha contorna de preservación.

Unha firma mantense válida a condición de que non caduque a súa data de validez nin se revogue
ningún dos certificados da cadea de garantías.
En canto aos termos de revogación, e considerando que as firmas utilizadas na Amtega veñen
asinadas cun certificado da Xunta, que á súa vez está asinado pola FNMT (Fábrica Nacional de
Moeda e Timbre) como entidade raíz de confianza, debe considerarse un risco de entidade menor
a posta en compromiso dos certificados e polo tanto a necesidade de xestionar este risco a través
da plataforma de preservación. É de prever que se algún dos certificados dun documento –o
propio do asinante, o da Xunta, ou o da FNMT- se visen comprometidos, daríase unha situación de
relevancia maior que necesitaría dun plan específico de acción. Neste plan de acción
probablemente sería necesario considerar a conveniencia de rexenerar para todo o repositorio
preservado un resinaturado de documentos, considerando detidamente o custo que este feito
tería en termos de espazo de almacenamento engadido e tempo de proceso.
Sobre a data de validez da firma dun documento, convén atender ao texto do documento de
referencia Política de Firma Electrónica e de Certificados da Administración Xeral do Estado, que
establece no seu punto 3.4.4 Regras de confianza para firmas lonxevas que especifica que ‘Os
estándares CAdES (ETSI TS 101 733), XAdES (ETSI TS 101 903) e PAdES (ETSI TS 102 778-4)
contemplan a posibilidade de incorporar ás firmas electrónicas información adicional para garantir
a validez dunha firma a longo prazo, unha vez vencido o período de validez do certificado’.
Os documentos asinados que se introduzan no sistema de preservación serán introducidos cando
se considere que pasan a ser documentos de tipo histórico, isto é, que xa non teñen unha utilidade
administrativa. Por tanto, a súa firma a efectos de usos legais non debería ter relevancia. Con todo
pode seguir téndoa durante un espazo de tempo suficiente se o sistema de firma utilizado foi o de
lonxevidade.

Proposta Plan de Preservación – v1.0

Páxina 15 de 17

A información da firma en si, si pode considerarse relevante. Por elo, e coñecendo que as firmas
preservadas virán en 3 formatos controlados, cuns campos básicos comúns e obrigatorios, resulta
relevante extraer esa información e asociala aos metadatos dos documentos (obxectos)
preservados. Estes campos obrigatorios e comúns son:




Signing Time: data e hora de asinado (en PAdES fóra do certificado).
Signing Certificate: referencias aos certificados e algoritmos de seguridade utilizados para
cada certificado.
SignaturePolicyIdentifier: política de firma na que se basea o proceso de xeración de firma.

Aínda que cada formato ten unha serie de campos opcionais pero comunmente cumprimentados,
que é conveniente recoller na medida do posible.
Debe considerarse que para as firmas en formato PAdES deben estar xeradas con estrutura CAdES
detached; sendo este feito particularmente relevante para a capacidade de extracción da
información con ferramentas de uso libre, como o sd-dss (https://code.google.com/p/sd-dss/).
4.3

Consideracións adicionais no longo prazo

Tentar manter un sistema de documentos históricos reasinando periodicamente cada documento
en base á súa sinatura orixinal queda fóra de todo ámbito de funcionamento de preservación. Por
unha banda, pola complexidade funcional, que necesita dun sistema completo; por outro, porque
o sistema necesitaría ter ou estar conectado a un sistema de xestión centralizado de certificados
para firmas.
Con todo, se xurdise a necesidade de manter unha cadea de custodia, que é o motivo principal de
sinatura de documentos, unha solución posible sería a implementación no sistema de
preservación do Arquivo Dixital Integrado de Galicia dun sistema de sinatura, que inclúa os
seguintes requisitos e funcionalidades:
1. O gardado en condicións seguras dun certificado de sinatura da Xunta (nivel inferior ao
xeneral), incluíndo a súa clave privada. Gardaranse todos os certificados (versións de)
utilizados ao longo do tempo.
2. Unha sinatura dixital avanzada nova dos obxectos recibidos, como característica dun plan
de preservación .
3. Un servizo de vixilancia automática con aviso (configurable, inicialmente dun ano de
antelación) sobre a caducidade do certificado de firma e as súas firmas asociadas.
4. A evolución das firmas existentes mediante proceso automático, só lanzado tras validación
polo usuario/administrador.
5. Informes asinados pola aplicación de garantía da cadea de custodia, e sinaturas propias
sobre o material introducido.
6. Inclusión nos parámetros de procura do catálogo de información asociada á sinatura.
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Desta forma, cumpriríase a condición propia de todo sistema de preservación de que todos os
obxectos deben ser accesibles ‘tal cal’ no seu sistema de arquivo, de forma que se faltase o
sistema de preservación os obxectos preservados estarían dispoñibles sen necesidade de proceso
algún.
Isto implicaría as seguintes necesidades, desde o punto de vista de sistemas:
1. Provisión e administración pola Amtega do certificado de sinatura.
2. Conexión a internet do servidor do sistema de preservación do Arquivo Dixital Integrado de
Galicia, para acceder aos servizos de marca de tempo, comprobación de certificado e
asinado.
3. Identificación dun servizo público a ser usado para a sinatura.
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