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MUSIT Ny IT-arkitektur  

Referat fra møte i referansegruppen for analyse 

 
Møtested: Videomøte 
Tid: 1. februar 2017 kl. 10.00-11.30 
 
Til stede:  
Lisbeth Prosch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS 
Lars Erik Johannessen, Naturhistorisk museum, UiO 
Susan Braovac, Kulturhistorisk museum, UiO 
Camilla Nordby, Universitetsmuseet i Bergen, UiB 
Karstein Hårsaker, Vitenskapsmuseet, NTNU 
Susan Matland, Daglig leder Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 
Stein Olsen, utvikler Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO 
Knut Petter Meen, arkitekt ny IT-arkitektur MUSIT 
Marie Solum Strand, interaksjonsdesigner ny IT-arkitektur MUSIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder ny IT-arkitektur MUSIT 
 
Tema for møtet: 
 Avklaringer, se underlag til møtet Avklaringer med referansegruppen for analyse 01.02.2017. 

 
Referat: 
Avklaringer: 
 
1. Jf. krav om avledede objekter: Er det her snakk om et nytt samlingsobjekt som kan håndteres 

tilsvarende som et hvilket som helst annet samlingsobjekt, eller kan dette håndteres som en 
egen type objekt eller hendelse (prøveuttak, sample) som arver informasjon fra objektet det 
avledes fra, men som kun «lever» som del av analysen (eventuelt med mulighet for å registrere 
egen plassering)? 

a. Skal det være mulig å opprette flere analysehendelser på et avledet objekt? 
b. Skal det være mulig å opprette andre hendelser på et avledet objekt? 

 
Svar:  

 Prøvene arver data fra opprinnelig objekt, men kan ha ulike egenskaper, som f.eks. 
lagringsmedium og lagringsplass. 

 Det vil være behov for å ta ut flere prøver fra ett objekt, det kan også være flere nivåer av 
avledede objekter (en prøve av en prøve) med egen nummerering/benevnelse. 

 En prøve kan knyttes til flere analyser, eller andre hendelser. 

 Noen prøveuttak ødelegges som del av analysen, mens andre kan leve videre og benyttes til 
flere analyser. Disse kan oppbevares annet sted enn opprinnelig objekt, prøven må derfor 
kunne plasseres individuelt. 

 Det er viktig å kunne se på det opprinnelige objektet at det er tatt ut avledede objekter til 
analyse. 

 Det vil også være behov for å kunne opprette avledede objekter i andre sammenhenger enn ved 
analyse (fugl kan bli til skinn, egg, sperm, blod osv). 

 
Det ble ikke konkludert på punktet. Prosjektteamet tegner forslag til løsning med prøveuttak som 
ikke er fullverdig samlingsobjekt, der konsekvens for bruker tydeliggjøres. Dette presenteres og 
diskuteres på neste møte.  
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2. Jf. forslag til felter for avledede objekter: Er det tenkt at alle disse feltene skal være nye 
objektfelter? Flere av feltene virker å tilhøre analysen eller prøveuttaket (hendelsen), heller enn 
objektet?  

 
Svar: Line sender liste til referansegruppen med felter som kanskje ikke bør være nye objektfelter. 
Referansegruppen ser på dette og kommer med tilbakemelding. 
 
3. Jf. punkt om UUIDer under kap. 4 Prøveuttak: Hva har punkt om UUID’er med avledede 

objekter å gjøre? Angående UUID’er: Det genereres UUID for alle objekter idet de opprettes. 
UUIDer generert av andre lagres eventuelt som ekstern UUID i eget felt på objektet. Det vil ikke 
være mulig å overskrive de systemgenererte UUID’ene.  

 
Svar: Der det finnes eksternt generert UUID på objektet før det legges inn i samlingsbasen, er det 
viktig at denne UUID’en er den som eksponeres mot omverdenen. UUID generert av MUSITbasen 
vil i disse tilfellene kun være intern. Det må være mulig å slå opp objekt basert på ekstern UUID. 
Prøvene må også ha annen form for (egendefinert) identifikator enn UUID, da disse blir veldig 
lange. 
 
4. Jf. krav om vedlegg under kap. 7: Forutsetter fremtidig løsning for mediearkiv/dokumentarkiv, 

det vil si at opplasting av vedlegg må vente til disse modulene er på plass?  
 
Svar: Det er veldig viktig å kunne laste opp PDF eller andre dokumenter med analyseresultat som 
vedlegg til analysen. Uten denne muligheten, vil ikke analysemodulen bli tatt i bruk. Dette punktet 
må diskuteres med referansegruppen for dokumentarkiv. 
 
5. Vil det være noen analysetyper som ikke skal ha mulighet for å registrere analyseresultat?  
 
Svar: Ja, det vil være enkelte analysetyper der det bare registreres at det er utført analyse, uten 
noe resultat. Merk at det viktigste er å ha oversikt over alt som er gjort med objektet. 
 
6. Jf. krav om klausulering: Er dette informasjon knyttet til analysen eller til analyseresultatet? Vil 

klausulering være veldig vanlig, eller bare unntaksvis? 
 
Svar: Klausulering vil kunne forekomme på alle nivåer, men vil kanskje først og fremst være 
knyttet til analyseresultat og/eller prøveuttaket. Det varierer hvor vanlig dette er. 
 
7. Endring av analysehendelsen:  

a. Skal alle kunne endre en analysehendelse, eller er det bare den som har opprettet 
hendelsen som kan endre den? 

b. Skal all informasjon være mulig å endre så lenge hendelsen ikke er avsluttet, eller er det 
informasjon som ikke bør være mulig å overskrive? 

c. Skal det være historikk på endringene 
 
Svar: Ikke diskutert, punktet vil bli tatt opp igjen på senere møte. 
 
8. Jf. krav om eksport av data (F5):  

a. Merk at analysemodul ikke vil ha tilgang til alt av objektdata, det må derfor spesifiseres 
hvilke objektdata som skal kunne eksporteres. 

 
Svar: Det vil være eksport til ulike systemer avhengig av analysetypen. Objektdata må derfor 
spesifiseres per analysetype. Line sender bestilling til referansegruppen. 
 

b. Hvilke format skal det være på eksporterte data? 
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Svar: Flat tekst (som kan tas inn i excel eller lignende). 
 
9. Jf. F9 Import av data: Import av data er ikke spesifisert i kap. 7 (der er det kun opplasting av 

vedlegg). Masseimport med tilhørende oppdatering av felter i analysehendelsen er noe helt 
annet enn opplasting av vedlegg. 

 
Svar: I tilfeller med mange analyser vil det være nødvendig med masseimport med tilhørende 
oppdatering av gitte analysefelter. Det kan også være snakk om masseimport av vedlegg til mange 
analyser samtidig.  
 
10. Jf. krav til felles felter for analysene: 

a. Bør ha en felles løsning for registrering av analysesteder (finnes det noen slike lister?) 
slik at ikke samme sted registreres flere ganger.  Line sender bestilling til 
referansegruppen. 

 
Svar: Det finnes ikke nødvendigvis noen slik liste i dag, men referansegruppen kan sette sammen 
en liste som et utgangspunkt. Det må være mulig for brukere med gitte rettigheter å legge til andre 
analysesteder. Disse bør knyttes til de ulike analysetypene. 
 

b. Er det riktig at «Utført av» (den som registrerer hendelsen) skal kunne være mer enn en 
person? 

 
Svar: Ja, det vil kunne være en som er ansvarlig for å opprette analysehendelsen, men flere som er 
delaktige i analysen. 
 
11. Jf. henvisning til analysemodul naturhistorie (tynnsjiktkromatografi og lysreaksjoner): Det må 

vurderes om man ønsker å videreføre all informasjon fra dagens analysemodul for lav, eller om 
dette kan forenkles. Dette for å sikre at analysemodulen ikke bikker over og blir et LIMS system 

 
Svar: Hva som skal videreføres fra analysemodul for lav må diskuteres med Einar Timdal, men 
kan eventuelt beholde analyse for lav som i dagens løsning uten å la dette være førende for de 
andre analysetypene.  
 
Neste møte i referansegruppen blir ved USIT torsdag 16. februar kl 09.00. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
02.02.2017 


