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Referat fra styringsgruppemøte planleggingsfasen 
MUSIT Ny IT-arkitektur 9. feb 2016 kl. 0930 – 1200 
 

Møtested: USIT, UiO 
Tid: 9. februar 2016. Kl. 0930-1200 
Til stede:  
Torkel Johansen, NTNU Vitenskapsmuseet 
Gard Thomassen, USIT (i starten) 
Susan Matland, MUSIT 

Sekretær: Line A. Sjo, prosjektleder, Ny IT-arkitektur 
 

Saksliste styremøte: 
1. Hvor mye av de tekniske valg skal til styret, detaljeringsnivå.   
 
2. Risikovurdering. Blant annet besøk til NRK, oppsummering.  
 
3. Ressursbehov; personell, utstyr.  
 
4. møte med USIT direktøren den 05.02 om ressursbehov - møte med USIT 09.02 om valg av 

plattform / språk.  
 
5. Fremdrift arbeidsplan videre, møteplan, oppstart av pilotprosjektet, DS.  
 

Referat: 
 
1. Hvor mye av de tekniske valg skal til styret, detaljeringsnivå 
Endring til trelagsarkitektur er stor endring fra dagens løsning. 
 
Innspill fra Gard om at det er viktig å tenke på hvor raskt man ønsker leveranser fra 
prosjektet. Dersom valg av Java/Scala er viktig nok, er det greit å velge dette, men det 
betyr at det vil ta lengre tid for første leveranse. DS ønsker å ha litt slakk i språkvalg slik at 
eksisterende mikroservices kan gjenbrukes, ev. skrives i .Net/C#. 
I møte i MUSIT styre 19. februar, saksnr. <>, ble det besluttet at valg av alternative 
språk/scriptspråk skal begrunnes, og godkjennes av MUSIT via styringsgruppe eller styret. 
 
Database: risikovurdering tilsier valg av relasjonsdatabase, men det er et ønske om at 
MUSIT på sikt går over til triplestore. Forretningslogikk flyttes ut av Oracle, dette gjør at 
det er lett å flytte til Triplestore eller PostgreSQL etterpå. 
 
Videre arbeid med databaseutredning:  
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- Oppgave til Klaus: Ta med vurdering av PostgreSQL, ikke bare Oracle (som 
relasjonsdatabase). 
o Denne oppgaven har i ettertid utgått da det allerede er skrevet i utredningen at 

PostgreSQL ikke vil bli vurdert fordi dette vil gi økt kompleksitet ved løsningen 
inntil alt er migrert over til ny arkitektur. 

- Oppgave til Klaus: Dersom vi går for relasjonsdatabase, hva vil være konsekvensen 
ved å gå over til triplestore om noen få år. Skrive noe om risiko, omfang… 

- Risikovurdering: Ta utgangspunkt i innspill fra DS 
 
Big bang vs. del-for-del: 
- Allerede vurdert i forprosjektet, skal ikke vurderes på nytt. 
- Men, må synliggjøre økt (drifts)kostnad 
 
Kildekodelisens: 
- Torkel stilte spørsmål ved bruk av åpen kildekode på .Net, jamfør tidligere innspill 

fra Torsten om at det ikke har vært god støtte for å kjøre åpen kildekodelisens med 
.Net, men at det kan være en mulighet i fremtiden. På Java har det vært støtte for 
dette i lang tid, og det er godt utprøvd.  

- Dokument må jobbes mer med før det tas videre med jurist 
 
Videre arbeid med språk/plattform: 
- Oppgave til Klaus: skrive noe om samarbeid utvikling/drift, hvordan er det tenkt at 

dette skal fungere? 
o Denne oppgaven har i ettertid utgått, da behov for mer tilbakemelding fra 

USIT drift har bortfalt.  
- Susan og Line skal ha møte med Kjetil Otter Olsen og Knut Borge 
- Risikovurdering: Ta utgangspunkt i innspill fra DS 
- Utredningen mangler argumentasjon for valgene 
- Svar fra DS på foreløpige anbefalinger: 

o Java og Linux helt ok.  
o Scala ok, men ukjent.  
o DS har tyngde i C# og F# (Jarle S. kan F#) 

 
Utredningene samles i ett dokument til slutt. Merk at konklusjonene/anbefalingene må 
være skikkelig begrunnet 
 
GAP-analysen: 
- Line sender ut siste versjon til Eirik, Espen, Monika. Frist: torsdag kl 12. 
 
Innspill til senere prioritering av funksjonalitet (for hovedprosjektet): 
- Bør prioritere ut i fra hva som koster mest å drifte. 
- Det antas at fotobasen er det desidert dyreste. Vurdere hva som finnes i markedet i 

parallell med piloten. 
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- Be om innspill fra DS om hva som er mest kostbart å drifte (må også vurderes i 
forhold til om det er enkelt å migrere til ny arkitektur) 

 
Referent: Line Arild Sjo  
19.02.2016 
 

  


