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Mi a CONCORDA

► Concentrated Cooperation on Research Data
► Adatrepozitórium a SZTAKI és WIGNER 

összefogásában
► Az ELKH felhő (SZTAKI+WIGNER telephelyek) és a 

DSD saját felhője közösen szolgálja ki
► Harvard Dataverse alapokon



Dataverse

► Harvard által fejlesztett adatrepozitórium 
kifejezetten kutatási adatok megosztására

► Adatmodell
► Tárolók (Dataverse)
► Tárolókban további tárolók vagy adatcsomagok 

lehetnek
► Adatcsomagok (Dataset)
► Részletes és gazdag metaadatok itt

► Adatcsomagok csak fájlokat tartalmazhatnak



Dataverse adatmodell

Forrás: Merce Sosas, The Dataverse project, 2017.



Dataverse deployment architektúra

► Haproxy
► HTTPS termination
► HA lehetőség

► Apache + mod_shib + mod_jk
► SAML2 / EduID támogatás

► Payara
► Java application server

► Postgresql
► Metaadatok tárolására

► Solr
► Full-text search

► Fájlrendszer / Amazon S3 / SWIFT
► Fájlok tárolása



Concorda architektúra

kutató

Tartalék szerver
(ELKH felhő @SZTAKI)

Payara
Solr

PSQL

NFS 
(30TB)

Fő szerver
(DSD felhő)

Payara
Solr

PSQL
NFS 
(10TB)

Tartalék szerver
(ELKH felhő @WDC)

PSQL
SSHFS 
(30TB)

Adatbázis 
replikáció



Concorda architecktúra 2

► DSD és ELKH@SZTAKI felhőben egyenértékű kiszolgálók
► Dataverse (Payara, Solr, Rserver, PostgreSQL (Master/Slave 

felcserélhető))
► File Storage (NFS (unix Network FileSystem))
► Haproxy
► Hiba vagy karbantartás esetén gyorsan (~10 perc) felcserélhetőek 

IP vagy DNS failover-el
► ELKH@WDC felhőben adattárolás

► PostgreSQL slave (biztonsági tartalék)
► File Storage (reverse SSHFS (Secure SHell File System))

► UDP forgalom korlátozása miatti szükségmegoldás
► Az NFS forgalom WireGuard VPN-en közlekedik



Dataverse változtatások a Concorda-ban

► Felület kétnyelvűsítése (magyar/angol)
► Párhuzamos angol-magyar metaadatolás lehetősége
► Telepítő Ansible scriptek adaptálása Debian-ra, és 

idempotenssé tétele
► Eredetileg CentOS volt, ami most “megszűnt”
► nagyrészt merge-elve a fő github repo-ba



Bemutató

Élőben, de a következő slide-ok tartalmazzák a lényeges lépéseket, 
képernyőképekkel.



Bejelentkezés

► EduID
► ORCID



Adattároló nézet



Adatcsomag nézet



Adatfájl előnézet



Adatcsomag létrehozás / szerkesztés



Fájlfeltöltés webes felületen



Verziók



FAIR metaadatok - licensz választás



FAIR metaadatok - hozzáférési feltételek



FAIR metaadatok - hozzáférési feltételek



Hozzáférés visszavonása

► Vagy szigorítani kell a hozzáférési feltételeket
► Vagy visszaállítani piszkozat módba (ilyenkor csak a szerkesztők 

férhetnek hozzá)



Témakör-függő metaadatok



Témakör-függő metaadatok



Keresés - egyszerű



Keresés - összetett



Keresés - összetett



Statisztika

► 21 felhasználó
► 35 Tároló

► 14 nyilvános
► 30 Adatcsomag

► 20 nyilvános
► 1.5 GB adat



API

► https://guides.dataverse.org/en/4.20/api/getting-started.html
► Hozzávetőlegesen RESTful API
► Példák
► Fájl feltöltése
► Dataset lekérdezés
► Fájlok lekérése

https://guides.dataverse.org/en/4.20/api/getting-started.html


API token igénylés



API: fájl feltöltése lézető dataset-be

export API_TOKEN=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

export FILENAME='data.tsv'

export SERVER_URL=https://concorda.sztaki.hu

export PERSISTENT_ID=doi:10.5072/FK2/J8SJZB

curl -H X-Dataverse-key:$API_TOKEN -X POST -F "file=@$FILENAME" -F 
'jsonData={"description":"My 
description.","directoryLabel":"data/subdir1","categories":["Data"], 
"restrict":"false"}' 
"$SERVER_URL/api/datasets/:persistentId/add?persistentId=$PERSISTENT_
ID"



API: feltöltés eredménye



API: Dataset lekérdezés
$ curl -s "$SERVER_URL/api/datasets/:persistentId/?persistentId=$PERSISTENT_ID"  | json_reformat

{

"status": "OK",

"data": {

    "id": 41,

    "identifier": "FK2/3YQKSY",

    "persistentUrl": "https://concorda.sztaki.hu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.5072/FK2/3YQKSY",

    "protocol": "doi",

    "authority": "10.5072",

    "publisher": "CONCORDA",

    "publicationDate": "2020-07-07",

    "storageIdentifier": "prod1://10.5072/FK2/3YQKSY"

}

}



API: Dataset lekérdezés API kulccsal
$ curl -s -H X-Dataverse-key:$API_TOKEN 
"$SERVER_URL/api/datasets/:persistentId/?persist
entId=$PERSISTENT_ID"  | json_reformat
{ "status": "OK",
  "data": {
    "id": 41,
    "identifier": "FK2/3YQKSY",
    "persistentUrl": 
"https://concorda.sztaki.hu/dataset.xhtml?persi
stentId=doi:10.5072/FK2/3YQKSY",
    ....
    "latestVersion": {
      "id": 58,
      "datasetId": 41,
      "versionState": "DRAFT",
      ......
      "metadataBlocks": {
          "citation": {
            "displayName": "Basic Metadata",
            "fields": [  {
               "typeName": "title",
               "multiple": false,
               "typeClass": "primitive",
               "value": "Tomi's own"
            },

          {
            "typeName": "title_hu",
            ......
        ]  }  },
      "files": [
        {
          ......
          "dataFile": {
          "id": 231,
          "filename": 
"Screenshot_2021-04-13 Árvíztűrő 
tükörfúrógép.png",
          "contentType": "image/png",
          "filesize": 192591,
          "md5": 
"518219dc75281285721c58ccf61e3b1c",
          ......
         }  },
       ......



API: Egy adatcsomag-verzió és fájlok lekérése

$ curl -s -H X-Dataverse-key:$API_TOKEN 
"$SERVER_URL/api/datasets/:persistentId/versions/:$VERSION?persisten
tId=$PERSISTENT_ID"

$ curl -s -H X-Dataverse-key:$API_TOKEN 
"$SERVER_URL/api/datasets/:persistentId/versions/:$VERSION/files?per
sistentId=$PERSISTENT_ID"

$ curl -s -H X-Dataverse-key:$API_TOKEN 
"$SERVER_URL/api/datasets/:persistentId/versions/:$VERSION/files?per
sistentId=$PERSISTENT_ID" | json_reformat |grep \"id | sed 's/.*: 
//;s/,//' | xargs -I%%% curl -H X-Dataverse-key:$API_TOKEN 
"$SERVER_URL/api/access/datafile/%%%" -o %%%



Fejlesztési tervek

► Dataverse 5-re upgrade
► ARK integráció 
► ELKH felhő megújulás után:

► Áttérés teljesen a SZTAKI felhőbe
► Áttérés S3/SWIFT fájltárolásra
► Off-site backup a Wigner felhőben



Köszönöm a figyelmet

Kérdések?


