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Odprti dostop do raziskovalnih podatkov

• Obzorje 2020.
• Nacionalna strategija odprtega dostopa do 

znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v 
Sloveniji 2015—2020: pilotni projekti bodo morali 
raziskovalne podatke predati institucionalnim, 
splošnim ali področnim repozitorijem 
raziskovalnih podatkov:
– Arhiv družboslovnih podatkov
– CLARIN.SI
– ...



Življenjski cikel raziskovalnih podatkov



Zaupanja vreden repozitorij raziskovalnih 
podatkov

• je tisti repozitorij, katerega poslanstvo je zagotoviti 
zanesljiv, dolgoročen dostop do upravljanja digitalnih 
virov znotraj svoje skupnosti, tako danes kot v 
prihodnosti.

• Digitalna hramba raziskovalnih podatkov:
– priprava metapodatkov in dokumentacije,

– hramba podatkov v priporočenih formatih,

– na priporočenih medijih,

– priprava varnostne kopije in hrambe podatkov,

– arhiviranje podatkov.



Raziskovalna infrastruktura Slovenskega zgodovinopisja Inštituta 
za novejšo zgodovino (RI INZ)

Dolgoročna hramba: Arzenal in 
Archivematica
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Dolgoročna hramba

Arzenal
• Hramba digitaliziranega  gradiva s 

področja dejavnosti knjižnic, 
arhivov in muzejev.

• Diskovna polja NAS (windows 
strežnik, NTFS): menijska struktura, 
datoteke + shadow copy.

Archivematica
• Hramba:

– večjih projektnih zbirk (popisi 
prebivalstva, parlamentarni 
dokumenti);

– zbirke raziskovalnih podakov (v 
načrtu).

• Integralna zbirka odprtokodnih
programskih orodij, ki uporabniku 
omogočajo obdelavo digitalnih 
objektov v skladu s funkcionalnim 
modelom OAIS.

• Izkoriščanje obstoječe IT 
infrastrukture.

• Arhiviranje na drug strežnik + shadow copy;
• Arhiviranje na več kot 50 km oddaljeno lokacijo (do konca leta).



Vir: www.archivematica.org

http://www.archivematica.org


• Transfer: vhodni podatki:
• Datoteke (PDF, PDFa, JPG, JP2, TIFF, XML, MP4, DOCX, XLSX, PPTX ...)
• metapodatki na nivoju map in datotek (CSV).

• SIP (Sprejemni informacijski paket): strukturirani vhodni podatki za nadaljno 
obdelavo

• AIP (Arhivski informacijski paket): zip datoteka za dolgotrajno arhiviranje.
• DIP (Dostavni informacijski paket): zip datoteka za dostop, npr. na spletu:

• lokalna spletna stran Atom za pregled DIP paketov;
• uvoz datotek in metapodatkov iz DIP v Sistory.



Transfer



Ingest SIP



Arhivska hramba



Življenski krog podatkov
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Izkušnje in priporočila

• 2 leti spremljanja razvoja Archivematice, 2 testni instalaciji (verzija 1.3 in 1.4), 
produkcijska verzija 1.5

• normalizacija:
– po normalizaciji se AIP paket lahko poveča za več kot 2x od uvoženega materiala (original + 

normalizirano za shrambo): JPG → TIFF → JPG
– zato uporabljamo normalizirane formate JP2 in PDFa še pred Archivematico

• migracija AIP paketov med verzijami bo lažja šele z novimi verzijami
• stalna nadgradnja strojne opreme, ko so diskovna polja premajhna
• priporočamo snapshot pred vsako transakcijo, saj je drugače težko pospraviti

napako
• poimenovanje paketov
• velika pozornost namenjena kreiranju metapodatkov (CSV)
• Problem: METS nima šumnikov (samo ASCII). Ta problem bo odpravljen v novih 

verzijah.
• Tabela hitrosti kreiranja AIP paketov:

– po velikosti
– po izboljšavah procesorskih moči (RAM, CPU)



Meritve

velikost 
materiala št datotek normalizacija strojna oprema čas AIP velikost

9,5 GB 800 brez 4 CPU in 10 GB RAM 2,5 ure 10 GB

9,5 GB 800 brez 1 CPU in 10 GB RAM 8,8 ure 10 GB

Sklep:  več procesorjev zelo pohitri obdelavo

600 MB 300 z normalizacijo 4 CPU in 10 GB RAM 1,2 ure 4,8 GB

600 MB 300 z normalizacijo 1 CPU in 10 GB RAM 3,8 ure 4,8 GB

Sklep: normalizacija JPG slik naredi 8x večji AIP paket ( pri pretvorbi  JPG v TIFF)


