
 Utredninger av teknologivalg  

Styringsgruppemøte 25.januar 2016 planleggingsfase ny IT-arkitektur MUSIT Side 1 

MUSIT – Ny IT-arkitektur, planleggingsfase 
Styringsgruppemøte 25. januar 2016, utredninger av 

teknologivalg 

Språkutredning 

Popularitet / utbredelse 

Det finnes flere måter å måle popularitet og utbredelse av et programmeringsspråk. Den 

som er benyttet her baserer seg på RedMonk sin årlige analyse av det mest utbredte 

programmeringsdiskusjonsforumet i verden (Stack Overflow) og den mest populære cloud 

tjenesten av prosjekt hosting i verden (GitHub). Denne analysen tar statistikk fra begge 

tjenestene og plotter språk på to akser for å vise analysereferanser over tid. 

 

Slike analyser kan bare sees på som en indikasjon. Man kan titte på følgende link for å se 

analyse for 2015 i detalj: http://redmonk.com/sogrady/2015/07/01/language-rankings-6-15/ 

 
RedMonk har laget et rangeringssystem hvor de lister det 20 mest populære språk med 

tanke på kombinasjonen mellom communitystøtte og tilgjengelige aktive prosjekter. Denne 

kombinasjonen gir en indikasjon på hvor lett det er å få innspill for noen som jobber med, 

eller starter med, et språk. Den gir også indikasjon på tilgjengelig kompetanse. Rangeringen 

går fra 1 (best) til 20 (dårligst). 

http://redmonk.com/sogrady/2015/07/01/language-rankings-6-15/
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Hvordan er de mest utbredte språkplattformer oppbygd? 

Det å velge et programmeringsspråk er mer omfattende enn bare å se på selve språket. 

Språkene er bare regelsett som kjøres på toppen av et økosystem, som veldig ofte støtter 

mange språk. Under er det skissert leverandørenes anbefalte modeller av Java og .Net: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg merke til at det er mange forskjellige språk (dette er bare et lite utvalg av hva som 

finnes i begge økosystemene). De fleste språkene i et økosystem kan bruke produkter og 

ofte biblioteker på kryss av språk. Økosystemenes rammer gjør at man må forholde seg til 

hvilket økosystem som passer best for MUSIT for implementasjon av den nye 

webplattformen. 

 

Dette kan være et noe forvirrende tema ettersom Java både er navn på et økosystem og 

språk. Valget av språk bør gjøres i etterkant av valget av økosystem. 

Økosystemer 

Med økosystemer refereres det til grunnplattformen til språkene og ikke selve språkene. IT-

bransjen har to økosystemer som støttes godt av USITs driftsorganisasjon, dette er .Net og 

Java, og begge kan brukes til det meste. Det er to hovedforskjeller på disse plattformene når 

man ser på dem isolert. Både Java og .Net økosystemene kan kjøres på operativsystemene 

Linux og Windows, men gjør seg best på hjemmebane (se figur over). De to hovedspråkene 

som blir brukt på disse økosystemene er C# og Java, som begge er veldig gode valg for 

objektorienterte språk, og er helt i toppskiktet når det gjelder utbredelse og enterprise 

støtte. 

.Net økosystemet 

.Net kjører i dag best på Windows plattformen, men det finnes alternativer for Linux som vil 

bli forbedret ytterligere i løpet av 2016. Microsoft lanserer offisiell .Net støtte for Linux i 

2016. 

 

Pros: 

 God driftsstøtte på USIT. 

 God support fra Microsoft og Microsoft miljøet. 

 Gode verktøy, og har begynt å få gode 3dje parts alternativer. 

 God tilgang på open source biblioteker for gjenbrukbar funksjonalitet. 
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 Utviklere ved DS kjenner godt til økosystemet fra tidligere applikasjoner. 
 

Cons: 

 Mangler erfaring på webdrift i USIT, spesielt ved eksponering av tjenester ut av UiO. 

 Mangler mye automatisering og forutsetter utredninger for hvordan disse skal 
driftes og provisjoneres ved web eksponering. 

 Mangler utprøvd infrastruktur med mer rundt USITs skallsikring og 
sikkerhetssystemer for web. Blir mest brukt til server installasjoner og tykke klienter i 
USIT i dag. 

Java økosystemet 

Java kjører i dag best på Linux plattformen, men det finnes leverandør støttede alternativer 

for å kjøre det på Windows. 

 

Pros: 

 God driftsstøtte på USIT. 

 God support fra Oracle og Java miljøet. 

 Gode verktøy og mange gode 3dje parts valgmuligheter. 

 Mye erfaring i USIT webdrift (webseksjonen bruker Java og Scala som språk og har 
gjort mye av det MUSIT IT-prosjektet planlegger å gjøre, webdrift har også lagt til 
rette for noen av MUSITs behov innen DevOps rundt dette økosystemet fra før). 

 Veldig god tredjeparts støtte og bredt valg av serverteknologier og leverandører 
rundt økosystemet så man ikke blir sterkt knyttet til en leverandør. 

 Meget god open source tilgang på biblioteker for gjenbrukbar funksjonalitet. 

 Tilgang på internressurser, kunnskapsutveksling og gjenbrukbare komponenter fra 
webseksjonen på USIT. 

 En av to prefererte serverside teknologier for webløsninger på USIT (jamfør 
forprosjektrapporten) 

 

Cons: 

 DS utviklere kjenner mindre til Java økosystemet og verktøyene. 

 Enorm valgfrihet, dette kan skape forvirring for utviklere som ikke kjenner 
økosystemet (dette blir en fordel etter hvert man får mer erfaring). 

Aktuelle språk 

Under listes de to beste representantene for objektorienterte og funksjonelle språk som 

støttes av de to vurderte økosystemene.  

 

Det kan være fornuftig å bemerke seg hvor utviklingsspråkene og trendene går i dag. Det er 

en stor bevegelse rundt funksjonell programmering, som gir mindre kode for samme 

problemstilling. Den generelle betraktningen er at flere linjer kode potensielt gir flere feil. 

Utviklere på DS ønsker å jobbe med funksjonelle språk, og noen av dem har jobbet noe med 

F# i senere tid. Med tanke på motivasjon for å komme fort opp på en ny plattform for 

dagens utviklere kan det være verd å ta dette i betraktning. 
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Python er ikke tatt med i vurderingen (jamfør forprosjektrapporten) grunnet mindre moden 

utviklingsverktøystøtte for server sentrerte teknologier, som dermed kan være til hinder for 

forvaltningsprosessen (spesielt ved refactoring), noe som er meget viktig for langtidslevende 

systemer. 

F# 

Type språk: Funksjonelt språk med objektorientert støtte for interoperabilitet med 

økosystemet. 

Økosystem: .Net 

RedMonk rangering: litt over 30 (listen stopper på topp 20 men diagrammet viser hvor det 

ca ligger i sjiktet) 

Anbefalt operativsystem: Windows Server 

 

Trygt språk å satse på, full backing fra leverandøren av økosystemet, noe mindre adopsjon i 

markedet enn andre språk så det kan være noe mer utfordrende å finne kompetanse ved 

behov. Språket begynner å bli modent og mye av stabiliseringen er gjort slik at en del av de 

gamle problemstillingene rundt full kjernebibliotekstøtte i økosystemet er helt borte. Det 

må bemerkes at det fortsatt finnes noen utfordringer i edge cases med å bruke alle 

teknologier på kryss av økosystemet. Dette forventes å bli løst på sikt når språket oppnår 

høyere adopsjon i markedet. 

Scala 

Type språk: Funksjonelt språk med objektorientert støtte for interoperabilitet med 

økosystemet. 

Økosystem: Java 

RedMonk rangering: 14 

Anbefalt operativsystem: Linux 

 

Trygt språk å satse på. Typesafe styrer mye av utviklingen til språket og de satser hardt på 

sin portefølje med Scala, Akka, Playframework med mer. De har klart å skape seg en sentral 

posisjon i Internet of Things verdenen for å løse særdeles utfordrende problemstillinger 

rundt Big Data, samt drivende innenfor global standardisering på teknologier rundt dette. 

Språket har også stabilisert seg så gamle problemstillinger med språkjusteringer og 

manglende dokumentasjon er helt borte. Dette språket har dermed blitt trygt å bruke på 

systemer som skal ha lang varighet og forvaltes videre i etterkant. 

C# 

Type språk: Moderne objektorientert 

Økosystem: .Net 

RedMonk rangering: 5 

Anbefalt operativsystem: Windows Server 
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Veldig trygt språk å satse på, full backing fra leverandøren av økosystemet og enorm 

adopsjon i markedet. Eneste utfordring er at dette er et objektorientert språk som begynner 

å bli ”utdatert” sammenlignet med trendene mot funksjonell programmering. Dette språket 

er stabilisert så det vil ikke skje store endringer som vil få implikasjoner for MUSITs 

fremtidige portefølje. 

Java 8 

Type språk: Moderne objektorientert 

Økosystem: Java 

RedMonk rangering: 2 

Anbefalt operativsystem: Linux 

 

Veldig trygt språk å satse på, full backing fra leverandøren av økosystemet og enorm 

adopsjon i markedet. Eneste utfordring er at dette er et objektorientert språk som begynner 

å bli ”utdatert” sammenlignet med trendene mot funksjonell programmering. Dette språket 

er stabilisert så det vil ikke skje store endringer som vil få implikasjoner for MUSITs 

fremtidige portefølje. 

Plattform (operativsystem) 

USIT drifter to plattformer, herunder Linux og Windows. Begge plattformene vil fungere 

veldig bra for MUSIT. Det som ofte er drivende om man velger det ene eller det andre er hva 

man skal kjøre på plattformen. Eksempelvis anbefaler Microsoft å kjøre .Net på Windows 

mens Oracle anbefaler å kjøre Java på Linux plattformen. 

 

USIT har skilt på bruken av disse plattformene hvor Linux har hovedsakelig blitt brukt mot 

drift av webtjenester. Webseksjonen har jobbet aktivt med webdrift for å utforme en god 

modell for en del av DevOps prosessene MUSIT vil ha behov for, samt eksponering av slike 

tjenester på vegne av UIO. 

 

Utfra uttalelser fra både sikkerhetssjefen og webdrift ved USIT, vil Linux og Java være en 

tryggere vei å gå enn Windows med tanke på automatisering og sikkerhet for eksponering 

av komplekse webtjenester. Hovedgrunnen er at driftsavdelingen har god kompetanse på 

drift av webapplikasjoner på Java og vet hvordan disse skal forvaltes, driftes og 

automatiseres. I tillegg vil MUSIT kunne dra nytte av kompetanse og ressurser ved 

webseksjonen. 

Anbefaling 

Språkmessig anbefales det å gå for et funksjonelt språk for å få ned antall kodelinjer som er 

nødvendig for å implementere ønsket funksjonaliteten, fremfor et objektorientert språk. 

Dette vil spare implementasjonstid og gi et bedre utgangspunkt for forvaltning i etterkant. 
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I Java økosystemet er det Scala som har best utbredelse av de funksjonelle språkene. Det 

har høy score på RedMonk skalaen, i tillegg har webavdelingen ved USIT kompetanse og 

erfaring med språket. 

 

Basert på momentene over anbefales derfor Java økosystemet på Linux, med Scala som 

programmeringsspråk. 

Søkeindeks utredning 

Innledning 

En søkeindeks vil fungere som et mellomlag hvor dataene i MUSIT og andre tjenester det 

ønskes å gjøre raske oppslag på, katalogiseres. Dette gjør at fagsiden vil være i stand til å 

raskt aggregere og søke på all informasjon på kryss av datakildene. En søkeindeks vil også 

være med på å sikre at eventuelle svakheter i aggregeringene, som kan ligge i en database, 

ikke vil påvirke fagsiden i sitt daglige bruk av MUSIT. En søkeindeks vil være langt raskere 

enn å bruke databasen direkte, uansett databaseprodukt. Å gjennomføre MUSITs IT-prosjekt 

uten en søkeindeks vil medføre til at det vil være vanskelig å lage en god søkefunksjon som 

brukes på tvers av fag og eksterne datakilder. 
 

Det er i hovedsak to produkter som peker seg ut i dagens marked. Dette er: 

 Elastic Search 

 Solr 
 

Disse produktene er mye brukt og omtalt, og er veldig like. Funksjonaliteten er helt lik 

bortsett fra aggregeringsstøtten på toppen av søkeindeksene. 

 

Tabellen viser en overordnet sammenligning: 

 Solr Elastic Search 

Kan ta mot JSON for å fylle 
indeks 

Ja Ja 

Kan aggregere på indeks Lite til ingenting Ja, utvidet støtte 

Kan clustres på flere små 
maskiner. 

Ja Ja 

Kan kjøre på en stor maskin Ja Ja 

Clustringmekanisme Zookeeper Zookepper 

Lisens Apache Apache 

Web API for søk og kontroll Ja Ja 

 

Som tabellen viser er Solr på mange måter et likeverdig produkt som Elastic Search, men det 

mangler aggregeringsstøtte. Det kan være verdt å merke seg at begge produkter er open 

source og lisenstypene som ligger i bunn er like. 
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Produktene gir ingen lisenskostnader med mindre man ønsker å ha en supportlisens som gir 

tilgang på eksperthjelp fra produsent og leverandør av produktet. 

 

Det finnes en detaljert teknisk sammenligning av produktene tilgjengelig for de som ønsker 

å se på detaljene: http://solr-vs-elasticsearch.com. 

Anbefaling 

MUSIT har et stort behov for aggregering for å kunne gi raske ad hoc 

rapporter/aggregeringer i søkebildet til applikasjonen, noe som vil minske behovet for 

predefinerte rapporter i løsningen. 

 

Elastic Search anbefales fordi den har full støtte for aggregering. Elastic Search vil sørge for 

at MUSIT får enda bedre aggregeringsmuligheter enn det som finns i dagens database. 

Databaseutredning 

Innledning 

I driftsmiljøet i dag brukes Oracle relasjonsdatabase for å arkivere data til MUSIT, denne 

databasen er gitt dersom man ønsker å gå videre med denne lagringsteknologien. En 

alternativ lagringsteknologi som egner seg godt for MUSIT er triplestore. For å forenkle 

vurdering av databaseteknologi, ønskes det at det tas stilling til hvilken triplestore som skal 

utredes som et alternativ til relasjonsdatabase. 

 

Nedenfor er en sammenligning av funksjonalitet og pris for fire databaser innenfor 

triplestore kategorien. 

Hva er en triplestore? 

I dag bruker MUSIT en databasetype som kalles relasjonsdatabase (RDBMS). Disse 

databasene lagrer data ganske likt som Excel med rader og kolonner. RDBMS har en statisk 

modell over hvilke kolonner som finnes, og hvordan forskjellige datasett (tabeller) er koblet 

sammen. Disse har veldig ofte absolutte regelsett på hvordan data skal være. RDBMS 

databasene er versatile i forhold til strukturerte datasett og meget gode til å gjøre 

aggregeringer på datautvalg, eksempelvis finne hvor mange av en type som er registrert i et 

datasett, eller gjennomsnittet av kostnaden på disse. Dagens MUSIT er implementert i 

Oracle RDBMS og inneholder rundt 1000 forskjellige tabeller for å klare håndtere dataene til 

museene. En stor del av disse tabellene brukes for å gi støtte for funksjonalitet som ikke er 

direkte støttet i RDBMS, noe som fører til kompliserte spørringer som er tunge å forvalte. 

 

Triplestore er en databaseteknologi som bruker grafer til å indikere slektskap mellom data 

og forskjellige datasett. Dette gir muligheten til å holde kompleksiteten nede og fritt 

beskrive slektskap langt utover det en RDBMS har muligheten til. Triplestore er ikke gode til 

å utføre aggregeringer som summeringer, gjennomsnittskalkulasjoner og lignende, men er 

http://solr-vs-elasticsearch.com/
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derimot sterke på utledning av sammenhenger og betydninger. Dette gjør det enklere å 

kartlegge og utrede sammenhenger mellom objekter som tidligere var vanskelig eller umulig. 

Databaseteknologien i triplestore gjør det enkelt å justere datamodellen ved å legge til nye 

koblingstyper og «kolonner» underveis. Det er vanlig å kombinere en triplestore med en 

søkeindeks som eksempelvis Elastic Search (se utredning for søkeindeks) for å gi raske søk 

og aggregeringer av informasjon. Med triplestore kan den nye løsningen for MUSIT 

antageligvis bli representert med så lite som 20-30 datasett, og ikke 1000 som MUSIT har i 

dag.  

Triplestore databaser 

Fire databaser er undersøkt; open source databasen 4store, Oracles triplestore utvidelse 

(Spatial and Graph), AllegroGraph som er triplestore verdenens Oracle, samt Stardog som er 

utviklernes favoritt grunnet brukervennlighet, god funksjonalitet og eksepsjonell 

dokumentasjon. Alle disse databasene skal kunne takle datamengder langt utover det 

MUSIT har i dag. 

 

De infrastrukturalternativene (prosessor, cluster, RAM) som er beskrevet for anbefalt 

installasjon for database produktene, vil kunne defineres gjennom VMware som USIT tilbyr 

for å drifte maskinvaren databasen skal kjøre på. 

 

Infrastrukturen må spesifiseres og prises i etterkant. Prisingen vil være lik på alle 

alternativene bortsett fra 4store som krever et annet oppsett av infrastruktur enn 

konkurrentene. 

4store 

Denne databasen ble i sin tid utviklet av Garlik i 2006 for å analysere internett tjenester som 

hjelper å identifisere identitetstyveri m.m. 4store har installasjoner som kan takle 15 

milliarder tripler (MUSIT er estimert til å inneholde ca 1 milliard tripler). 4store ble open 

sourcet i forbindelse med fornyingen og implementasjonen av «5store» som firmaet bruker 

i dag. Dette produktet er å anse som en fullblods triplestore. Denne egner seg best til å 

installere i store clustre på 5-9 installasjoner med 32 gigabyte RAM og 2 stk. 4-kjernes 

prosessorer. 

Oracle Spatial and Graph (Oracle S&G) 

Oracle har lenge jobbet med et triplestoretillegg på toppen av sin RDBMS. I versjonen som 

kommer i løpet av siste halvdel av 2016 har de gjort et kjempehopp i kvalitet og 

funksjonalitet, og de har nesten doblet ytelsen fra sin forrige versjon. Dette gjør den til en 

god kandidat for MUSIT. Oracle S&G er å anse som en hybrid triplestore. Denne egner seg 

best til å installere i en stor installasjon med god kapasitet, for MUSIT vil denne kreve 64 

gigabyte RAM og så mange prosessorer som mulig, optimalt 8 stk. 4-kjernes prosessorer. 
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AllegroGraph 

Denne databasen er utviklet av Franz og ble lansert i 2004. De har i senere tid jobbet mye 

med big data relaterte arkitekturer og funksjonalitet, og produktet kan implementeres i 

forbindelse med datalakes i hadoop (dette er det mest brukte datagrid produktet på 

markedet i dag, og brukes i store tunge arkitekturer for å gjøre store og tunge analyser på 

enorme datamengder). Dette gjør at databasen kan skalere til enorme datamengder langt 

utover milliarder tripler. AllegroGraph har en stor serie produkter som er relatert til 

triplestore teknologien og har spesialisert seg på dette området. AllegroGraph sitter på 

verdensrekorden i ytelse;  ved bruk av en 8 prosessor maskin med 2 terabyte RAM klarte de 

å håndtere en trillion tripler.  Dette produktet er å anse som en fullblods triplestore. Denne 

egner seg best til å installere i en stor installasjon med god kapasitet, for MUSIT vil denne 

kreve 64 gigabyte RAM og så mange prosessorer som mulig, optimalt 8 stk. 4-kjernes 

prosessorer. 

Stardog 

Denne databasen, lansert i 2012, er nykommeren som har tatt verden med storm. 

Databasen ble gjort meget skalerbar i 2014 og har blitt tatt i bruk av kunder som 

eksempelvis NASA i USA. Databasen kan skaleres opp til 50 milliarder tripler på en single 

server (32 kjerner, det vil si 8 prosessorer og 256 gigabyte RAM), og den støtter fult ut de 

standarder som er gjeldende for triplestores i dag. Dette produktet er å anse som en 

fullblods triplestore. Denne egner seg best til å installere i en stor installasjon med god 

kapasitet, for MUSIT vil denne kreve 64 gigabyte RAM og så mange prosessorer som mulig, 

optimalt 8 stk. 4-kjernes prosessorer. 

Sammenligning 

Tabellen under sammenligner en del kriterier ved databasene. Kvaliteten på kriteriene er 

rangert fra 0 (ingen støtte) til 10 (særdeles god støtte) for å indikere et forhold mellom 

produktene. Summen indikerer en relevans faktor for funksjonalitet og kvalitet til produktet 

i forhold til MUSITs behov. Maksimalt mulig poengsum er 130 poeng. 

 

 4store Oracle AllegroGraph Stardog 

Lisens Open source Kommersiell Kommersiell Kommersiell 

Prising Gratis Pr bruker Pr prosessor Pr installasjon 

Installasjon Flere 
mellomstore 
servere 

En stor server En stor server En stor server 

ACID 
transaksjoner 

10 10 10 10 

Integritets 
koblinger 

0 10 0 9 

OWL 2 
reasoning 

0 8 8 10 

Geospatial 0 10 10 10 
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Skalerbarhet 6 8 10 8 

Integrerbar 
med andre 
datakilder 

3 8 10 10 

Verktøystøtte 2 8 10 8 

Dokumentasjon 4 6 8 10 

Support 0 10 10 10 

Triplestore 
støtte 

10 9 10 10 

Property graph 
støtte 

0 10 0 10 

SPARQL 1.1 7 10 10 10 

JSON-LD 0 8 10 10 

Sum 25 115 106 125 

USIT støtte 

I møte med driftsavdelingen (15.12.2015), der blant annet gruppeleder for databasedrift 

deltok, kom det frem at USIT ikke har erfaring med triplestore. Dette betyr at MUSIT i 

samarbeid med USIT må bli enige om hvem og hvordan driften av databasen skal være. En 

konsekvens kan bli at DS må ta del i driften av innholdet i den nye databasen. 

4store 

USIT har ingen støtte for 4store i driftsorganisasjonen i dag. 

Oracle S&G 

USIT har støtte for drift av Oracle RDBMS, men ikke Oracle S&G. Dette betyr at man må 

utrede driftsansvar mot USIT på lik linje med de andre databasene, og at MUSIT må kjøpe 

lisens og support på Oracle S&G. Fordelen med å velge Oracle produktet vil være at dette 

sannsynligvis er en enklere politisk vei mot databasedrift for å få på plass triplestore 

database for MUSIT. 

AllegroGraph 

USIT har ingen støtte for AllegroGraph i driftsorganisasjonen i dag. MUSIT må også kjøpe 

lisens og support på AllegroGraph. 

Stardog 

USIT har ingen støtte for Stardog i driftsorganisasjonen i dag. MUSIT må også kjøpe lisens og 

support på Stardog. 

Pris 

I pristabellen under er det tatt utgangspunkt i minimums oppsett og optimalt oppsett 

anbefalt av leverandørene (disse er identiske utenom for 4store som krever mange små-

instanser med cluster oppsett). Lisensprisene gjelder for anbefalt minimumsoppsett for start 

av utvikling med 8 prosessorkjerner, og optimaloppsett med 32 prosessorkjerner. 
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Optimaloppsettet skal kunne håndtere opp til 10 milliarder tripler (MUSIT estimeres til å få 

omtrent 1 milliard tripler). Prisene er utregnet i NOK basert på disse kriteriene. 

 

Produkt Min 
anskaffelse 

Optimal 
anskaffelse 

Min årlig Optimal 
årlig 

Kommentar 

4Store 0 0 0 0 Kompleks 
infrastruktur vil 
innebære høyere 
driftskostnader og 
forvaltningskostnader.  

Oracle S&G 
(1000 
brukere) 

104.931,- 104.931,- 18.921,- 18.921,- Lisenskostnader er for 
1000 brukere. 

AllegroGraph 281.160,- 1.124.992,- 48.312,- 281.248,- Lisenskostnader er 
avhengig av antall 
prosessorkjerner, med 
25% årlig support.  

Stardog 43.152,- 53.712,- 43.152,- 53.712,- (Kostnader ikke 
endelig verifisert per 
21.01)  
 
Lisensen er basert på 
hvor mange 
installasjoner man 
gjør av produktet. 

Pr 10. Januar 2016 er dollarkursen 8,8 og euro 9,6. NB! Infrastruktur kost kommer i tillegg og 

vil bli utredet i samarbeid med drift så fort nødvendige valg er på plass i prosjektet. 

 

Pris på infrastruktur for Oracle S&G, AllegroGraph og Stardog blir veldig lik ettersom de har 

samme anbefalt maskinvarekrav fra leverandør. Oracle S&G kan ikke slås på i 

hovedinstansen til databasedrift siden dette vil gi USIT lisenskrav på alle brukere som er 

registrert i Oracle (dette er flere tusen brukere), denne må derfor driftes som egen instans. 

 

4store har litt mer spesielle infrastrukturkrav som krever flere maskiner. Dette fører til mer 

kompleksitet på backup, monitorering og feilsøking, både for installasjon og nettverkstrafikk. 

Både driftskosten og forvaltningskostnadene med dette vil være mye høyere enn 

infrastrukturen til de andre databasealternativene.  

Anbefaling 

Utfra MUSITs databasebehov peker Stardog seg ut som den beste triplestore kandidaten, 

prisingen er også fordelaktig siden MUSIT har fått tillatelse til å bruke utviklingslisens i 
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produksjon1. Dette gjør at justering på maskin plattform og antall brukere ikke vil ha 

betydning på prisingen av produktet. Stardogs prismodell og arkitektur støtter også å starte 

med en mindre server og utvide ved behov, slik at man ikke installerer mere hardware enn 

det er behov for. 

 

Oracle S&G fremstår som et meget godt andrevalg utfra funksjonalitet og pris, men vil ikke 

være tilgjengelig før i slutten av 2016 med den funksjonaliteten MUSIT trenger. Dagens 

Spatial and Graph er ikke tilstrekkelig for MUSIT, grunnet den bruker en gammel versjon av 

Jena som gjør triplestore reasoning på vegne av databasen, noe som vil gi problemer med å 

gjøre store uttrekk fra databasen. Prismodellen gjør at man mister noe av dynamikken med 

å legge til og ta bort brukere. Brukerne må ha et forhold til databaselisensen når brukere 

administreres, slik at det ikke legges til flere brukere enn lisensen tillater. 

 

AllegroGraph havner på tredjeplass, grunnet en kombinasjon av manglende funksjonalitet 

og høy kostnad på lisensen. Lisensen er også priset utfra hvor mange prosessorkjerner 

serveren har. Dette gjør at det blir vanskelig å starte smått og bygge ut etter behov for å 

holde både lisens og infrastruktur kostnadene nede. 

 

4store bør utgå fra vurderingen grunnet store mangler i funksjonalitet og innføring av 

kompleksitet i drift og forvaltning (se avsnitt under pristabell). 

 

Det bør også nevnes at migrering mellom fullblods triplestores er trivielt. Alt er 

standarddrevet og man kan overføre data via RDF ekstrakt direkte.  Dette minsker risiko i 

forbindelse med valg siden man kan gjøre utviklingen på gratisutgavene til produsentene, og 

prøve flere av produktene før man kjøper selve lisensen. Man har også muligheten til å 

migrere uten problemer ved behov for å oppgradere eller bytte ut en leverandør. 

Åpen eller lukket kodebase 

Innledning 

Museene må ta stilling til hvor vidt de ønsker å utvikle nye MUSIT som et åpent 

kildekodeprosjekt eller med en lukket kodebase. Dersom man velger en åpen kildekode 

modell må det også velges hvilken lisenstype man ønsker å ha i bunn. Dette er viktig med 

tanke på hvordan bruken av kodebasen skal være i fremtiden. 

Open source 

Åpen kildekode modeller har blitt brukt mer og mer for å kunne dele både kildekode og 

arbeidsmengde. Slike modeller baserer seg ofte på copyright, og lisenser som krever 

tilbakeføring av 3dje parts innsats på kildekoden. 

                                                           
1 Kundeansvarlig hos Stardog har pr. e-post tilbudt MUSIT unntak fra lisensiering med 
forutsetning om at MUSIT ikke driver kommersielle aktiviteter. 



 Utredninger av teknologivalg  

Styringsgruppemøte 25.januar 2016 planleggingsfase ny IT-arkitektur MUSIT Side 13 

 

Fordelen med å gå for en åpen modell er at eventuell samhandling med blant annet Kotka 

og Dina blir veldig enkelt, og interessenter fra andre museer rundt om i verdenen kan bidra 

med felles utviklingsinnsats. Denne typen samarbeid må styres ved hjelp av planer og regler 

for å sikre MUSITs funksjonalitet. 

 

Det er ingen garanti for at noen henger seg på, men det er enkelt å samarbeide når man har 

tilgang på kildekode med andre prosjekter. 

 

Mye brukte lisenser og ”executive overview” over hva disse impliserer: 

MIT og BSD 

Disse to lisensene gir i utgangspunktet fri bruk til 3dje part, uten å sette krav til tilbakeføring 

av utvidelser og feilrettinger av kildekode. 

Apache og Eclipse 

Disse to lisensene gir full frihet på bruk av koden slik at eventuelle feilrettinger skal føres 

tilbake men utvidelser kan gjøres uten at dette impliserer krav om tilbakeføringer. 

GPL serien 

Denne lisenstypen gir fritt innsyn som de andre lisenstypene, men krever at all 

videreutvikling og feilretting må tilbakeføres. 

Closed source 

Lukket kildekode er tradisjonelt brukt mye i privat sektor for å hindre innsyn og eie 

kodebasen alene. Dette blir veldig ofte brukt for produkter og skreddersøm som ikke er 

ment å deles med andre. 

Anbefaling 

Det anbefales å vurdere open source via GPL for MUSIT, fordi dette gir mulighet til å spare 

tid i prosjektet ved å gjenbruke ferdig prosesser i for eksempel GitHub, samt forenkle deling 

og samarbeid med andre initiativer som Dina, Kotka, GBIF m.m.  

 

GPL vil også sikre at eventuell feilretting eller videreutvikling utført av 3dje part, vil bli 

tilbakeført til MUSIT. 
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Oppsummering 
 

Det er gitt følgende anbefalinger: 

 Java økosystem 

 Linux plattform 

 Scala programmeringsspråk 

 Elastic Search søkeindeks 

 Stardog som eventuell triplestore database 

 Open source med GPL lisens 


