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Mrežni diagram nacionalne infrastrukture odprtega dostopa

Nacionalni portal (http://www.openscience.si)
- iskalnik in agregator digitalnih objektov,
- priporočilni sistem,
- detektor podobnih vsebin,
- deduplikacija digitalnih objektov.
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* Ali repozitorij omogoča oddajo raziskovalnih podatkov in velikih datotek.
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Vzpostavitev procesov za podporo ravnanju z
raziskovalnimi podatki v nacionalni infrastrukturi
odprtega dostopa
• Aktivnosti pred objavo.
• Objava v repozitoriju.
• Trajno ohranjanje.

Faza pred objavo raziskovalnih podatkov in zahtevana
dokumentacija
• Faza pred objavo raziskovalnih podatkov:
•
•
•
•
•
•
•

Načrtovanje in iskanje virov podatkov.
Priprava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki, vloge za etično komisijo in predloge za obveščeno soglasje, predloge izjave
dajalcev podatkov.
Pridobitev ustreznih izjav in mnenj.
Zbiranje in ustvarjanje.
Obdelava in analiza.
Priprava datotek v ustreznih formatih.
Priprava dokumentacije.

Preden raziskovalec zaprosi za objavo nabora raziskovalnih podatkov v repozitoriju nacionalne infrastrukture
odprtega dostopa, mora imeti:
•
•
•
•
•
•
•
•

pripravljen načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (če ga zahteva financer ali organizacija, v kateri je zaposlen),
metapodatke o naboru raziskovalnih podatkov,
dokumentacijo, ki je potrebna za razumevanje in uporabo podatkov,
datoteke s podatki v ustreznih formatih,
izjave dajalcev podatkov in podpisana obveščena soglasja udeležencev raziskave,
definirane licence za uporabo raziskovalnih podatkov,
programsko opremo, ki se je uporabila za generiranje ali obdelavo podatkov, če jo je sam izdelal,
raziskovalne zabeležke in druge rezultate raziskave, če obstajajo.

Faza objave
• Raziskovalec vstavi podatkovni nabor in ostale rezultate raziskave v repozitorij sam ali pa jih vstavi
njegov knjižničar.
• Knjižničar preveri ustreznost metapodatkov in ali je na voljo ustrezna dokumentacija.
• Knjižničar sporoči ustreznemu organu znotraj inštitucije, ki je zadolžen za preverjanje ustreznosti
podatkovne objave in drugih rezultatov raziskave, da so podatkovni nabor in ostali rezultati
raziskave naloženi. Dostopni so v zaprtem dostopu in so na voljo samo preko povezave, za katero
je potrebno imeti geslo, katerega posreduje knjižničar.
• Ustrezni organ znotraj inštitucije, ki je zadolžen za preverjanje ustreznosti podatkovne objave,
preveri ustreznost vsebine podatkovnega nabora in ostalih rezultatov raziskave. Če je vsebina
ustrezna, javi knjižničarju, da se podatkovni nabor in ostali rezultati raziskave lahko objavijo.
• Knjižničar, po pozitivnem odgovoru organa znotraj inštitucije, ki je zadolžen za preverjanje
ustreznosti podatkovne objave, podatkovni nabor in ostale rezultate raziskave objavi v
repozitoriju in izvede katalogizacijo v COBISS-u.
• OSIC določenega znanstvenega področja preveri ustreznost tipologije, metapodatkov in
dokumentacije o podatkovnem naboru in ostalih rezultatih raziskav.

Faza trajnega hranjenja
• Podatki so lahko hranjeni v različnih formatih in v več verzijah. Pri
trajnem hranjenju moramo zagotoviti neodvisnost podatkov od
tehnologije. Procese za trajno hranjenje bomo vzpostavili po OAIS
referenčnem modelu (ISO 14721) z uporabo metapodatkov po
PREMIS meta podatkovnem standardu.

Delavnice v okviru projekta EUROCC
• Delavnica “Upravljanje z velepodatki“
•
•
•
•
•

27.6. in 28. 6.
4.7 in 5.7.
22. 8. in 23. 8,
12. 9. in 13. 9.,
26. 9. in 27. 9.

• Delavnica “Jupyter in Galaxy za analizo podatkov v odprti znanosti“
• 13. 7.,
• 24 8.,
• 14 9.

Več o delavnicah projekta EuroCC, terminih izvedbe in prijavah na delavnice najdete
na https://indico.ijs.si/category/29/

Delavnica Upravljanje z velepodatki
• Razumevanje velepodatkov: tipi podatkov, strukturirani in nestrukturirani podatki, življenjski krog
velepodatkov (načrtovanje in iskanje, zbiranje in ustvarjanje, obdelava in analiza, objava in deljenje,
dolgoročno ravnanje, ponovna raba).
• Delo s podatki (poimenovanje datotek, verzioniranje, datotečni formati, čiščenje in transformacija
podatkov, dokumentiranje in citiranje podatkov, shranjevanje podatkov, arhiviranje, varovanje zaupnosti,
zaščita intelektualne lastnine in lastništvo nad podatki, zaščita, šifriranje, pristnost in celovitost,
urejanje, trajno ohranjanje, etika, GDPR, anonimizacija …).
• Pisanje načrta upravljanja s podatki (zahteve financerjev, vsebina , orodja).
• Upravljanje z velepodatki.
•
•
•
•
•
•
•

Kako narediti velepodatke FAIR za ljudi in stroje:
Razlaga konceptov FAIR in zakaj so pomembni?
Kako narediti velepodatke najdljive, interoperabilne, dosegljive in ponovno uporabljive.
Trajni identifikatorji.
Predstavitev in upravljanje z znanjem.
Nadzorovani besednjaki, tezavri in slovarji.
Metapodatki (metapodatkovni standardi in aplikacijski profili, agregatorji, navodila, domensko specifični metapodatki,
pomenska meddomenska integracija).
• Povezani podatki.
• RDA FAIR data maturity model.

• Deljenje velepodatkov preko repozitorijev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa infrastrukturo
odprtega dostopa

Delavnica Jupyter in Galaxy za analizo
podatkov v odprti znanosti
• Izzivi, ki se pojavijo ob delu s podatki.
• Predstavitev principov odprte znanosti in FAIR.
• Predstavitev orodij projekta Jupyter
•
•
•
•

Kaj je projekt Jupyter.
Orodje Jupyter Notebook.
Razvojno okolje JupyterLab.
JupyterHub.

•
•
•
•
•
•

Galaxy platforme na splošno.
Orodja.
Zgodovina procesa analize podatkov, zamenjava zgodovine.
Deljenje podatkov.
JupyterLab orodje znotraj Galaxy-ja.
Različni Galaxy strežniki in njihov namen.

•
•
•
•
•
•
•

Uvoz podatkov
Obdelava podatkov znotraj Galaxy platforme in JupyterLab.
Uporaba orodij in okolij.
Vizualizacija podatkov.
Shranjevanje podatkov.
Deljenje zgodovine oz. procesa obdelave podatkov.
Ponovna uporaba zgodovine s drugačnimi podatki.

• Predstavitev platforme Galaxy.

• Uporaba platforme Galaxy in JupyterLab na primeru

Prihodnje delavnice
• Anonimizacija podatkov.
• Priprava načrta za upravljanje s podatki.
• Priprava vlog za presojo etičnosti raziskave.
• Osnove raziskovalne integritete – poletna šola ENAI (letošnja – avgust
2022) in dogodek projekta FAITH ( oboje konec avgusta 2023).
• Licenciranje rezultatov raziskav.

?

