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O que é?



A condição que ocorre a um produto ou serviço quando 
este deixa de ser útil, mesmo estando em perfeito 
estado de funcionamento, devido ao surgimento de um 
produto tecnologicamente mais avançado.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Obsolescência
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Porque é que isso é um problema?
(que diz respeito ao acesso à informação)
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Nível Conceptual
Aquilo com que lidamos no mundo real, i.e.  o que reconhecemos 
como uma unidade tangível de informação, 
e.g. jornal, livro, mapa, fotografia

Nível Lógico
Codificação da informação. 
Tarefa realizada pelo software. Trata-se do formato do objecto

Nível Físico
Sinais físicos inscritos num suporte
e.g. disco rígido, CD, Pen-drive



...se algum destes níveis se tornar inacessível perdemos 
o acesso ao objecto conceptual...



...em menos de 5 anos, pelo menos um destes níveis será 
substituído por outro tecnologicamente mais avançado...



Obsolescência do hardware
Sistemas de computação

Obsolescência do software
Contexto tecnológico para compreender a informação

Obsolescência do suporte ou formato
Informação prisioneira do suporte ou formato

Obsolescência tecnológica



5
tecnologias que se irão tornar obsoletas brevemente

(segundo a revista CNET)

http://cnettv.cnet.com/8301-13489_53-57591625-10389930/top-5-soon-to-be-obsolete-technologies/

http://cnettv.cnet.com/8301-13489_53-57591625-10389930/top-5-soon-to-be-obsolete-technologies/
http://cnettv.cnet.com/8301-13489_53-57591625-10389930/top-5-soon-to-be-obsolete-technologies/
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O que podemos fazer?



Garantir que o acesso à informação não depende de 
nenhuma tecnologia específica



Garantir que o processo de comunicação é eficaz, 
não só através do espaço mas também ao longo do 

tempo



i.e. interoperabilidade temporal



Sim.. mas o que podemos fazer?



Identificar os ativos de informação
Quais as tipologias de informação temos de preservar? 
Quais os formatos envolvidos? 
Qual o período de retenção de cada activo? 

Definir o nível de preservação que pretendemos atingir
Qual a nossa meta ou SLA?
Que características dos objectos são fundamentais reter? 

Realizar uma gestão de riscos eficaz
Quais as ameaças que conseguimos identificar?
Qual a probabilidade de ocorrerem?
Que impacto teriam se ocorressem?
Que controlos temos implementados para mitigar esses riscos?



Planear
Definir uma política de preservação
Definir objetivos e metas

Agir
Executar todas as operações necessárias à correta aplicação das políticas definidas

Controlar a qualidade
As acções que estamos a aplicar estão a produzir os resultados esperados?

Monitorizar o ambiente externo
Conhecer os riscos internos e externos à organização por forma a reagir 
atempadamente a novas ameaças
Reconhecer também as oportunidades

Auditar
Aferir através de entidades isentas se os nossos procedimentos estão a ser 
executados de acordo com o estabelecido



O ciclo completo
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