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SAMENVATTING
De cd-rom was een populaire drager van interactieve kunstwerken in het begin tot het einde van de
jaren 1990. Anders dan cd-roms die massa-geproduceerd zijn, zijn cd-rom kunstwerken vaak in zeer
kleine oplagen uitgegeven, of zelfs helemaal niet gepubliceerd. Ze zijn specifiek voor dit medium
gemaakt in tegenstelling tot bestanden die ‘gewoon’ zijn opgeslagen op cd-rom. Dit maakt de
kunstwerken bijzonder, maar ook kwetsbaar. Nu computers niet langer uitgerust zijn met CD-drives,
besturingssystemen verouderd zijn en bestanden vaak onleesbaar zijn, dreigen deze werken verloren
te gaan. Emulatie is een conserveringsstrategie die toegang tot en behoud van cd-rom kunstwerken
mogelijk maakt. Dit onderzoek evalueert de archiveringsstrategie voor CDROMs middels BwFLA:
Emulation as a Service (EaaS), een emulatietool/-dienst die is ontwikkeld door de Universiteit van
Freiburg. 1 Het eerste deel van dit onderzoeksrapport beantwoordt de vragen: Wat is EaaS? En welk
perspectief biedt deze service voor het beheer en behoud van cd-rom kunstcollecties? Na deze evaluatie wordt een archiveringsstrategie bestaande uit drie stappen beschreven: 1. de installatie van
emulatiesoftware, 2. de opslag en archivering en 3. toegang en distributie. In de laatste stap wordt
een mogelijke toepassing van EaaS voor online toegankelijkheid van een cd-rom collectie aangevuld
met een uitgebreide documentatieprocedure.
Het onderzoek heeft een helder beeld opgeleverd van de bestaande situatie en de mogelijkheden
van de implementatie van emulatie bij behoud en beheer van cd-rom kunstwerken als onderdeel van
ons cultureel erfgoed.

Belangrijkste bevindingen:
• Cd-rom kunstwerken stellen andere eisen aan conservering dan reguliere (in grote oplage gepubliceerde) cd-roms.
• De workflow en USB-bootable versie van Emulation as a Service is geschikt voor vervolgontwikkeling.
• Documentatie van cd-rom kunstwerken moet (ten minste) bestaan uit vier lagen:
1. Documentatie van fysieke componenten
2. Documentatie van het werk functionerend in een originele omgeving
3. Documentatie van technische specificaties en meta-data
4. Documentatie voor end-users
• De systematiek van een Collectie Informatie Systeem moet ingesteld zijn op software-based werken als CD Roms. Binnen het systeem moet aandacht zijn voor aanvullende meta-data en opeenvolgende generaties/versies.
• Emulators, met alle systeembestanden die nodig zijn om deze te laten werken, moeten eveneens
worden gearchiveerd.
• Er moet een standaard migratieprocedure worden toegepast op het gehele archief, inclusief virtual
disk images en emulators (omdat ook deze uiteindelijk obsoleet raken).
• Emulatie is niet legaal wanneer de gebruiker geen softwarelicenties heeft. Een wetswijziging of gedeelde licentie voor erfgoedinstellingen moet worden bewerkstelligd om emulatie legaal toe te kunnen passen.
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Rhizome (US) en iMal (BE) zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van bwFLA door inbreng van casestudies, advies en evaluatie. De projectleider van EaaS is postdoctoraal researcher Klaus Rechert. Zie: Imal 2014
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De belangrijkste projectresultaten:
• Duurzame conservering van een klein aantal cd-roms kunstwerken uit verschillende Nederlandse
collecties, die zonder ingreep als verloren kunnen worden beschouwd en niet langer toegankelijk
zouden zijn voor het publiek. De kunstwerken waar het in dit project om gaat, kunnen na emulatie
door de erfgoedinstelling permanent bewaard en beschikbaar gesteld worden.
• Een overzicht van emulatievoorzieningen getest op bruikbaarheid en toepasbaarheid
• Een door professionals uit diverse instellingen gezamenlijk ontwikkelde, geteste en gedragen methodiek voor de duurzame beschikbaarheid van cd-rom kunstwerken.
• Internationale workshop op de Kennisdag Digitale Duurzaamheid van NCDD op 13 juni 2016, conferentiecentrum Amsterdam Sciencepark.2

WERKWIJZE
Dit onderzoek, uitgevoerd door Nina van Doren en Alexandre Michaan, betreft een evaluatie van de
op dit moment beschikbare tools en workflows voor duurzaam beheer, behoud en toegang tot digitale kunst. Emulatie is een veelbelovende conserveringsstrategie die LIMA in verschillende projecten
reeds onderzocht. Door het simuleren van de originele omgeving waarin een kunstwerk gemaakt is,
blijft de karakteristieke ‘look & feel’ van het werk grotendeels behouden. Digitale kunst vereist een
benadering die vorm en inhoud van elk werk afzonderlijk bekijkt. Gezien het afzonderlijk onderzoeken van ieder born-digital kunstwerk tijdrovend en onpraktisch is, groeit de vraag naar eenvoudige
kant-en-klare emulators. Centraal in dit onderzoek staat daarom Emulation as a Service (EaaS), op
dit moment de meest geavanceerde emulatiedienst die duurzaam behoud en toegang tot digitale
erfgoed vergemakkelijkt en systematiseert. Het doel van dit onderzoek is om te participeren in het
internationale onderzoeksveld naar emulatiestrategieën en de ontwikkeling van standaarden, het onderzoeken van de potentie van EaaS m.b.t. het toegankelijk maken van LIMA’s cd-rom collectie en
hiermee een use case bieden voor andere Nederlandse instellingen met een digitale kunstcollectie.
Daarnaast biedt dit onderzoeksrapport een stapsgewijze procedure voor emulatie, duurzame opslag
en distributie (zie stap 1, 2 en 3).
Het onderzoek werd door LIMA uitgevoerd als case study binnen het werkpakket Digitaal Erfgoed
Houdbaar van het nationale samenwerkingsverband Netwerk Digitaal Erfgoed.3 De Nationale Coalitie
Digitale Duurzaamheid4, waarvan LIMA partner is, coördineert de uitvoering van dit werkpakket.
De cd-rom kunstwerken uit de collectie die volledig zijn getest, gedocumenteerd en geëmuleerd zijn:
Person to Person (Stansfield/Hooykaas, 1998), The Second (NIMk/Montevideo, 1997) en Puppet Motel (Laurie Anderson, 1994). Deze cases zijn representatief voor de belangrijkste (interactieve) cd-rom
titels binnen de LIMA collectie. Ze zijn gekozen vanwege hun complexe structuur en hoge mate van

2

http://www.ncdd.nl/events/goed-kennisdag-digitale-duurzaamheid/
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http://www.ncdd.nl/projecten/netwerk-digitaal-erfgoed/
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www.ncdd.nl
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interactiviteit om op die manier de betrouwbaarheid van een geëmuleerde omgeving het best te kunnen testen. Voor elk van de casestudies is een gecompileerd ‘ready-to-store’-bestand gemaakt. Deze
bestanden bevatten een virtual disc image, technische en visuele documentatie, en een vooringestelde emulator die het toelaat het werk op een courante Mac computer te bekijken en te distribueren.
Het onderzoek bestond uit vier fasen:
1. Op basis van deskresearch en veldonderzoek is een inventarisatie gemaakt van bestaande onderzoeken, best practices, tools, standaarden, protocollen en workflows voor emulatie. De verzamelde
informatie is geanalyseerd waaruit Emulation As A Service (EaaS), ontwikkeld door de Universiteit
van Freiburg als beste en meest geavanceerde emulatieservice naar voren kwam.
2. Aan de hand van een drietal kunstwerken op cd-rom is deze service kritisch geëvalueerd. Vervolgens zijn er conclusies getrokken over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de service om deze
op een meer generieke wijze in te zetten in het primaire werkproces van culturele instellingen.
3. Naar aanleiding van de conclusies zijn er vervolgstappen benoemd waarbij een uitgebreide documentatieprocedure als noodzakelijke toevoeging is geformuleerd.
4. De documentatieprocedure is uitgevoerd bij de drie cd-rom casestudies, waarbij speciale aandacht is uitgegaan naar het documenteren van fouten die voorkomen bij een onjuiste instelling/werking van een emulator. Dit werd gedaan door comparatief videomateriaal te maken van de cd-rom
functionerend in een oorspronkelijke omgeving alsmede onder emulatie.

DOELSTELLING
De instellingen die samenwerken in het Netwerk Digitaal Erfgoed willen met dit project bereiken dat
de digitale kunstwerken op cd-rom in de erfgoedinstellingen beter zichtbaar en houdbaar en beter
uitleenbaar zijn. Zij willen ook het kennispeil verhogen door beoordeling van bestaande emulatieprotocollen. Samenwerking met en afstemming tussen musea, bibliotheken, archieven en wetenschap
op het gebied van digitale duurzaamheid is noodzakelijk om digitale objecten ook op lange termijn
toegankelijk te houden.

BEREIK (SCOPE) EN AFBAKENING
Het project kent het volgende bereik en de volgende afbakening:
De uit te voeren werkzaamheden:
• De bestaande oplossingen van de Universiteit Freiburg bestuderen
• Deze oplossingen testen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit collecties van de partners
• Het schrijven van een onderzoeksrapport met best practices en aanbevelingen
• De organisatie van een internationale workshop ter bespreking van de resultaten en aanbevelingen
• Het formuleren van een documentatie procedure voor cd-rom kunstwerken.
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• Het documenteren van de gekozen case studies: media, apparatuur; bijbehorende metadata die de
aard van de kunstwerken beschrijven en daarnaast de afgeleide informatie zoals installatie instructies, foto’s, fragmenten en scans.
• De doelgroep van dit project zijn de erfgoedinstellingen die born-digital erfgoed en kunstwerken op
cd-rom (willen) verzamelen, maar de aanbevelingen zijn ook van toepassing voor overige collecties
en archieven.
• Er wordt naar gestreefd aan te sluiten bij bestaande voorzieningen.
• Naast de projectpartners KB, EYE, DEN en LIMA heeft het project betrekking op de partners
DANS, HNI, RCE, RKD, Amsterdam Museum, Fotomuseum, Stedelijk Museum Amsterdam, KröllerMüller Museum, NIB&G & Nationaal Archief.
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Deel 1: INTRODUCTIE
Achtergrond van het project
‘De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed’ heeft als doel een samenhangende en sector overstijgende
infrastructuur te ontwikkelen voor born-digital erfgoed door verschillende werkprogramma’s voor te
schrijven. Om de ruime diversiteit van gebruikers en beheerders van digitaal erfgoed te faciliteren
onderscheidt de NDE drie conceptuele ‘lagen’: Diensten, Verbinding en Content. Deze drie lagen
houden verband met de ‘zichtbaarheid’, ‘bruikbaarheid’ en ‘houdbaarheid’ van digitaal erfgoed. De
projecten in het werkpakket dat zich richt op de houdbaarheid, worden uitgevoerd door de partners
van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD).5 De NCDD heeft als doel een domein overstijgende infrastructuur op te zetten, zowel organisatorisch als technisch, voor de lange termijn toegankelijkheid van digitale data in Nederland. LIMA maakt deel uit van de Culturele Coalitie Digitale
Duurzaamheid, een van de partners van de NCDD. De gebruikers en instellingen die binnen de lagen
bewegen, verschillen in belangen, behoeften en beschikbare tijd. Dit betekent dat voordat er een
sector overstijgende strategie kan worden toegepast, iedere instelling goed moet formuleren wat
haar afzonderlijke belangen en zwaartepunten zijn. Het grootste verschil is te vinden tussen enerzijds
maatwerk voor kleine hoeveelheden divers, complex materiaal en anderzijds een ‘bulk-aanpak’ voor
grote hoeveelheden uniform materiaal. Het verschil is bepalend voor de workflow.
LIMA beheert en behoudt een grote collectie mediakunstwerken voor diverse musea, kunstenaars en
privéverzamelaars. Het is een internationaal platform dat zich inzet om videokunst, digitale kunst en
performanceregistraties ook in de toekomst te kunnen presenteren. Naast de actieve (online) distributie van de collectie en betrokkenheid bij nationale en internationale onderzoeksprojecten, zijn digitale archivering, opslag en digitalisering fundamentele activiteiten van de instelling. LIMA opereert in
alle drie de hierboven genoemde ‘lagen’ Diensten, Verbinding en Content. Anders dan bij bibliotheekcollecties en grootschalige archieven is er bij de conservering van digitale kunstwerken een
benadering vereist die vorm en inhoud van elk werk afzonderlijk bekijkt. Dit is omdat de significante
eigenschappen van ieder kunstwerk anders zijn.
Specifiek voor het project cd-rom Archiving wordt de nadruk gelegd op ‘houdbaarheid’. Het gaat in
dit project om de duurzame opslag en toegankelijkheid van (interactieve) cd-rom kunstwerken. Deze
werken vormen een bijzonder onderdeel van LIMA’s collectie. cd-roms behoren tot de obsolete
dragers en veel kunstwerken zijn afhankelijk van besturingssystemen die inmiddels in onbruik zijn
geraakt. cd-rom kunstwerken zijn exemplarische born-digital kunstwerken die specifiek softwareafhankelijk zijn. Om deze reden is de cd-rom collectie gekozen als use case voor dit onderzoek. De
meeste cd-rom kunstwerken zijn medio jaren 1990 gemaakt (met enkele vroege voorbeelden zoals
Christine Tamblyn’s She Loves It, She Loves It Not: Women and Technology uit 1993). "In die tijd was
het internet als platform nog niet geavanceerd genoeg om de overrompelende, interactieve multimedia-ervaringen te kunnen bieden die kunstenaars voor ogen hadden. In deze periode was het gebruikelijk dat computers waren uitgerust met een cd-drive. Dit zorgde ervoor dat cd-rom als kun-

5De

Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is in 2008 opgericht door organisaties uit de publieke sector die
de langdurige zorg voor digitale informatie in het publieke domein tot hun kerntaak rekenen. De NCDD fungeert als platform voor het delen van kennis en expertise en coördineert de ontwikkeling van een landelijk netwerk waarin de toegang tot digitale informatie van de publieke sector gegarandeerd is. Zie voor de publicatie
Nationale Strategie Digitaal Erfgoed: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/03/09/nationale-strategie-digitaal-erfgoed
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stvorm en manier van distributie floreerde: het bracht virtuele ruimtes, interactieve muziekomgevingen en videogame-achtige experimenten.", zoals kan worden gelezen op de pagina over cd-rom
kunst op de website Monoskop ('Wiki for collaborative studies of art, media and the humanities'). 6
Wat is Emulatie?
Kort gezegd is emulatie een methode waarbij de technische omgeving, noodzakelijk voor het uitvoeren van oude programma’s, softwarematig wordt nagebootst. Het is een techniek waarmee wordt
bewerkstelligd dat een computer (of toepassingsprogrammatuur) zich hetzelfde gedraagt als een
andere (meestal oudere) computer. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via een ‘pc-emulator’ Windows-software te draaien op een Macintosh-computer.

Wat is Emulation-as-a-Service (EaaS)?
BwFLA (De ‘Baden-Württemberg Functional Long-Term Archiving and Access’) is een consortium
opgericht door de Universiteit van Freiburg en partners.7 BwFLA ontwikkelt tools en workflows voor
lange termijn behoud en toegang tot digitaal erfgoed. Evenals LIMA hebben andere erfgoedinstellingen, zowel nationaal als internationaal, in de afgelopen jaren onderzoek gedaan of (en hoe) emulatie
als strategie kan worden toegepast bij het conserveren van born-digital content. Soms ontwikkelen
instellingen hun eigen tools, soms maken zij gebruik van bekende open source emulators zoals
SheepShaver, DosBox, Hatari, Basilisk en Qemu. Emulatie is dus in feite niets nieuws, maar structurele implementatie van deze strategie wordt door erfgoedinstellingen nog niet toegepast. Uit onderzoeksrapporten van diverse initiatieven is gebleken dat het installeren van emulators vaak arbeidsintensief en case-afhankelijk is en dat het specifieke technische expertise vereist.
EaaS is het resultaat BwFLA’s tweejarige ontwikkelingsproject dat beantwoordt aan deze bezwaren.
Het uitgangspunt van EaaS was het voorzien van een schaalbaar, kosteneﬀectief cloud-based model
voor emulatieprocedures te gebruiken door erfgoedinstellingen. EaaS omvat in essentie de volgende
drie onderdelen:
1. EaaS API
2. EaaS USB-bootable
3. EaaS docker

EaaS API
De omgeving die moet worden geëmuleerd om digitaal werk uit te kunnen voeren - software en
hardware - kan aanzienlijk verschillen, zowel per werk als per collectie. Dit betekent dat een emulator
steeds anders moet worden ingesteld. Flexibiliteit en standaardisatie zijn daarom essentieel om emulatie te kunnen vergemakkelijken. Het fundament van EaaS wordt gevormd door ‘abstracte emulatiecomponenten”.8 Verschillende emulatoren zijn ingesloten, waardoor hun individuele complexiteit verborgen is (zodoende: "abstract"). De abstracte emulatiecomponenten zijn ingesloten binnen een uniforme software interface ofwel Application Programming Interface (API). De interface werkt dus in
6

monoskop.org
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Universität Ulm, Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhu, Biblio-

theksservice-Zentrum Baden-Württemberg en Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden Württemberg.
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wezen als een communicatienetwerk met daarbinnen verschillende reeds bestaande typen emulators
die interoperabel zijn. Daarnaast kunnen de individuele componenten op grotere schaal worden ingezet door de cloud-infrastructuur.
EaaS maakt gebruik van bestaande open source emulators, in plaats van het programmeren van
nieuwe emulators. Deze bestaande emulators zijn dus ingesloten binnen een algemene interface.
Momenteel bestaan er emulatiecomponenten voor de meest belangrijke processors9 zoals: PowerPC, Motorola 68k en Intel x86 en emulatiecomponenten voor de besturingssystemen OS/2, MS Windows, Mac OS 7 en latere versies. Het volgende schema visualiseert globaal de architectuur van
EaaS.
De toegang tot de
verschillende emulatiecomponenten gebeurt door Virtual
Network Computing
(VNC), Remote
Desktop Protocol
(RDP99) of netwerk connectie (HTML5,
WS-API).
Afbeelding: Schematische
weergave van EaaS, Bw FLA. Zie voor meer verduidelijkende afbeeldingen en schema’s:
<http://bw-fla.uni-freiburg.de/eaas.html>.

9 In het Nederlands wordt een processor ook wel de centrale verwerkingseenheid genoemd. In het Engels: Cen tral Processing Unit, afgekort CPU.
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BwFLA stelt een online demo ter beschikking voor onderzoek en publicatie doeleinden, zie: http://demo.bw-fla.uni-freiburg.de/faces/pages/bwfla.xhtml;jsessionid=Rble8t5VzWOK61eLNLJjIKkr?windowId=ef2#

De inlog-gegevens zijn als volgt:
user: bwfla
ww: demo

De voorwaarde van EaaS is dat er disk images gemaakt zijn van de digitale objecten. 10 Het is dus
belangrijk dat een instelling disk images heeft gemaakt van het cd-rom archief. Disk images kunnen
verschillende bestandsformaten hebben. Bij een case-by-case emulatie wordt het geschikte bestandstype aangepast op de gebruikte emulatie omgeving, maar in het kader van EaaS zijn er vele
verschillende emulators. LIMA houdt momenteel .cdr of .iso aan voor Mac compatibiliteit, maar dit
punt zou verder moeten worden besproken met andere instellingen m.b.t. het aanhouden van standaarden.
EaaS USB-Bootable
De cloud-service heeft noodzakelijk een internetverbinding nodig. De reactie van de server is bepalend voor het laden en functioneren van het werk. Omdat dit een bezwaar kan zijn, komt BwFLA tegemoet met een onafhankelijk ‘USB live-system’. Dit systeem biedt een interessant alternatief voor
set-ups en museum displays waar cluster en cloud-computing geen opties zijn. Vanaf een USB-stick
kunnen verschillende soft- en hardware omgevingen direct worden geëmuleerd op beschikbare, lokale computers. Een bijkomend voordeel is dat er keuzevrijheid is in de hardware met eventuele aansluiting van joysticks, printers, CRT-monitors etc. die de ervaring van digitale content aanzienlijk beïnvloeden. Zeker wanneer het kunstwerken betreft kunnen deze componenten van groot belang zijn.
Hoewel het BwFLA USB live-systeem veelbelovend klinkt (distribueerbaar, self-contained en niet afhankelijk van een netwerkverbinding), is er momenteel alleen een demo beschikbaar. De volgende
componenten zijn vereist voor het gebruik van deze demo:
- minstens 2 Gb RAM
- boot optie van USB (bij voorkeur USB 3.0)
- een USB-stick van minimaal 8 Gb
Een image van het USB live-systeem is hier te downloaden: http://bw-fla.uni-freiburg.de/usb-demo.img
Om de image naar USB te schrijven wordt ‘dd’ aangeraden of een disk image writing tool zodat de
USB bootable is en niet slechts een kopie bevat van de image. 11 Anderzijds kan er gebruik gemaakt
worden van een programma als Disc Utility of Win32DiskImager. Het schrijven kan wat tijd in beslag
nemen wanneer er gebruik wordt gemaakt van USB 2.0.
De omgeving die wordt opgestart heet ‘EMIL’
De USB-demo bevat momenteel drie emulators:
- Hatari (Atari ST/STE/TT/Falcon emulator)
- DosBox (MS-DOS-emulator)
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Een image is een computerbestand waarin een exacte kopie van een opslagmedium, zoals een harde schijf,
een cd of een dvd, is opgeslagen
11

sudo dd if=/home/nina/usb-demo.img of=/dev/Apple_HSF USB
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- Quemu (x86 and x86-64 system emulator)
Geen van de emulators was geschikt om de LIMA casestudies op te testen. De cd-roms in de collectie hebben namelijk nagenoeg allen een Mac-emulator nodig zoals Basilisk of SheepShaver. Het zelf
toevoegen van emulators op de USB-demo is niet gelukt. Daaruit concluderen we dat het USB livesysteem enkel een beperkte demo is, ongeschikt om aan te passen aan onze eisen. Bij het inspecteren van de broncode van de demo zagen we dat het pad naar een URL leidt en dat de images op de
server zijn gehost. De demo toont zeker potentie in haar eenvoud doordat de gebruiker enkel op de
emulator hoeft te klikken en daarna op het ingeladen image.

EaaS Docker
EaaS Docker bestaat uit broncode die vanaf GitHub kan worden gedownload.12 Het installeren van
de BwFLA EaaS-framework docker is zeer complex. De instructies zijn minimaal en lijken eerder bedoeld voor interne ontwikkeling. Het is niet duidelijk waar de installatie toe leidt en zowel de blog als
de instructies geven hier helaas niet meer informatie over. 13 Doordat zowel de online demo als de
USB aangeven dat de service echt nog een ‘work in progress’ is, voorzien we dat het nabootsen van
deze omgeving niets zal opleveren. EaaS Docker is om deze reden in dit onderzoek verder buiten
beschouwing gelaten.

Voor- en Nadelen van EaaS
Het voornaamste voordeel van EaaS API is de mogelijkheid om de geëmuleerde versie van een werk
direct te embedden in een webbrowser door de cloud-service. Wanneer een instelling bijvoorbeeld
een image van het digitale object in de aangewezen emulator inlaadt, wordt er een link gegenereerd
die kan worden gedeeld, zonder dat de content vervolgens gekopieerd kan worden. Op deze manier
kan een werk dus gedistribueerd worden naar een end-user of tentoonstelling. De interface voor de
end-user is zeer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. De online-demo is zeer geavanceerd en toont
veel potentie.
Bijkomstig, en nadelig aan het cloud-service principe is dat BwFLA de server host en dat deze erg
traag werkt. Het gevolg is dat images niet of langzaam laden, en tijdens het afspelen haperen. Bovenal is een internetverbinding noodzakelijk voor het functioneren van het geëmuleerde werk. Daarnaast kunnen verschillende browsers de prestaties beïnvloeden. Wanneer mensen genoodzaakt zijn
Chrome te installeren of hun browser te updaten spreekt dat de gebruiksvriendelijkheid die de ontwikkelaars voor ogen hebben tegen. Ook een slechte netwerkverbinding van de gebruiker resulteert
in haperingen van het werk onder emulatie. Dit zijn bezwaren die onacceptabel zijn voor het ervaren
van cd-rom kunstwerken. Glitches kunnen worden geïnterpreteerd als horende bij het werk en de
afwezigheid van geluid kan resulteren in een totaal andere interpretatie en ervaring. Een belangrijk
punt is ook de ervaring van een cd-rom kunstwerk in een webbrowser. Deze omgeving is allesbehalve authentiek. Het zichtbaar opstarten van de geëmuleerde omgeving draagt echter wel bij aan een
bewustwording van het feit dat de cd-rom een ander operating system nodig heeft dan de host
(wanneer we bijvoorbeeld Mac OS 9 zien opstarten binnen een Windows 7 OS). De voor- en nadelen
moeten dus worden afgewogen. Is het belangrijker dat een werk correct wordt ervaren, of weegt
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toegankelijkheid zwaarder?
Als laatste punt moet de rechtsgeldigheid van emulatie worden besproken. Emulatie is nog steeds
omstreden en binnen het BwFLA-verband is dit nog steeds een onderwerp van debat.14 Zonder be trokkenheid van softwareleveranciers en vergunningverlenende instanties is er een wetswijziging nodig om ervoor te zorgen dat digitaal erfgoed niet voor eeuwig verloren gaat. Emulatie en virtualisatie
worden zelden vermeld in licentieovereenkomsten van oude software. De inschatting is dat LIMA op
dit vlak weinig risico loopt door haar eigendom van (obsolete) hard- en software, maar andere instellingen zullen dit zelf moeten onderzoeken. Om hier helemaal zeker van te zijn zou er een risicoanalyse moeten worden gemaakt door een juridisch expert.
Conclusie
Emulation as a Service is tot nu toe de meest geavanceerde optie voor brede toegankelijkheid van
cd-rom werken. Het is te verwachten dat de bezwaren die de demo momenteel laat zien in de toekomst worden opgelost. Voor LIMA is de getrouwheid aan de authenticiteit van de werken dermate
belangrijk dat we ons op dit moment nog terughoudend opstellen tegenover het gebruik van de tool.
De LIMA deelcollectie aan cd-roms bestaat hoofdzakelijk uit werken uit de jaren ’90 ontwikkeld voor
Mac OS. De ruime schaalbaarheid die EaaS biedt, is indrukwekkend maar voor LIMA niet direct nodig. In de toekomst zal dit misschien veranderen, en voor de huidige uitzondering kan PC emulatie
verder worden onderzocht door het inzetten van open source emulators zoals Quemu.
Het heeft onze aanbeveling om de service te gebruiken als verlengde vorm van documentatie waarbij
we de werken uploaden naar de server van BwFLA en embedded links worden toegevoegd aan de
bestaande documentatie (dit wordt verder toegelicht in het tweede deel van dit onderzoeksrapport).
Met de web-based emulatie van EaaS kan het publiek wel zelf navigeren, maar LIMA benadrukt dat
dit niet de ideale omgeving is om het werk te ervaren. Ook al zou de BwFLA server in staat zijn alle
emulators correct te laten werken, de authenticiteit van de ervaring van het werk blijft een belangrijk
punt. De cd-rom kunstwerken zijn niet bedoeld om in een webbrowser te bekijken, omdat het de ervaring van het werk drastisch kan beïnvloeden. Om de authenticiteit van de gebruikerservaring te
waarborgen heeft LIMA de voorkeur voor de alternatieve optie die BwFLA momenteel ontwikkelt: de
self-contained USB-bootable. Een USB-bootable zou LIMA in staat stellen de werken zelf te behouden en onderhouden, en de correcte werking van de cd-roms te waarborgen. Daarnaast kan een
USB eenvoudig gedistribueerd worden in lijn met LIMA’s bestaande workflow. Een direct samenwerkingsverband met de Universiteit van Freiburg of andere externe technische ondersteuning zal noodzakelijk zijn voor LIMA om een self-contained USB-Bootable systeem met gebruikersinterface op te
zetten.
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von Suchodoletz, Rechert and Valizada 2013, p.2
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Deel 2: ARCHIVERINGSSTRATEGIE
De beperkingen van EaaS in haar huidige vorm hebben geleid tot de ontwikkeling van een alternatieve strategie. Dit is een verruimde toepassing van de case-by-case emulatie procedure die LIMA in de
afgelopen drie jaar heeft gehanteerd. De gebruiksvriendelijkheid en distributiemogelijkheden die
EaaS belooft te vervullen, zijn in deze alternatieve strategie ook het uitgangspunt geweest. Omdat
succesvolle server-based emulatie d.m.v. EaaS nog niet volledig gegarandeerd kan worden, zien we
deze emulatie nu als verlengde vorm van documentatie. De cd-rom kunstwerken kunnen worden
geüpload naar de server van BwFLA, waarna EaaS een link naar het werk genereert. Deze link (embedded) kan vervolgens worden opgeslagen bij de andere documentatie van het werk, en mogelijk
een plek krijgen in LIMA’s online catalogus.
Om het correct functioneren van de cd-rom werken te garanderen, hebben we emulators vooraf ingesteld op een aangewezen computer/‘werkstation’. In feite is deze oplossing dus gelijk aan de
USB-bootable, maar gebeurt het starten van de cd-roms vanaf de desktop van de aangewezen
computer. Op deze manier hebben we dus een ‘werkstation’ geïnstalleerd waar alle onderzochte
werken correct onder emulatie werken, en de gebruiker geen instellingen meer hoeft te doen.
Om publiek, onderzoekers en curatoren kennis te kunnen laten maken met de cd-romcollectie dient
documentatie het doel de werken zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Om een standard documentatieprocedure te ontwikkelen hebben we een drietal cases bekeken. Deze cd-roms uit de collectie zijn gedocumenteerd door middel van een videoregistratie, stills en technische metadata (zie
de bijlage voor een model van hoe deze documentatie er voor de end-user uit zal zien).
Om het werk zelf te ervaren is een bezoek aan LIMA noodzakelijk. De gebruiker kan dan vanaf het
‘werkstation’ de cd-rom aanklikken en verkennen. Video documentatie en aanvullende informatie kan
worden geraadpleegd in de LIMA catalogus (zie appendix voor documentatie model). Dit past in de
LIMA workflow omdat de video-collectie ook ‘for preview only’ is, en op aanvraag bekeken kan worden. Voor de cd-rom collectie zal dit dus exact hetzelfde verlopen. Door het ‘in huis’ houden van de
werken kunnen we verzekeren dat de gebruiker het werk correct ervaart. Distributie van dit werkstation zelf, en daarmee de geëmuleerde cd-roms (bijvoorbeeld voor tentoonstellingen) wordt op pagina
26 besproken.
Problemen omtrent de prestatie van emulatie komen in veel onderzoeksrapporten naar voren.15 Zo
ook in dit rapport. Het correct functioneren van cd-roms is uiterst belangrijk, vooral wanneer het
kunstwerken betreft. De ‘look & feel’ moet dus zo goed mogelijk overeenkomen met die van het origineel. Er is vaak een gebrek aan visuele documentatie van de prestatie van emulatie. Om de discussie over het onderwerp te vergemakkelijken hebben we daarom binnen dit project gepoogd de problemen inzichtelijk te maken door middel van videoregistraties. De registraties laten zien hoe verschillend een cd-rom functioneert onder verschillende emulators, ten opzichte van de oorspronkelijke systeemomgeving. Omdat het niet mogelijk is om op de native systeemomgeving screen-captures (schermopname) te maken, hebben ervoor gekozen registratie uit te voeren middels het filmen
van het scherm met een externe camera. Vervolgens hebben we op gecoördineerde wijze door de
drie cd-roms Puppet Motel, The Second en Person to Person genavigeerd. Deze methode is voor
zover wij weten niet eerder toegepast en biedt vergelijkingsmateriaal om de correcte werking van de
geëmuleerde omgeving te controleren.
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Dietrich, 2015; Rieger 2015
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Verklarende kanttekening over de technische scope en afbakening van dit project
Het onderzoek is exclusief gericht op Mac computerplatforms en systeembesturing. Dit is omdat het
overgrote deel van de interactieve cd-rom werken van de LIMA collectie in de jaren ’90 is geproduceerd voor zowel Mac als PC compatibiliteit. LIMA heeft dus hoofdzakelijk baat bij een gebruiksvriendelijke emulator voor oude Mac besturingssystemen die opereert op een moderne Mac hostmachine. Dit stelt ons in staat geëmuleerde werken te standaardiseren. Er zijn geen werken die enkel
PC-compatibel zijn, daarom is het onnodig om de emulatieprocedure op dit moment uit te breiden
naar geëmuleerde PC omgeving.
Het onderzoek is uitsluitend gericht op emulatie, en niet op virtualisatie. Het verschil is dat bij emulatie de software binnen een besturingssysteem geladen wordt in de vorm van een programma. Dit
programma bootst een complete machine na. Dit zorgt ervoor dat er een compleet onderscheid is
tussen de host-machine en de geëmuleerde machine, zelfs in architectuur en CPU. Dit stelt ons in
staat het gedrag van obsolete Mac computers van voor 1998 exact te imiteren zonder de interferentie van de host-architectuur. Bij virtualisatie staat de nagebootste omgeving namelijk wel in direct
contact van de host-computers en maakt dus gebruik van die architectuur en CPU. Omdat alle cdrom kunstwerken uit de LIMA collectie alleen op nu-obsolete machines draaien is emulatie noodzakelijk.
De specificaties per werk die vragen om individuele aandacht vereisen het handmatig genereren van
disk images. Instellingen met een grote of minder specifieke collectie cd-rom (kunst)werken zullen
baat hebben bij automatiseringprocessen door middel van discrobots.
Emulatieprocedure en Specificaties
In dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van twee Mac emulators Basilisk II (1.0 voor Mac OS X
op Intel processor Macs, gemaakt op 2014-03-01) and SheepShaver (2.4.2, gemaakt voor Intel processor Macs, 2014). Ze zijn gekozen vanwege hun potentieel om oude Mac computers en besturingssystemen van 7.5 tot 9 te emuleren. Zoals vermeld bestaat de cd-rom collectie van LIMA uit
werken van 1992 tot 2000 die zijn gemaakt voor deze omgeving. Beide emulators zijn open source
en worden ontwikkeld door een actieve community die een schat aan hulpmiddelen en aanbevelingen geeft op online Mac emulatieforums.
Basilisk II emuleert werken voor oudere Mac besturingssystemen (7.5 tot 8) en Mac architectuur van
voor 1998 (Quadras and Power Macintoshs) over het algemeen beter dan SheepShaver. SheepShaver wordt daarom ingezet voor werken die een OS 9 + architectuur van na 1998 hebben (G3/
iMacs, G4). Verschillende tests in dit onderzoek wezen uit dat het mogelijk was om de meeste
werken uit de LIMA collectie met SheepShaver te laten werken, zelfs al waren ze oorspronkelijk voor
Mac OS 7.5 gemaakt. Om mogelijke fouten en glitches te voorkomen is het in theorie meer betrouw-
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baar om de oudere werken (van voor 1997) op Basilisk II te draaien, en de nieuwere met SheepShaver.
De huidige settings van de emulators zijn ingesteld op een courant Mac besturingssysteem
(10.7-10.9) als host. Als optie voor de toekomst kan verder worden onderzocht om de installatieprocedure voor SheepShaver en Basilisk II uit te breiden voor andere typen host-computers dan Mac,
gezien beide emulators ook beschikbaar zijn voor Windows en Linux. Een andere optie is om een
Mac besturingssysteem (10.7-10.9) in een virtuele machine te laden en vervolgens de emulator in die
omgeving te laten werken (emulators werken ook binnen andere emulators of virtuele machines).
Virtualisatie valt buiten het bereik van dit onderzoek, maar is een aanbeveling voor vervolgonderzoek.
Met betrekking tot de tijdsperiode waarin de werken zijn gecreëerd hebben we gekozen een ‘range
of acceptibility’ aan te houden. Hiermee wordt bedoeld dat er kleine variaties mogelijk zijn tussen de
geëmuleerde systeemomgeving en de geëmuleerde hardware (zie de tijdlijn onderaan pagina 14). Dit
is realistisch, omdat verschillende typen hardware en besturingssystemen naast elkaar hebben bestaan en in gebruik zijn geweest, net zoals de huidige alledaagse Mac-gebruikers verschillende
hardware, en verschillende versies besturingssystemen gebruiken. Het idee om een ‘range of acceptibility’ aan te houden komt van Jeﬀ Rothenberg die al vroeg gedachten formuleerde over “a representative range of original platforms and system configurations”.16 Naast dat dit dus realistisch is (de
cd-roms werken immers op meerdere OS) geeft dit principe meer flexibiliteit voor emulatie.

Documentatiemethode en Uitlevering
Om de kunstwerken in geëmuleerde omgeving te conserveren en (blijvend) te kunnen tonen, is gedetailleerde en complete documentatie uiterst noodzakelijk. Dit betreft zowel de fysieke drager als de
technische systeemspecificaties. Wanneer deze niet gedocumenteerd zijn, en toekomstige computers het werk niet correct presenteren, is er een risico dat het werk verloren gaat. Aspect ratio, snelheid en algehele ‘look & feel’ van een werk moet blijvend kunnen worden vergeleken met het origineel. Als dit niet gebeurt zal er langzaamaan ‘corruptie’ ontstaan, en zullen heruitvoeringen steeds
verder van het origineel af gaan staan.17
In ons onderzoek hebben we onderscheid gemaakt tussen verschillende lagen van documentatie die
naast het geëmuleerde werk kunnen worden geraadpleegd. Esthetische aspecten (‘look’; aspect ratio, resolutie, aantal kleuren, beeldschermtechnologie etc.) en operationeel gedrag van het programma (‘feel’; reactiesnelheid, interactie met randapparatuur, cursor aanwezigheid etc.) worden in deze
documentatie vastgelegd door middel van videoregistraties, en daarnaast worden de fysieke elementen (drager, instructieboekjes etc.) gefotografeerd. Deze documentatie wordt online gedistribueerd op vergelijkbare wijze met de ‘for preview only’ videocollectie. Wanneer online toegang via EaaS
mogelijk en acceptabel is, zal bij de documentatie een embedded link worden gegeven waar de gebruiker zelf ‘live’ door het werk kan navigeren. Hierbij vinden we het van belang een disclaimer te
geven van de originele omgeving van het werk, en een duidelijke waarschuwing voor eventuele fouten die kunnen optreden. Volledige en correcte toegang tot de geëmuleerde cd-rom collectie moet
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Rothenberg, Jeff, An Experiment in Using Emulation to Preserve Digital Publications, RAND-Europe, 2000
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Jeff Rothenberg benoemd dit principe als “vernacular renditions” en “accumulated corruption” zie: http://

www.clir.org/pubs/archives/ensuring.pdf
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mogelijk gemaakt worden bij LIMA en kan vervolgens voor publiek op afspraak beschikbaar worden
gemaakt.
Documentatielagen
Wat volgt is een beschrijving van een documentatiemethode voor cd-rom kunstwerken door middel
van vier lagen van documentatie. Deze manier van documenteren is bedoeld voor zowel conserveringsdoeleinden als voor toegang voor de eindgebuiker end-user access middels online distributie.
De lagen beschrijven zowel fysieke componenten als technische metadata.
Laag 1: Documentatie van de fysieke componenten
* cd-rom als object, boekjes, verpakking etc.
Om beschadiging van het origineel te vermijden, zullen de cd-roms en hun bijhorende boekjes/verpakkingen alleen in zeldzame gevallen (bijvoorbeeld voor onderzoek of een tentoonstelling) beschikbaar worden gesteld. Door middel van goede foto’s en/of kleuren scans kan de originele verpakking
worden vastgelegd, en digitaal worden opgeslagen.

* Contextuele randapparatuur zoals CRT-monitors, specifieke muis en toetsenborden, joysticks. Deze
componenten verbeelden vormen de originele hardware omgeving waarop het werk oorspronkelijk
was gemaakt/vertoond.
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Laag 2: Documentatie van het werk functionerend in oorspronkelijke omgeving
* Het vastleggen van het werk dat functioneert onder gepaste native hardware en besturingssysteem, of in een omgeving die hier zo goed mogelijk aan tegemoet komt. Het scala aan mogelijkheden moet historisch coherent zijn aan de tijd waarin het werk gemaakt is (in ons voorbeeld een iMac
uit 1998 met Mac OS 9).
* Video screen-capture waarin kort door het werk wordt genavigeerd (voor vergelijkingsmateriaal met
betrekking tot conservering)
* Videoregistratie van het werk met ook hardware in beeld.
Laag 3: Technische specificaties en metadata
* Tekstuele informatie over de benodigde runtime omgeving (hier kan ook een range van compatibele
besturingssystemen worden vermeld, wanneer het werk bijvoorbeeld zowel voor Mac als PC ontwikkeld is). Voor LIMA’s cd-romcollectie is dit hoofdzakelijk Mac OS 7 tot 9.
* Benodigde ondersteunende software (bijvoorbeeld Quicktime, Java etc.).
* Type CPU (bijvoorbeeld PowerPC G3 tot G4 voor Mac) en Architectuur van de originele omgeving
(32 bit, 64 bit etc.)
* RAM-specificaties
* Resolutie
* Kleurenlevels (aantal kleuren)
* Originele opmaaksoftware (waarmee het werk gemaakt is, indien bekend). Voor LIMA’s cd-romcollectie is dit veelal Macromedia Director.
* Aanbeveling welk type emulator het best kan worden gebruikt (momenteel SheepShaver voor Mac
OS 9 of Basilisk II voor Mac OS 7.5 tot 8) met vermelding van de datum van de aanbeveling (dit
omdat emulators mogelijk ook obsoleet raken).

Laag 4: Documentatie voor end-users
(zie model voor uitlevering)
* Screenshots (stills)
* Videoregistratie waar kort door het werk wordt genavigeerd. De registratie wordt gemaakt in een
geëmuleerde omgeving omdat daarin een directe schermopname kan worden gemaakt door bijvoorbeeld Quicktime versie >10. Zo mogelijk met een externe recorder opnemen van HDMI of
VGA. De systeembelasting van een screenrecorder heeft mogelijk invloed op de snelheid/kwaliteit
van de emulatie.
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* Indien mogelijk: embedded URL naar het werk online via de EaaS API (eventueel met disclaimer of
waarschuwing dat de server de prestatie van het werk kan beïnvloeden).
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Stap 1: INSTALLATIEPROCEDURE VOOR SHEEPSHAVER
Deze eerste stap beschrijft de voorafgaande procedure om de emulator SheepShaver te installeren.
Deze procedure is dus in feite een allereerste installatie van een emulator en hoeft maar eenmalig te
worden doorlopen. De volgende stappen (stap 2 en stap 3) hebben betrekking tot de workflow en beschrijven archivering, toegang en presentatie van cd-rom kunstwerken van een collectie.
SheepShaverLQVWDOODWLH
* Download de SheepShaver pre-built binary vanaf de SheepShaver website :
SheepShaver website : http://sheepshaver.cebix.net/
Download-link naar pre-built versie van Mac OS X : http://www.emaculation.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=7360&sid=c8a54981f8 749282c3b4cf58fc9e6e39
* Download een ROM file (« New World PPC ROM » works with SheepShaver)
http://www.redundantrobot.com/sheepshaver-tutorial/
* Download een bootable disk image van Mac OS versie 9.0.4
http://osvirtual.net/en/macos-9-0-4-with-additional-software/
Gebruik de direct « download link » bovenaan de pagina. [7zX kan nodig zijn voor het uitpakken van het bestand : http://sixtyfive.xmghosting.com/products/7zx/]
* De ROM en de bootable disk image moeten in dezelfde ‘SheepShaver’ folder staan
* Hernoem de ROM file als ‘MAC OS ROM’ zodat SheepShaver kan worden gestart, en toegang te krijgen tot de virtual machine settings
* Start SheepShaver ga naar ‘preferences’ in het menu.
In het hoofd-venster binnen “Setup” voeg de Mac OS 9 bootable disk image toe:
‘macos9800.image’.
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Maak dan een nieuw ‘empty disk image’ aan om een herkenbare hard drive image te activeren wanneer de virtuele machine wordt gestart (hier geprobeerd met een 1Gb disk image). De twee
drives verschijnen samen in de directory (zie beneden).
* Kies de hernoemde file in het veld “Rom file” om de virtuele machine te kunnen herstarten.
* Maak een nieuwe folder aan op de computer (bijvoorbeeld op de desktop) en noem deze
“Sheep Shaver Shared”. Selecteer deze plek het in het veld ‘Unix Root’.
* Kies ‘Boot from any’ en selecteer het RAM-geheugen van de virtuele machine (512 Mb is
vaak voldoende)
* Onder ‘Audio/Video’ selecteer: ‘Dynamic’ voor de refresh rate ; kies de resolutie en audioopties zoals het voorbeeld hieronder :

20

*
Onder ‘Miscellaneous’, schakel de volgende optie uit: ‘Ignore Illegal Instructions’ en schakel
alleen de volgende opties in: ‘enable JIT Compiler’, ‘Allow Emulated CPU to Idle’ en ‘Ignore
Illegal Memory Accesses’ (zoals in het voorbeeld hieronder)
* Sla de instellingen op.
* Forceer SheepShaver te stoppen met command+alt+esc en herstart. Als het goed is begint
SheepShaver met het opstarten van Mac OS 9, en de extensies die nodig zijn voor het afspelen van media, zoals Quicktime player, zijn aanwezig.
Op dit punt kan de virtuele machine normaal worden afgesloten via ‘Special’ in het menu
bovenaan het venster.
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STAP 2: INGEST/OPSLAG/ARCHIVERING VAN CD-ROM KUNSTWERKEN

Na de installatieprocedure zoals beschreven in de vorige stap, is de volgende stap een ‘ingest/opslag/
archivering’-procedure voor cd-rom kunstwerken voor duurzame opslag en behoud. Deze stap legt uit
hoe de werken op cd-rom zich verhouden tot LIMA’s database en e-depot.
Emulation Root Folder
Er wordt een exacte kopie van de cd-rom gemaakt (als .CDR of als .ISO image). De cd-roms zijn nu
dus digitale bestanden geworden. Deze bestanden moeten idealiter naast alle documentatie worden
bewaard. De procedure voor een volledige documentatie (visueel en technisch) is reeds beschreven.
Daarnaast moet er een duidelijke link zijn naar de benodigde emulator (in dit onderzoek: SheepShaver of Basilisk II). Dus de emulator folders van Basilisk II en SheepShaver (en eventueel andere in de
toekomst) met alle nodige instellingen (zie stap 1), de images, virtual drives moeten samen worden
gearchiveerd.
Het heeft onze aanbeveling om net als in MoMA’s database ‘Binder’ 18 ook alle originele/officiële OS
installatieschijven naast de werken te archiveren in verband met wettelijke legaliteit. Apple staat niet
toe oude Mac OS versies te gebruiken, behalve wanneer de gebruiker eigenaar is van een originele/
officiële installatiedisk.
Al deze componenten kunnen worden opgenomen in een ‘root folder’, (afbeelding links) met onderverdeling van een ‘sub folder’, (afbeelding rechts).
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http://moma.org/explore/inside_out/2015/05/13/open-sourcing-momas-digital-vault
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METADATA
Voor de invoering van metadata van een kunstwerk maken veel instellingen gebruik van databasesystemen of ‘Collectie Informatie Systemen’ (Adlib etc.). Voor de ingest van software-based kunstwerken
dient de systematiek van een systeem ingericht te zijn op opeenvolgende generaties/versies. Binnen
een systeem moet aandacht zijn voor de volgende metadata:

Controls: Mouse / Trackpad / Keyboard
Type of display equipment: CRT computer monitor
Original carrier: cd-rom
Virtual disk image (als tweede / gedigitaliseerde versie): .CDR/.ISO
> eventuele toekomstige migraties als derde / vierde / vijfde versie *

operating system dependency
afhankelijkheid van software componenten (bv QuickTime, codecs, browser)
Type CPU (bijvoorbeeld PowerPC G3 tot G4 voor Mac)
Architectuur van de originele omgeving (32 bit, 64 bit etc.)
RAM specificaties
Kleuren levels
Resolutie
Beeldfrequentie

Type interactiviteit: (als korte omschrijving) bijvoorbeeld: point-and-click verkenning van een 2D
omgeving, point-and-click verkenning van een 3D omgeving, eenvoudige slideshows, verkenning van
een tekstueel archief, etc.)

Technische afhankelijkheid
De specifieke toevoegingen in de database maken het inzichtelijk waar cd-rom kunstwerken nu precies afhankelijk van zijn. Ingevoerde metadata 19 over hardware (computer systemen, display systemen, interfaces etc.) en metadata over software (besturingssystemen, mediaspelers, internet
browsers etc.) kunnen het in de toekomst mogelijk maken ook hierop te zoeken. Gecombineerd met
het jaartal waarin de werken zijn geproduceerd resulteert dit in een kunsthistorische/technologische
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Aanbeveling Paul Jansen Klomp: Gebruik voor deze metadata een format dat voor overlappende velden
compatible is met de metadata voor EaaS, c.q. ga uit van de EaaS velden en vul deze aan met velden voor overige data
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tijdslijn. Onderzoekers en publiek kunnen dus met de toevoeging van deze velden zoeken naar een
bepaalde technologische tijdsperiode, specifiek type besturingssysteem of hardware.

Duurzaamheid van emulators en disk images
Het is een realistische verwachting dat ook emulators, virtual disk images en host-systemen die de
emulators draaien, obsoleet raken. Net als elk type software en databestand vereisen ze een bepaalde systeemomgeving terwijl die constant in verandering is. Wanneer een van de componenten verandert, lopen de afhankelijke componenten het risico niet meer te werken. Om te anticiperen op dit perspectief en de duurzaamheid van cd-rom kunstwerken op lange termijn te waarborgen moet er een
standaard migratie procedure worden toegepast op het hele archief dat zowel de virtual disk images
als de emulators behoudt.
Zodra een cd-rom kunstwerk is ingevoerd in de database wordt de originele drager (carrier) vermeld
(in dit geval cd-rom). Dit staat gelijk aan wanneer bijvoorbeeld een videokunstwerk dat origineel op
Betacam staat wordt ingevoerd. De virtual image van de cd-rom (.ISO of .CDR) kan vervolgens als
digitale en exacte kopie van deze cd-rom worden gezien en is daarmee een migratie van de originele
cd-rom. *De disk image als gemigreerde versie, of ‘tweede generatie’ wordt opgeslagen op de server
en geback-upt op LTO-tape (zoals ook het geval is met video).
Omdat er dus met elke mogelijke toekomstige migratie een nieuwe ‘generatie’ ontstaat, is het belangrijk om vóór de migratie de bestanden te dupliceren (een back-up te maken) en vervolgens te checken of er geen corruptie is ontstaan. Binnen een Collectie Informatie Systeem kunnen de verschillende ‘generaties’ disk images en emulators naast elkaar bestaan. Een vergrote opslagcapaciteit moet
daarbij uiteraard in rekenschap worden genomen.
Emulators moeten ook worden gearchiveerd, met alle systeembestanden en hulpprogramma’s die
nodig zijn om de emulator te laten werken. Het heeft onze aanbeveling de emulators ook naast de
kunstwerken op de server op te slaan. Het is daarbij raadzaam om een precieze technische documentatie van de emulators zelf hierbij te voegen. Bijvoorbeeld: “Deze emulator heeft een Mac OS
10.6-10.9 nodig op een computer met een Intel processor etc.” In de toekomst vindt dan in wezen een
‘droste effect’ plaats waarin een toekomstige emulator de huidige nabootst. De strategie om een emulator binnen een emulator op te starten verloopt in principe volgens dezelfde procedure als beschreven in stap 1, maar het is zeer belangrijk om alle stappen die reeds zijn genomen om een werk te
emuleren, te documenteren. Dit scheelt een hoop werk in de toekomst.
Dus ook al worden de procedures voor emulatie momenteel toegepast zoals beschreven, het testen
van nieuwe versies of updates van de emulators moet regelmatig worden gecheckt. Dit kan worden
gedaan door een survey naar de ontwikkelaars website, iedere keer dat de aangewezen computer
om de werken op te bekijken (‘werkstation’) wordt vernieuwd, of wanneer het besturingssysteem van
deze computer wordt geüpdatet.
Los van het feit dat deze aanbevelingen anticiperen op het obsoleet raken van huidige systemen, is
het beheer en behoud van emulators met alle nodige componenten en instellingen nuttig omdat het
toelaat geëmuleerde werken ook op andere omgevingen te laten werken (die aanvankelijk niet getest
of overwogen zijn). Stel dat er bijvoorbeeld wordt overgestapt van Mac besturingssysteem naar Windows, dan is ook het emulatie-onder-emulatie principe van toepassing. De PC kan namelijk de Mac
OS omgeving emuleren die nodig is om de gearchiveerde kunstwerken op vooringestelde emulators
te bekijken.
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Vervolgonderzoek m.b.t. metadata
In een vervolgonderzoek zou kunnen worden onderzocht hoe het vergaren van technische metadata
kan worden geautomatiseerd. Archivematica (gebruikt door MoMA) en EMIL (ontwikkeld door de Universiteit van Freiburg) zijn twee voorbeelden van software-tools die disk image files analyseren en
technische metadata extraheren, bijvoorbeeld het originele besturingssysteem of benodigde hulpprogramma’s. Door dit soort tools is het handmatig onderzoeken en invoeren van technische metadata
niet langer nodig, en bespaart dus tijd.
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STAP 3: HANDLEIDING DISTRIBUTIE PROCEDURE
Procedure voor Distributie (voor musea/instellingen)
Na het uitvoeren van stap 1 is de emulator geïnstalleerd op de computer naar keuze, en kunnen de
werken worden geopend in de emulatiesoftware. Vervolgens zijn in stap 2 de werken opgeslagen en
gearchiveerd. Een laatste stap is de optie om hier een gebruiksvriendelijk pakket van te maken dat
eenvoudig toegankelijk is.
De crux ligt in het dupliceren van de ‘prefs’ data-file waarin alle settings die door ons vooraf zijn ingesteld zijn opgenomen. Deze data-file moet handmatig in een folder worden gezet samen met de
emulator, alle bijbehorende componenten en de gekozen cd-rom(s).
Dit gaat als volgt:
- Maak ‘onzichtbare bestanden’ zichtbaar door de volgende commando in te voeren in de terminal:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles YES
- Herstart Finder, en kijk of er nieuwe bestanden zichtbaar zijn geworden.
- Als het goed is staat in de User directory een ‘sheepshaver_prefs’ bestand of ‘basilisk_prefs’ bestand. Kopieer dit bestand naar een nieuwe ‘final folder’. Kopieer vervolgens alle bestanden uit de
emulatiefolder (inclusief applicaties, ROM images en virtual drives) naar de final-folder.
- De folder is nu klaar en kan eenvoudig omgezet worden naar een .dmg bestand met Disk Utility.
Dit maakt van de folder een kant en klare disk image.
- Deze .dmg file (of disk) vormt het pakket dat vervolgens naar de end-user kan worden gestuurd,
via een USB-stick, WeTransfer o.i.d. De end-user herhaalt de stap en kopieert de folder naar ‘Programma’ directory op zijn/haar computer en de ‘sheepshaver_prefs’ of ‘basilisk_prefs’ in de User
directory. Het werk start verder vanzelf op.
* Vooralsnog is Mac compatibiliteit getest, dus de end-user zal binnen een ruime range van Mac besturingssystemen toegang hebben tot het werk. Wanneer de end-user niet over een Mac beschikt,
kan deze in overleg en tegen betaling door LIMA worden bijgeleverd.

Online-Access Model (publiek)
In appendix van dit onderzoeksverslag tonen we een model met alle documentatie-onderdelen van
een cd-rom kunstwerk voor publieks- / online distributie doeleinden. Het is een voorbeeld van de
documentatieprocedure die omschreven is op pagina 16 t/m 18.

Epiloog: inzichten n.a.v. workshop NCDD kennisdag
De USB-bootable versie van EaaS is in de loop van dit onderzoek verder ontwikkeld. Deze nieuwe
versie werd gedemonstreerd door Klaus Rechert in een bespreking voorafgaand op de kennisdag
digitale duurzaamheid van de NCDD.20 De nieuwe versie werd ook kort besproken tijdens de workshop ‘cd-rom Archivering’ die werd geleid door Nina van Doren en Alexandre Michaan. Klaus Rechert deelde hier vijf USB-bootable versies uit aan enkele aanwezigen. Omdat deze versie sterk ver-

20

De bespreking vond plaats op 13 juni 2016, Universiteit van Amsterdam (Kamer 2.11, BG2, Turfdraagsterpad
15-17) Aanwezigen: Nina van Doren, Paul Jansen Klomp, Klaus Rechert, Claudia Roeck, Alexandre Michaan,
Wiel Seuskens,
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beterd is ten opzichte van de versie die onderzocht is in dit onderzoek (p.10), dient deze epiloog als
een eigen reflectie op dit onderzoek, en geven we hieronder een stapsgewijze handleiding voor degene die deze USB-bootable versie willen onderzoeken of in gebruik willen nemen. De USB-bootable
kan worden gebruikt voor presentatiedoeleinden en niet zo zeer voor archiveringsdoeleinden.
In principe biedt de nieuwe BwFLA USB-bootable dezelfde oplossing als beschreven in stap 3 van
dit onderzoek: een eenvoudige oplossing gericht op tentoonstelling en distributie. Het cd-rom
kunstwerk wordt direct gestart in full-screen modus met de voor dat werk betreﬀende instellingen en
resolutie etc. De gebruiker ervaart het werk net zoals het origineel, alleen dan wel op nieuwe hardware.
De procedure om aan de slag te gaan met de USB-bootable gaat als volgt:
1. Sluit de USB stick aan op de computer (idealiter een USB-3 ingang) en herstart de computer
vanaf de USB door tijdens het opstarten de ALT-toets (mac) ingedrukt te houden. Twee volumes
zijn vervolgens zichtbaar.
2. Klik op het volume ‘emil-data’ > image-archive / images / base / objects. Plaats de virtuele disc
images van de cd-rom kunstwerken (.iso of .cdr) in de ‘objects’ directory
3. Ga naar “image-archive / meta-data / base” en zoek de systeemomgeving die de cd-rom nodig
heeft. In ons geval hebben we Mac OS 9 nodig: “macos9.env”. Dupliceer dit bestand en open het
in TextWrangler of een ander programma op de code aan te passen. (TextWrangler is gratis online
te downloaden)
4. Bekijk de code in TextWrangler en zoek de volgende alinea:
<binding id="cd">
<url>imagearchive:objects/NAME OF THE VIRTUAL DISC IMAGE</url>
<access>cow</access>
</binding>
Hier moet de exacte naam van de disc worden getypt die je wilt emuleren.
5. Als de naam van de disk is ingevoerd in de code ga je naar de volgende alinea om de juiste resolutie van het cd-rom kunstwerk in te voeren. Zoek naar de alinea:
screen dga/640/480[[nl]]
6. Nu alle instellingen zijn gedaan is het tijd om het werk onder emulatie op te starten. Herstart de
computer en houd de ALT-toets weer ingedrukt
7. Klik vervolgens op de booting drive “Emil”
8. De dic image van het ingevoerde cd-rom kunstwerk staat nu als het goed is in de lijst, en wanneer deze wordt aangeklikt start de geëmuleerde systeemomgeving full-screen op onder de juiste
resolutie.

27

BRONVERMELDING
Dragan Espenschied, Klaus Rechert, Isgandar Valizada, Dirk Von Suchodoletz
and Nick Russler, ‘Large-Scale Curation and Presentation of cd-rom Art’, iPRES,
2013. S.1-8. <http://purl.pt/24107/1/iPres2013_PDF/Large-Scale %20Curation%20and
%20Presentation%20of%20cd-rom%20Art.pdf>

Dianne Dietrich, ‘Emulation Documentation’, PAFDAO Project, 2015 <https://
ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/41453/emulation_readme.pdf?
sequence=3>
Ben Fino-Radin, ‘Open-Sourcing MoMA’s Digital Vault’, online gepubliceerd op
de blog van MoMA, mei 2015, < http://www.moma.org/explore/inside_out/2015/05/13/
open-sourcing-momas-digital-vault/ >

Leo Konstantelos, Janet Delve, David Anderson, Clive Billenness, Drew Baker,
Milena Dobreva, ‘The Preservation of Complex Objects’, Volume 2: Software Art,
JISC, POCOS, 2012 < http://radar.gsa.ac.uk/2806/1/pocos_vol_2_final_release[1].pdf >
Rieger, Oya Y.; Murray, Tim; Casad, Madeleine, et alii, Preserving an Emulating
Digital Art Objects, Cornell University, 2015 < https://ecommons.cornell.edu/ handle/
1813/41368 >

David Rosenthal, ‘Emulation & Virtualization as Preservation Strategies’, 2015.
<http://blog.dshr.org/2015/11/emulation-virtualization-as.html>

Jeff Rothenberg, ‘Emulation as a Digital Preservation Strategy’, 2000 <http://
www.dlib.org/dlib/october00/granger/10granger.html>

Jeff Rothenberg, ‘Ensuring the Longevity of Digital Information’, digital extension
to the article published in the Scientific American, January 1995 (Vol. 272) <
http://www.clir.org/pubs/archives/ensuring.pdf >

Imal, ‘Ressurection Lab’, projectpage on imal.org, December 2016 <http://
imal.org/nl/project/resurrection-lab>
Isgandar Valizada, Klaus Rechert, Konrad Meier, Dennis Wehrle, Dirk Von Suchodoletz and Leander Sabel, ‘Cloudy Emulation – Efficient and Scaleable Emulation-based Services’, iPRES, 2013. <http://purl.pt/24107/1/iPres2013_PDF/ Cloudy
%20Emulation%20–%20Efficient%20and%20Scaleable%20Emulation- based%20Services.pdf>

Gaby Wijers, ‘To Emulate or Not’, in Inside Installations. Theory and Practice in
the Care of Complex Artworks, edited by Tatja Scholte and Glenn Wharton, Amsterdam University Press, 2011
< http://nimk.nl/_files/Files/page81-90.pdf >

Tate concept report on emulation (draft), Tate Modern, 2016 [internal concept
report]
The Signal: ‘Emulation as a Service at Yale’ <http://blogs.loc.gov/ digitalpreservation/2014/08/emulation-as-a-service-eaas-at-yale-university- library/>

Online documentatie
Basilisk II
<http://basilisk.cebix.net>

28

BwFLA Emulation-as-A-Service
<http://bw-fla.uni-freiburg.de>
BwFLA Blog
<http://bw-fla.uni-freiburg.de/wordpress/>
Emaculation Wiki
<http://www.emaculation.com/doku.php>
List of ISOs for cd-rom artworks at Internet Archive
<http://archive.org/search.php?query=cd-rom%20cabinet>
Laurie Anderson ‘Puppet Motel’ at The Internet Archive
<https://archive.org/ details/puppet-motel-1998>
SheepShaver
<http://sheepshaver.cebix.net>
Macintosh garden
<http://www.macintoshgarden.com>

29

DRAFT FOR DOCUMENTATION ACCESS ONLINE
Puppet Motel
By Laurie Anderson
Co-author : Hsin-Chien Huang
Interactive work for CD-ROM, 1995
Artwork description :
- Copied text from the booklet or
original box
- short description of the
interactive behavior

Date: 1995
Type: software-based work for
CD-ROM
Copyrights: (c) The Voyager
Company
Genre: labyrinth exploration
Keywords: CD-ROM,
interactive, labyrinth, time

STILLS :

VIDEO DOCUMENTATION :

PHYSICAL DOCUMENTATION :

Technical specifications :

Historical range of original equipment : For Mac : Quadra / Power Macintosh / iMac G3
Historical range of original systems : For Mac : Mac OS 7.1 to Mac OS 9
Example of original equipment :

PREVIEW EMULATED ACCESS :

Embedded EaaS online acces to the
CDR image of the work on Basilisk
emulator through Bwfla servers

Warning : This tool is for preview browsing only.
LIMA does not ensure the reliability of the
interactive behavior, display, or speed, of the
consulted work.
Consultation of the original work on a
controlled emulated environment possible at
LIMA, on request.
Needed conditions to specify for the preview :
Chrome browser etc.

