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Referat fra møte i objektgruppa, onsdag 6. februar 2019 kl. 10:00 - 15:00  
Tilstede: Svein Glenndal (USIT), Solfrid Hjelmtveit (UM), Karstein Hårsaker (VM), Torkel Johansen 
(VM), Ellen Jordal (USIT), Susan Matland (MUSIT), Arne Johan Nærøy (AM), Espen Uleberg 
(KHM) 
Meldt forfall: Arne Nakrem (NHM) 
 
1. Status for utviklingsarbeidet.  
Ellen og Svein presenterte status for utviklingsarbeidet:  

 Oppgradering til React 16.7   
React er et JavaScript-bibliotek for å bygge websidene i applikasjonen, React er en sentral 
del av arkitekturen. 
Status: ferdig  

 Oppgradering av Bootstrap, nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. 
Bootstrap er et rammeverk som brukes for å styre hvordan websidene ser ut. 
Status: Nært forestående.  

 Migrering fra GitLab til Bitbucket, nødvendig pga krav fra USIT og for å effektivisere 
arbeidet  
Status: Nært forestående. 

 Bygging av docker-images, nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. 
 Status: Nært forestående. 

Arbeidet med Innsamlingshendelse (Collection Event): 
Ferdigstilt registrering av en eller flere innsamler(e) i collecting event med følgende muligheter 
- Legge til eksisterende person med eksisterende navn 
- Legge til eksisterende person med nytt navn 
- Legge til ny person med eksisterende navn 
- Legge til ny person med nytt navn 
Ferdigstilt registrering av sted for innsamlingshendelse. 
Arbeidet med objektmodul: 
Modelleringsarbeidet er klart og arbeidet med programmering av databasen er startet 
 
Testing av innsamlingshendelse: 
Testing av innsamlingshendelse skal gjøres mandag 11. februar. Stein sender ut mail med 
testdokument senere denne uka. Den inneholder person og sted. 
 
For å sikre en god progresjon vil Karstein svare direkte på henvendelser fra utviklerne.  
Det er nå tilsatt to nye utviklere, og objektgruppa vil få et nytt estimat på framdriften. Estimatet skal 
være spesifisert i henhold til kravspesifikasjonens kapitler, slik at det framgår hvilke deler som 
inngår. 
 
Gruppa vil diskutere oppsettet med interaksjonsdesigner på neste møte. 
 
2. Personmodulen, jfr. mailutveksling i desember. 
Dette er løst, som beskrevet under sak 1 status - Collection event. 
3. Historikk og endringslogg 
Historikk av alle felt og endringer gjøres automatisk av alle felt. gruppa tok opp at det ikke er behov 
for å lage korrektur ved ren korrektur av tekst. Det er også et aspekt ved sikring av samlingene at 
alle endringer i baser blir tatt vare på. Diskusjonen om historikk kan tas opp igjen senere i arbeidet, 
men i og med at et utvalg vil kreve mer programmering enn historikk på alle felt skal det vurderes 
nøye. En mulighet er å filtrere visning av historikken. 
 
4. Brukerhistorier for innlegging av materiale. 
På møtet i desember var det enighet om å skrive brukerhistorier for ulike situasjoner - 
aksesjonsføring, katalogisering av enkeltfunn osv. Så langt er det laget en beskrivelse - skrevet av 
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Arne Johan. Det skal være møte i objektgruppe arkeologi torsdag 7. februar 2019, og dette vil også 
bli tatt opp der. 
 
5. Eventuelt 
Ellen viste dataflyten og koblingen mellom gammel oracle, ny oracle og postgresql-basen. De nye 
modulene (Magasin, Analyse og konservering) ligger i en ny oracle-instans. De Delphibaserte 
objektbasene ligger i en gammel oracle-instans, og det er laget en kobling mellom gammel og ny 
oracleinstans. Objektmodulen for marine evertebrater ligger i en postgresql-instans.  
 
Gruppa støtter at modulene i den nye oracleinstansen flyttes til postgres-instansen framfor å lage 
en midlertidig løsning der objektmodulen for marine evertebrater er koblet til den nye 
oraclebaseinstansen. Det gjør også at den nye oraclebaseinstansen kan avvikles. 
 
Utviklergruppa skal ha møte torsdag 7. februar 2019 og vil etter det kunne gi et estimat på 
omfanget av dette arbeidet. Det er antatt at flyttingen vil ha omtrent samme omfang som det å lage 
en midlertidig løsning for marine evertebrater. 
 
Flyttingen kan gjøres etter at de andre delene av objektmodulen for marine evertebrater er 
ferdigstilt, slik at dette ikke vil forsinke ferdigstillingen av dette arbeidet. 
 

Karsten Hårsaker og Bjørn Petter Løvfall er kontakt personer for utviklere i forbindelse med 

arbeidet med Collecting events og Marine Evertebrater for å holde fremgang i arbeidet.  

 

 
Referent: Espen Uleberg, 26.02.2019 
  


