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Del 3: Noark 5-uttrekk 

I denne delen av besvarelsen skal jeg lage et Noark 5-uttrekk basert på strukturen gjengitt 

i vedlegg 2 til oppgaven, med filene arkivuttrekk.xml, arkivstruktur.xml, 

offentligJournal.xml, loependeJournal.xml og endringslogg.xml. Uttrekket skal deretter 

valideres med programmet for dette som er tilgjengelig på Bibin (HiOA). Til dette bruker 

jeg filene info.xml og config.xml. 

 

Jeg har brukt Noark 5 versjon 3.1, kapittel 5.12 om avlevering som teoretisk grunnlag for 

arbeidet med denne delen av mappen, i tillegg til "Vedlegg 1 Metadatakatalog v. 3.1" og 

"Vedlegg 2 Metadatakatalog objektsortert v. 3.1" (vedlegg til Noark 5). Jeg har også brukt 

eksempeluttrekket fra Dots Noark 5-løsning, tilgjengeliggjort på Bibin og Arkivlab, aktivt 

i arbeidet med XML-filene i uttrekket. 

 

Strukturen i vedlegg 2 til oppgaven spesifiserer at følgende arkivobjekter skal inngå i 

uttrekket: 

 

arkiv (1) 

arkivdel (1) 

saksmappe (3) 

journalpost (2 pr. mappe) 

dokumentbeskrivelse (1 pr. journalpost) 

dokumentobjekt (1 pr. dokumentbeskrivelse), tilknyttet elektronisk dokument 

 

Metadata om klassifikasjonssystem og klasse er utelatt fordi det ikke er en del av 

strukturen gitt i oppgaven. Jeg har også utelatt metadata om skjerming, men jeg har tatt 

med metadata om avskrivning. Verken metadata om skjerming eller metadata om 

avskrivning er obligatorisk i Noark 5 på kjernenivå, men er, i likhet med 

klassifikasjonssystem og klasse, nødvendig i ytre kjerne for fullstendige sakarkivsystemer 

(Riksarkivet 2013a kap. 6). Jeg har for øvrig heller ikke inkludert alle metadataelementer 

som er spesifisert med 0-1 forekomster i standarden, da ikke alle er relevante for uttrekket 

mitt. Noen slike elementer er imidlertid obligatoriske i journalrapportene, selv om de ikke 

er det for arkivobjektene i arkivstrukturen, og er tatt med av den grunn. Samtlige 
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elementer spesifisert med 0-M forekomster, i tillegg til virksomhetsspesifikke metadata, 

er utelatt. 

 

Selv om metadataspesifikasjonen til M218 referanseDokumentfil sier at elementet skal 

inneholde en sti til dokumentet, også inkludert angivelse av katalogstrukturen, er kun 

navnet på filen angitt i arkivstruktur.xml. En angivelse av mappen /dokumenter/, der 

filene ligger, i tillegg til filnavnet, gjør at uttrekket feiler valideringen med verktøyet 

tilgjengelig på Bibin. 

 

I endringsloggen er det opprettet én endring pr. mappe, totalt tre endringer. Dette var også 

nødvendig for å kunne kjøre uttrekket gjennom validatoren på Bibin. Med to 

etterfølgende endringer på én saksmappe, som jeg hadde innledningsvis, feilet 

valideringen (ga verdien "invalid" for de saksmappene som var uten endringer, og dermed 

ikke var nevnt i endringsloggen). 

 

Samtlige sjekksummer i uttrekket er generert på Bibin (Putty), med kommandoen 

"sha256sum [filnavn]". 
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