
Tapahtuma Kuvaus LoC 

accession Prosessi, jossa lisätään kohde repositorioon. Tämän 
tapahtuman yhteydessä vastuu säilytyksestä siirtyy 
säilytysvastuunottajalle (esim. PAS-palvelu) 

The process of adding an object to the inventory of a 
repository. This provides a clear delineation point for the 
assumption of responsibility for the digital content’s 
preservation. 

appraisal  Prosessi, jossa arvioidaan kohteen säilytyskelpoisuus The process of evaluating whether an object should be 
included or retained in the repository. 

capture Prosessi, jossa PAS-palvelu tai hyödyntävä organisaatio 
aktiivisesti itse hankkii säilytettävän aineiston 

The process whereby a repository actively obtains an object 
through means other than a transfer from the creator/donor. 

compiling Prosessi, jossa lähdekoodi käännetään The process of translating source code into object code.  

compression Prosessi, jossa data pakataan The process of encoding data to save storage space or 
transmission time. 

conversion Prosessi, jossa kohde muunnetaan toiseen muotoon. 
Tapahtuma eroaa migraatiosta siinä, että migraatiossa 
tehdään aina uusi korvaava muoto. Conversion tapahtumaa 
voi käyttää esimerkiksi, jos tiedostosta tehdään käyttökopio.  

N/A  

creation Prosessi, jossa luodaan uusi kohde. The process of creating a new object. 

deaccession Prosessi, jossa pääsy objektiin ja siihen liittyviin metatietoihin 
poistetaan PAS-palvelussa. Tämä on ensimmäinen vaihe 
kohteen poistamisesta pysyvästi säilytyksestä 

The process of formally removing an object from the 
inventory of a repository. This may be by transfer to another 
repository, return to the depositor or by permanent deletion. 

decompression Prosessi, jossa pakattu data puretaan The process of reversing the effects of compression. 

decryption Prosessi, jossa kohteen salaus puretaan. The process of converting encrypted data to data. 

deletion Prosessi, jossa kohde poistetaan tietoisesti säilytyksestä 
pysyvästi. Tässä kohdassa prosessia, objekti ja siihen liittyvät 
metatiedot poistetaan tallennusvälineiltä 

The process of permanently and wilfully removing an object 
in a repository. 

digital signature generation Prosessi, jossa digitaalinen allekirjoitus luodaan The process of generating a digital signature from a message 
using a private key. 

digital signature validation Prosessi, jossa digitaalinen allekirjoitus validoidaan  The process of determining that a decrypted digital signature 
matches an expected value. 

displaying Prosessi, jossa kohde esitetään The process of using a method of presenting graphical or 
pictorial images. 

dissemination Prosessi, jossa kohteen kopio saatetaan jakeluun The process of transmitting or providing access to a copy of 
the object. 

encyption Prosessi, jossa kohde salataan. The process of converting data into encrypted data. 
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execution Prosessi, jossa ohjelmisto suoritetaan. The act of carrying out an instruction or program. This 
includes interpreting machine instructions, performing 
subroutines, and applying functions to sets of parameters 

exporting Prosessi, jossa dataa muokataan siten, että jokin muu 
sovellus voi hyödyntää sitä 

The process of formatting data in such a way that it can be 
used by another application. 

extraction Prosessi, jossa kohteesta poimitaan sisältöä The process of taking content out of a digital object.  

filename change Prosessi, jossa tiedostonimeä muutetaan The process of modifying a filename. 

fixity check Prosessi, jossa kohteen eheys tarkastetaan The process of verifying that an object has not been changed 
in a given period. 

forensic feature analysis Prosessi, jossa bittivirta analysoidaan. Tarkoituksena on 
selvittää tuntemattoman digitaalisen objektin rakenne ja 
ominaisuudet objektin tiedostomuodon ja sen version 
selvittämistä varten 

The process of forensically analyzing raw bitstreams. 

format identification Prosessi, jossa selvitetään digitaalisen objektin tiedostomuoto 
ja versio 

The process of determining the object's file format and 
version. 

imaging Prosessi, jossa fyysisestä tallenteesta luodaan levykuva (disk 
image) 

The process of extracting a disk image from a physical 
information carrier. 

Information package creation Prosessi, jossa luodaan tietopaketti (SIP, AIP tai DIP) The process of generating an Information Package (SIP, AIP or 
DIP). 

Information package merging Prosessi, jossa kaksi tai useampia tietopaketteja yhdistetään 
yhdeksi saman tyypin tietopaketiksi 

The process of merging two or more Information Packages 
(SIP, AIP or DIP) into one Information Package of the type. 

Information package splitting Prosessi, jossa yksi tietopaketti jaetaan kahdeksi tai 
useammaksi saman tyypin tietopaketiksi 

The process of dividing an Information Package (SIP, AIP or 
DIP) into two or more Information Packages of the same 
type. 

Ingestion Prosessi, jossa kohteita lisätään säilytykseen The process of adding objects to a preservation repository. 
More detail can be gained by utilizing "Ingestion Start" and 
"Ingestion End" rather than this one event. 

Ingestion end Vastaanoton valmistumistapahtuma The process of completion of the total ingest process. 

ingestion start Prosessi, jossa objekti vastaanotetaan säilytykseen The process of starting the ingest process. 

interpreting Prosessi, jossa koodi analysoidaan ja ajetaan yksinkertaisia 
komentoja sen pohjalta. Vrt. tapahtumatyyppiin execution, 
jossa ohjelmisto suoritetaan 

The process of analyzing a small unit of code, for example a 
single line, and carrying out specified actions, rather than 
producing a machine-code translation to be executed later. 

message digest calculation Prosessi, jossa kohteen tarkistussumma lasketaan The process by which a message digest ("hash") is created. 
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metadata extraction Prosessi, jossa tietopaketista tai sen sisältämästä objektista 
poimitaan objektia koskevia teknisiä, hallinnollisia tai 
kuvailevia metatietoja 

The process of extracting metadata from an object. This 
includes technical, administrative and descriptive metadata. 

metadata modification Prosessi, jossa metatietoihin tehdään muutoksia. The process of making changes to the metadata of an object. 

migration Kohteen muuntaminen uuteen muotoon, joka korvaa vanhan 
version.   

The act of transforming an object from one file format(s) into 
another file format(s). 

modification Tiedoston tai bittivirran muuttaminen. Prosessin tuloksena ei 
synny uutta objektia. Prosessin tarkempi kuvaus PITÄÄ lisätä 
PREMIS eventDetail elementtiin. Esimerkiksi: 
 
<premis:eventDetail> 
  Deskew: 0.49 CW; 
  Crop: left 24px, top 9px, right 29px, bottom 12px; 
</premis:eventDetail> 

The act of changing a file or bitstream after receipt of the 
object. 

normalization Prosessi, jossa objekti muunnetaan säilytyskelpoiseen 
tiedostomuotoon. Tapahtuma on migraatiotapahtuman 
tarkennus 

An act of transforming of an object into an institutionally 
supported preservation format. 

packing Prosessi, jossa kohde tallennetaan säiliöformaattiin (esim. .zip 
tai .tar). Jos dataa pakataan, suositellaan lisäksi käytettävän 
tapahtumaa compression 

The process of putting objects into container files (e.g. .zip, 
.tar). 

policy assignment Prosessi, jossa määritellään kohteen säilytyspolitiikka The process of assigning a policy to an object. 

preservation responsibility 
change 

Accession tapahtuma korvaa tämän tapahtuman.  
 

printing Prosessi, jossa kohde tulostetaan (esimerkiksi paperille). 
Prosessin tuloksena on syntynyt uusi fyysinen kopio 

The process of transferring to paper or another substrate an 
image, pictorial or textual, from an original representation in 
digital storage or from a physical representation. 

processing Geneerinen prosessi, jossa objektille tehdään jotain. 
Prosessin tarkempi kuvaus PITÄÄ lisätä PREMIS eventDetail 
elementtiin. Esimerkiksi: 
 
<premis:eventDetail> 
  Deskew: 0.49 CW; 
  Crop: left 24px, top 9px, right 29px, bottom 12px; 
</premis:eventDetail> 
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quarantine Prosessi, jossa pääsy kohteeseen estetään määräajaksi The process of segregating objects for designated period of 
time. 

recovery Prosessi, jossa kohde palautetaan varmuuskopiosta  The act of regaining one or more files after a disaster. Usually 
occurs as part of a disaster recovery process. 

redaction Prosessi, jossa kohteessa olevaa, arkaluontoisuutensa vuoksi 
ei säilytyskelpoista informaatiota muokataan  

The process of modifying the content of information 
considered to be sensitive in nature (that is, the information 
cannot be viewed by non-authorized users of the repository). 

refreshment Prosessi, jossa kohde siirretään uudelle tallennusvälineelle The process of moving objects to a new storage medium. 

rendering Digitaalisen objektin muodostaminen esittäytymiskelpoiseksi 
käyttäjälle (prosessin lopputuloksena digitaalinen objekti ei 
ole muuttunut) 

The act of making a Digital Object perceptible to a user. 

replication Prosessi, jossa kohteesta luodaan uusi, identtinen kopio The process of creating a copy of an object that is, bit-wise, 
identical to the original. 

scan Prosessi, jossa kohde skannataan 
 

transfer Prosessi, jossa aineiston omistaja siirtää objektin tai siihen 
liittyvää metadataa PAS-palveluun 

The process of transmitting metadata and/or digital object(s) 
to a repository. 

unpacking Prosessi, jossa kohteita puretaan säiliöformaatista. Jos data 
on pakattu, suositellaan lisäksi käytettävän tapahtumaa 
decompression 

The process of extracting objects from packages (e.g. .zip, 
.tar). 

unquarantine Prosessi, jossa kohteen pääsyn esto poistetaan The process of releasing a file from quarantine. 

update Prosessi, jossa kohdetta päivitetään.  
 

validation Prosessi, jossa kohde validoidaan The process of comparing an object with a standard and 
noting compliance or exceptions. 

virus check Prosessi, jossa kohde virustarkastetaan The process of scanning a file for malicious programs. 

 

 


