
Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg et annet bilde som bakgrunn

Arkade – Hva er nytt 

Forvaltningsforum – 20200527



Arkade får et nytt hjem (i.e. nettsted - - - )

https://huggingface.co/transformers/model_doc/xlmroberta.html


Nedlasting - - - -



Velge hvilke tester man ønsker å kjøre



Forbedret kommandolinje grensesnitt (robusthet – feilmeldinger)

Det vil komme endringer:

• Forskjellige kjøremodus (initier, lag metadatafil etc.)
• Valgfrihet (velge tester) som parametre på kommandolinje



Mer fleksibilitet i METS fila

• Vi har spesifisert kontakt- og systeminformasjon i METS-fila
• Elementet <mets:agent> for individ og for system kan inneholde null til mange <mets:note>. 

Disse blir brukt til hhv. kontakt- og systeminformasjon. 
• Arkade støtter (og legger til) følgende notes:

"Address", "Telephone" og "Email" og for system-agenter "Version", Type" og "TypeVersion". 

• Ved innlesing benytter Arkade meta-note(s) dersom de(nne) finnes. 
Hvis ikke vil Arkade (som tidligere) forsøke å "gjette"  hva innholdet er vha. regulære uttrykk

• Løsningen kombinerer entydig beskrivelse av innhold med mulighet for utvidelse



Andre forbedringer

• Mulighet til å gå videre selv ved feil i sjekksum(mer)

• Noen småfeil i Noark-5 tester

• Informasjon når nye versjoner foreligger – også ved kommandolinje

• Advarsel/feil ved manglende disk-plass

• Feil håndtering av tomme felter

• Fixet feil ved håndtering av start/slutt dato

• Fixet noen feil – manglende håndtering av «æøå»

• Forbedret ytelse – optimalisering av disk IO

• Vi arbeider også med mere pedagogiske rapporter. Innspill tas imot

Dessuten: Oppgradering av biblioteker – og ny versjon av .Net Core



Deteksjon av filformater



Diskusjon rundt filformater. Arkade finner Pronom fmt/kode. Man hva så?

• Skal det testes at fmt/kode matcher et «lovlig» format i Forskriften?
(vanskelig – krever programvare vedlikehold synkronisert mot Forskriften)

• Skal det kreves at det i uttrekk skal kreves spesifisert fmt/kode?
(vanskelig i forhold til uttrekksprodusenter)

• Skal det testes at Pronom kode matcher filendelse? Eller kan vi bruke MIME type?
I.e. at f.x. for PDF må Pronom fmt være en av de mange PDF-koder.
(kan bli tugnvint vedlikehold)

FORSLAG – i første fase
• Arkade gir tester kun at oppgitt filtype matcher filendelse
• Arkade bevarer Pronom koder i rapporten (nyttig for fremtiden)

I så fall: Pr. fil – eller aggregert?
• Arkade lister i rapporten (aggregert) antall filer pr. formatkode



Kan en rapport for eksempel se slik ut?


