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MUSIT Ny IT-arkitektur, Styringsgruppe - Hovedprosjekt 
 
Deltakere: 
Wenche Brun, AM 
Susan Matland, MUSIT 
Toril L. Moen, Artsdatabasen 
Eirik Rindal, NHM 
Gard O. Thomassen, USIT 
Line Arild Sjo, prosjektleder MUSIT Ny IT-arkitektur 
 

Innkalling / saksliste styringsgruppemøte 14.februar 2017  
Møtet avholdes som videomøte kl. 1500-1600 (appear.in/MUSIT). 

 
Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 27.oktober 2016 
Sakspapir: Referat fra møtet 27. oktober 2016.  
Forslag til vedtak: Referat godkjennes.  
 
MUSIT Ny IT-arkitektur; notat status per 24. oktober 2016 og 17. januar 2017 
Sakspapir: Notat – informasjon per 24. oktober 2016 per 17. januar 2017.  
Forslag til vedtak: Styringsgruppen tar statusnotatene til orientering. 
 
Avslutning av piloten MUSIT Ny IT-arkitektur.  
Sakspapir: Utkast til sluttnotat for piloten MUSIT Ny IT-arkitektur.  
Forslag til vedtak: Piloten MUSIT Ny IT-arkitektur avsluttes, og sluttnotat for piloten MUSIT Ny 
IT-arkitektur godkjennes med styringsgruppens kommentarer. 
 
Orientering: Anskaffelse av interaksjonsdesigner og utvikler.  
Prosjektleder orienterer om status på prosess for anskaffelse av interaksjonsdesigner og 
utvikler.  
 
Orientering: Planlegging av det videre arbeidet.  
Prosjektleder orienterer om planleggingen av det videre arbeidet. 
 
Godkjenning av dokument «Beskrivelse av teknisk arkitektur» 
Sakspapir: Utkast til beskrivelse av teknisk arkitektur.  
Forslag til vedtak: Beskrivelse av teknisk arkitektur godkjennes med styringsgruppens 
kommentarer. 
 
Til diskusjon: Videre arbeid med magasinmodul. 
Det vil være behov for å bruke en del tid på feilrettinger og forbedringer av magasinmodul 
parallelt med utvikling av ny analysemodul. Prosjektet ønsker tilbakemelding fra 
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styringsgruppen på eventuelle føringer på hvor stor andel av tiden som kan benyttes på 
videreutvikling av magasinet. 
 
Eventuelt  
 
Oslo 03.02.2017 
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Referat fra styringsgruppemøte hovedprosjekt 
MUSIT Ny IT-arkitektur 27. oktober 2016 kl. 0900 – 1000 
 

Møtested: Videomøte 
Tid: 27. oktober 2016. Kl. 0900-1000 
 
Til stede:  
Eirik Rindal, Naturhistorisk museum, UiO 
Wenche Brun, Arkeologisk museum, UiS 
Toril Moen, Artsdatabanken 
Susan Matland, MUSIT 
 
Forfall:  
Gard O Sundby Thomassen, USIT - Seksjon for IT i forsking  
 
Sekretær: Line A. Sjo, prosjektleder, Ny IT-arkitektur MUSIT 
 

Saksliste møte: 
1. Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 3. oktober 
2. Notat om forbruk pr. 30.09.2016 og prognose for 2015-2017 
3. Statusnotat per 24. oktober 2016 
4. Orientering: Forsinket ferdigstillelse av piloten 
5. Eventuelt 
 

Referat: 
 
Det ble bemerket at underlag til styringsgruppemøte må sendes ut tidligere slik at 
styringsgruppens medlemmer får tid til å forberede seg. 
 
1. Godkjenning av referat fra styringsgruppemøte 3. oktober 
På grunn av sent utsendt underlag til møtet, ble ikke møtereferatet godkjent. Eventuelle 
kommentarer til referatet sendes prosjektleder innen 31. oktober. Referatet anses som 
godkjent dersom styringsgruppen ikke har noen kommentarer. 
 
2. Notat om forbruk pr. 30.09.2016 og prognose for 2015-2017 
Notat ble gjennomgått. Prosjektleder legger inn kommentar som forklarer underlag for 
prognose, samt vurderer om prognosen bør justeres, jf. høyt forbruk august-september 
2016. 
 
Styringsgruppen tar orientering om forbruk pr. 30.09.2016 og prognose for 2015-2017 
til etterretning. 
 
3. Statusnotat per 24. oktober 2016 
Wenche informerte litt om test gjennomført 26. oktober. 
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Styringsgruppen hadde noen spørsmål til statusrapporten for september som 
prosjektleder besvarte.  
 
Styringsgruppen tar statusnotatet til orientering. Prosjektleder tar spørsmålene til 
statusrapporten til etterretning med tanke på formuleringer i senere rapporter. 
 
4. Orientering: Forsinket ferdigstillelse av piloten 
Prosjektleder orienterte om årsakene til forsinkelsen: 

 Behov for omskrivning av kode på grunn av overkompliserte implementasjoner 

 Mer jobb med migrering enn opprinnelig estimert 

 Manglende løsning for håndtering av etiketter og interaksjon med Delphi. 
Spesielt det siste vil med stor sannsynlighet bli mer arbeidskrevende enn 
estimert. 

 
5. Eventuelt 
Innspill fra Gard pr. e-post i forkant av møtet:  
«I referatet fra sist anbefaler styringsgruppen at man skulle la endringstiltakene få virke, 
men så ber Daglig Leder om at 2 personer settes ut av prosjektet med øyeblikkelig 
virkning 18 oktober. Dette kan godt kommenteres og redegjøres for.» 
 
Dette ble ikke diskutert som egen sak på møtet. Daglig leder MUSIT informerte 
styringsgruppen om reduksjon av teamet pr. e-post 19. oktober. 
 
Neste møte ikke avtalt. 
 
Referent: Line Arild Sjo  
04.11.2016  
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MUSIT – Ny IT-arkitektur, pilot, lån og analyse 
Kort status av hva som er gjort pr. 6. desember (okt-nov 2016) 
 
 
Pilot: 

 På grunn av migrering vil det bli nedetid for de gamle databasene i forbindelse med 
produksjonssetting av piloten. Produksjonssetting 9. januar og migrering fra gammelt 
system 6. januar avtalt med koordineringsgruppene på felles koordineringsgruppemøte 
22. november 2016. 

 Opplæring opplæring i bruk av magasinmodulen gjennomføres lokalt på hvert museum. 
Databasekoordinator og museets medlem i referansegruppen for magasin vil være 
sentral i dette arbeidet. Det er ønskelig at alle museene har opplæring samme dag slik at 
prosjektet kan være tilgjengelig for bistand. Onsdag 4. (og torsdag 5.) januar settes av til 
opplæring. 

 Referansegruppen for magasin utarbeider brukerveiledning for magasinmodulen. Frist 
for arbeidet er 15. desember. 

 
 
Lån og analyse: 

 Referansegruppen for lån er nesten ferdig med overordnet kravspesifikasjon. Det som 
gjenstår er noe mer utfyllende beskrivelser og en siste kvalitetssikring. Arbeidet antas å 
bli ferdigstilt før jul. 

 Det er ikke jobbet noe mer med kravspesifikasjon for analyse. 
 Felles Koordineringsgruppemøte for Kulturhistorie og Naturhistorie har besluttet at 

arbeidet med Analyse-modulen starter når arbeidet med piloten er avsluttet 

 
 
Dokumentasjon: 

 Referansegruppen for Dokumentasjon har utarbeidet mandat for gruppene som skal 
jobbe med kravspesifikasjon for GIS/kartarkiv, media og dokumenter. 

 Felles Koordineringsgruppemøte for Kulturhistorie og Naturhistorie oppnevner tre 
referansegrupper; GIS/kartarkiv, Media og Dokumenter/arkiv. Planlagt oppstart for 
gruppene er 30. januar 2017.  

 
 
Annet:  

 Museene har gjennomgått lister med sine brukere og oppdatert med Feide brukernavn.  

 Avtalene med utvikler, testleder og prosjektleder er forlenget. 
 Det er igangsatt arbeid for anskaffelse av en ny ekstern utvikler med tanke på oppstart 

uke 2 2017.  

 Felles Koordineringsgruppemøte for Kulturhistorie og Naturhistorie nedsetter en 
referansegruppe for å starte arbeid med kravspesifikasjon for Objektregistrering. 
Planlagt oppstart etter nyttår.  
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MUSIT – Ny IT-arkitektur, pilot, lån, analyse og dokumentasjon 
Kort status av hva som er gjort i tidsrommet 06.12.2016 – 17.01.2017 
 
 
Pilot: 

 Første versjon av brukerveiledning for magasinmodulen ferdig 15. desember. 

 Møte 16. desember med jurist og sikkerhetssjef ved USIT for å avklare behov for 
databehandleravtale og eventuelle andre krav ved produksjonssetting av ny løsning. 

 Magasinmodul ferdig implementert 20. desember. 

 Migrering og endringer i Delphi-klientene testet av referansegruppen for magasin, samt 
ekstra ressurser ved enkelte av museene. 

 Det er avholdt møter med gruppeleder (eller annen representant) for følgende grupper 
ved USIT: Gruppe for applikasjonsplattformer, Gruppe for databasedrift, Gruppe for drift 
av Windowsklienter, Gruppe for applikasjonsdrift. Formålet med møtene har vært å sikre 
informasjon til berørte grupper i forkant av produksjonssettingen.  

 Opplæring i bruk av magasinmodulen gjennomført lokalt ved hvert museum onsdag 4. 
januar. Felles videomøter for alle, samt felles opplæring for brukere ved KHM og NHM i 
USITs lokaler. 

 Møte med sikkerhetssjef ved USIT 6. januar for å informere om prosjektet, samt avdekke 
eventuelle krav i forkant av produksjonssettingen.  

 Risikovurdering av den nye løsningen utført i samarbeid med sikkerhetssjef og jurist ved 
USIT 10. januar. Resulterte i følgende funn/aktiviteter: 

o Prosjektet bestiller en penetrasjonstest av løsningen (utføres av ansatte ved 
USIT). 

o Det må inngås databehandleravtale mellom USIT/UiO og Uninett for bruk av 
Dataporten 

o Det må inngås databehandleravtale mellom USIT/UiO og UiB, UiS, UiT og NTNU 
for bruk og logging av personopplysninger (navn, e-postadresse, Feide-bruker) i 
ny (og gammel) løsning. 

 Piloten i produksjon 16. januar, migrering av data fra gammelt system gjennomført 13. 
januar. Produksjonssetting og migrering utsatt en uke på grunn av forsinkelse av 
endringer i de gamle applikasjonene. 

 Nye versjoner av Delphi-klientene i produksjon 16. januar.  

 
 
Lån og analyse: 

 Det er ikke jobbet noe mer med kravspesifikasjon for lån eller analyse. Begge venter på 
tilbakemelding fra prosjektteamet. 

 
 
Dokumentasjon: 

 Gruppe for GIS/kartarkiv opprettet, og har hatt ett møte 

 Gruppe for dokumenter er oppnevnt, første møte planlagt 23. januar 

 Gruppe for media må opp til koordineringsgruppene for godkjenning 
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Annet:  
 Det pågår arbeid med anskaffelse av en ny ekstern utvikler med tanke på oppstart 

januar 2017. 

 USIT har ikke klart å stille med interaksjonsdesigner for prosjektet. Ressurs vil bli leid inn 
via rammeavtale ved UiO med oppstart snarest. 

 Teamet har vært redusert med en utvikler i perioden 28. nov – 20. jan (ferieavvikling) 
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Sluttnotat for pilot MUSIT Ny IT-arkitektur, januar 2017 
 

Målsetning og leveranser for piloten ble nedfelt i styringsdokument for pilot MUSIT Ny IT-

arkitektur1. Nedenfor er en overordnet vurdering av piloten i henhold til mandatet.  

 

Overordnet vurdering av piloten 
Gjennomføring av piloten har tatt mye lenger tid enn opprinnelig planlagt. Hovedårsakene til 

forsinkelsen har vært: 

 Forutsetningen om at prosjektet ikke skulle stå for opplæring har ikke vært til stede 

 For kompleks arkitektur 

 Forsinket oppstart av eksterne utviklere 

 

Utviklingsteamet skal ha ros for at de har stått på og levert et godt produkt til tross for mye nytt 

og en del tunge oppoverbakker. 

 

Piloten har lagt grunnlag for hvordan MUSITs baser skal utvikles og forvaltes. Det har blitt 

implementert nye arbeidsrutiner og metodikk for utviklingsarbeidet. Prosessen er ikke ferdig, 

men veien videre vil bestå av mindre justeringer og tilpasninger av innarbeidede rutiner og 

metodikk. 

 

Piloten har ført til stor forandring i hvordan MUSIT-paraplyen fungerer. Gjennom piloten har 

samarbeidet mellom MUSIT, museene, og de ulike fagmiljøene blitt mer strukturert, samt 

tydeligere forankret ved museene.  

 

Bruk av tverrfaglige referansegrupper der man har samarbeidet for å få til en felles løsning har 

vært en suksess, og samarbeidet mellom referansegruppene og prosjektteamet har fungert 

veldig bra. 

 

Det har vært en utfordring at MUSIT og prosjektet egentlig er innenfor USIT men samtidig er 

utenfor. Dette har blant annet ført til usikkerhet om hvilke rutiner og krav prosjektet er underlagt 

fra USITs side, og om beslutninger er tatt på riktig nivå og på riktig grunnlag.  

 

Gjennom arbeidet med piloten har det blitt identifisert overordnede føringer angående IKT-

sikkerhet og personvern som tidligere ikke har blitt adresserte. Piloten har også ført til at 

samarbeidet mellom MUSIT og USIT har blitt bedre og mer forutsigbart.  

 

Til tross for alle forsinkelser og uventede hindringer er prosjektet på god vei mot oppnåelse av 

hovedmålet, både med tanke på organisering, arbeidsmetode og teknisk løsning.  

 

 

                                                           
1 https://wiki.uio.no/usit/musit/img_auth.php/2/2e/Styringsdokument_MUSIT_Ny_IT-
arkitektur%2C_Pilot_v1.0.pdf 
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1. Mål 
Pilotens formål har vært å verifisere ny arkitektur gjennom implementasjon av en valgt modul, 

samt legge et grunnlag for estimering og planlegging av hovedprosjektet. 

 

Nivå Beskrivelse Suksesskriterier Oppnåelse 

Virksomhetsmål Få mest mulig ut av 

bevilgninger til 

systemportefølje for 

samlingsforvaltningen. 

En mer effektiv 
leveransemodell mellom 
MUSIT og 
universitetsmuseene må på 
plass. 

Gjennom piloten er det 
lagt et godt grunnlag for å 
oppfylle dette målet. 

Sørge for en 
systemportefølje som 
støtter opp under felles 
arbeidsprosesser for 
samlingsforvaltning og 
gjør informasjonskilder 
tilgjengelige.  

Detaljering av 
virksomhetsanalysen, felles 
porteføljeanalyse. Skal føre 
til en mer samordnet 
porteføljestyring.  

Gjennom piloten er det 
lagt et godt grunnlag for å 
oppfylle dette målet. 

Effektmål En mer endringsvennlig 
arkitektur som gjør det 
mulig å levere endringer 
og ny funksjonalitet 
raskere enn i dag. 

Detaljering av 
virksomhetsanalysen og en 
teknisk arkitektur som bygger 
opp under prinsippet om lav 
kobling og høy kohesjon.  

Magasinet er 
implementert med lav 
kobling og høy kohesjon, 
og danner dermed et godt 
grunnlag for oppfyllelse 
av målet. 

Sørge for større dekning 
av forretningskritisk 
funksjonalitet.  

Detaljering av 
virksomhetsanalysen og 
omforent kost-/nytteanalyse.  

Referansegruppen for 
magasin har vurdert 
funksjonalitet opp mot 
museenes behov. 

En systemportefølje med 
mest mulig felles 
funksjonalitet på tvers av 
fagområdene. 

Detaljering av 
virksomhetsanalysen og 
omforent prioritering. 

Funksjonaliteten i 
magasinet er i sin helhet 
felles for alle 
fagområdene.  

Følge IKT-politiske 
føringer og 
arkitekturprinsipper.  

Gjøre valg i IT-arkitekturen 
og implementasjon av 
applikasjoner i lys av føringer 
og prinsipper som gjelder.  

Den nye løsningen er 
implementert ihht IKT-
politiske føringer og 
arkitekturprinsipper. 

Resultatmål Ny magasinløsning som 
verifiserer ny IT-arkitektur 
er implementert og 
verifisert slik at den er klar 
for bruk innen Q3 2016. 

Fagpersonale, drifts- og 
utviklingsressurser 
tilgjengelig for prosjektet. 

Ny magasinløsning levert 
og tatt i bruk, men kraftig 
forsinket. 

Ny leveransemodell og 
arbeidsmetodikk verifisert 
innen Q3 2016. 

Relevante ressurser holdes 
informert, implementering 
følges opp i prosjektet og av 
MUSIT. 

Ny leveransemodell og 
arbeidsmetodikk innført, 
men det vil være løpende 
justeringer. 

Implementerte 
sikkerhetsmekanismer i 
henhold til UH-sektorens 
arkitekturprinsipper og 
føringer ved USIT. 

Innspill og deltakelse fra 
driftsressurs, fokus på 
sikkerhet i implementasjon 
av arkitekturen. 

Sikkerhetsmekanismene i 
den nye løsningen er 
implementert ihht UH-
sektorens 
arkitekturprinsipper og 
føringer ved USIT. 
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2. Pilotens leveranser 
Leveranse Status 

Felles magasinløsning med felles 

datamodell for alle fagområder. 

Levert. 

Utskrift av etiketter for magasin. Levert. 

Håndtering av strekkoder/QR-koder. Levert. 

Pålogging vha FEIDE. Levert pålogging vha Dataporten. 

Kobling mellom eksisterende system 
og ny magasinmodul. 

Levert. 

Ny arkitektur og teknologi verifisert. Levert, fortløpende justeringer. 

Ny infrastruktur og driftsprosesser 
etablert. 

Infrastruktur levert, men det vil være fremtidige 
justeringer ved behov. 
Driftsprosesser etablert, nytt regime for feilretting og 
release trenger innkjøring og tilpasning. 

Justert tids- og kostnadsramme for 

leveransene i hovedprosjektet. 

Ikke levert. Prosjektteamet starter planlegging av neste 
modul umiddelbart, øvrig planlegging er avhengig av 
koordineringsgruppenes prioritering. 

 

 

 

  



MUSIT – Styringsgruppemøte 14. feb  2017
 

 11 MUSIT Ny IT-arkitektur, styringsgruppemøte 14. februar 2017 

 

MUSIT Ny IT-arkitektur, pilot: Beskrivelse av teknisk arkitektur 
 
Dette dokumentet gir en kortfattet oversikt over den tekniske arkitekturen for MUSITbasen 
slik den fremstår ved leveranse av magasin modulen. 
 

Arkitekturprinsipper 
Ved utforming av arkitekturen er det tatt utgangspunkt i Felles IKT-arkitekturprinsipper 
for universitets- og høgskolesektoren2, som igjen er basert på Difis 7 
arkitekturprinsipper3. Disse fungerer som et sett med retningslinjer for offentlige IT-
prosjekter. 
 
Det er ikke tatt hensyn til universell utforming i piloten. Men, det vil bli vurdert i hvor stor 
grad MUSITbasen skal forholde seg til dette i det videre arbeidet. Det vil i så fall bli gjort 
nødvendige tilpasninger i klienten. 
 

Tilstandsløshet og asynkronitet 
Alle tjenester og integrasjoner er implementert asynkrone og tilstandsløse. Dette er et 
vesentlig prinsipp ved moderne distribuerte systemer som bidrar til at systemet holder seg 
tilgjengelig under høy last og uforutsigbare bruksmønstre. Når dette blir gjort på korrekt 
måte, gir det også mye større grad av utnyttelse av infrastrukturen før man får behov for å 
skalere (f.eks. ved å starte en ny instans av tjenesten på en ny maskin). 
 

Microservices 
Tjenestene er implementert som såkalte "microservices". Dette er en type arkitektur der 
systemet deles opp i tjenester. For å identifisere de ulike tjenestene benyttes ofte såkalt 
"Domene Drevet Design" (DDD) der man prøver å identifisere data som logisk hører 
sammen innenfor en avgrenset kontekst.  
 
Et viktig aspekt ved microservices er at de er autonome og "eier" sin egne data. Det vil si at 
hver tjeneste bør ha sin egen database. Ofte kan det også være forskjellige typer databaser, 
hvor man da typisk velger den som er best egnet for hver tjeneste. Ideelt sett er databasene 
fysisk separate installasjoner, men separasjon på skjema er i mange tilfeller "bra nok". 
Separasjonen medfører på den ene siden økt kompleksitet i form av ekstra mekanismer for 
å hente ut data på tvers av tjenester. På den andre siden gir separasjonen mindre 
kompleksitet i form av at det blir mindre kode (per tjeneste), enklere å gjøre endringer, 
mindre risiko ved innføring av ny funksjonalitet, osv.  
 
Microservices gir også fordeler i et produksjonsmiljø ved at det er mulig å skalere 
dynamisk opp og ned enkelttjenester etter behov. Dette gjelder spesielt for systemer som 
har høy og uforutsigbar last. 

                                                           
2
 https://www.uninett.no/webfm_send/1059 

3
 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/nasjonal-arkitektur/prinsipper 
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Enveis dataflyt 
Dagens nettlesere er blitt så kraftige at de er i stand til å gjøre ting som før kun var aktuelt i 
skrivebordsprogrammer. Kompleksiteten på web-applikasjoner har dermed også økt 
dramatisk. Veldig mye av dette skyldes interaksjonen med de grafiske elementene og 
hvordan dette påvirker visningen av data. Selv om mange web-applikasjoner kan minne 
mer om et skrivebordsprogram, er det fremdeles HTML som til slutt vises i nettleseren. 
 
En måte å få bukt med kompleksiteten er å håndheve såkalt enveis dataflyt. Dette er et 
designprinsipp som gjør det enklere og mer forutsigbart for hvordan forskjellige elementer 
får beskjed om hva og hvordan de skal vise data. I en enveis dataflyt skal data alltid sendes 
ovenfra og ned. Det er ikke lov å endre på noe i elementer høyere opp, uten at endringen 
først har gått veien via toppen av hierarkiet. Altså, endringer kan kun strømme nedover. 
 
Fra et utviklingsperspektiv er dette en dramatisk forenkling som gjør det lettere å feilsøke, 
vedlikeholde og videreutvikle koden. 
 

Arkitektur for piloten 
Diagrammet under gir en abstrakt oversikt over den tekniske arkitekturen slik den 
fremstår ved leveranse av piloten. 
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Generelt 
Det er gjort et bevisst valg på å holde arkitekturen i pilot fasen så enkel som mulig, uten at 
dette skulle påvirke videre arbeid. Overgangen fra desktop applikasjon til tjenestebasert 
web applikasjon medfører i seg selv en økt kompleksitet på alle nivå. I tillegg er det innført 
mye ny teknologi. 
 
Eksempelvis er introduksjon av Elastic Search utelatt fra piloten. Dette er en vesentlig 
forenkling ettersom korrekt konfigurasjon, oppsett og utrulling av Elastic Search er en 
omfattende jobb. I stedet er det implementert en forenklet søkemekanisme som ivaretar de 
viktigste kravene til søk i magasinet. 
 
Mulighet for opplasting av vedlegg er utsatt til system for dokument-, medie- og kartarkiv 
er utredet og eventuelt implementert ved en senere fase. 
 

Web klient 
MUSITbasen er en web-applikasjon som kjører i nettleseren til sluttbrukerne. "React" fra 
Facebook er valgt som rammeverk for implementasjonen. Dette er et JavaScript basert 
rammeverk som har fått stor utbredelse og tilhengerskare de siste årene. Avgjørende er 
også at React har god dokumentasjon og eksempler på bruk, og at det er god tilgang på 



MUSIT – Styringsgruppemøte 14. feb  2017
 

 14 MUSIT Ny IT-arkitektur, styringsgruppemøte 14. februar 2017 

 

kompetanse i markedet. "Bootstrap" fra Twitter benyttes for styling av visuelle 
komponenter. 
 

Docker 
Alle tjenester i MUSITbasen blir bygget og distribuert ved hjelp av kontainer teknologien 
Docker. Distribusjon/installasjon skjer ved at man laster ned og starter opp et "image" som 
typisk består av et minimalistisk operativsystem og én tjeneste. Hvert image håndteres i 
praksis som egne, virtuelle, servere. Én fysisk server (også kalt vertsmaskin) kan kjøre 
mange Docker imager. 
 
Forskjellen fra tradisjonell servervirtualisering er at man med et Docker image får en ferdig 
konfigurert og installert server som kan startes opp som om det var en applikasjon. Et 
Docker image kan ikke endres når det først er bygget. Det gir en garanti for at samme 
versjonen av applikasjonen kjører i de forskjellige miljøene (utvikling, test, produksjon, 
etc.), i motsetning til at man bygger og installerer for spesifikke miljø. Med Docker er det 
også mulig å sette sammen komplekse distribuerte systemer ved hjelp av en enkel 
konfigurasjonsfil og kommando. Dette er svært fordelaktig både for automatisering av 
installasjon og oppsett på lokale utviklermaskiner. 
 

Nginx - API Gateway 
Som inngangsport (API Gateway) til de individuelle tjenesteAPI'ene kjører det en egen 
Docker kontainer med Nginx (en moderne web-server) konfigurert som en reverse proxy. 
Denne videresender kall mot tjenester til den aktuelle microservicen. 
 

Microservices 
Hver microservice blir bygget og distribuert som egne Docker image. Eksponeringen av 
tjenestene er basert på REST (REpresentational State Transfer) prinsippene med JSON 
(JavaScript Object Notation) over HTTP som kommunikasjonsprotokoll. 
 
Det foregår ingen krysskommunikasjon mellom tjenestene, og hver av tjenestene har et 
strengt eierskap til «sine» data. Det er gjort ett unntak fra denne regelen for en 
aggregeringstjeneste som er gitt lesetilgang inn mot en tabell som eies av en annen tjeneste. 
Unntaket skyldes i all hovedsak at man i piloten kun tar eierskap på et lite utsnitt av den 
totale datamengden, samt utsettelsen av Elastic Search. 
 
I piloten er det også levert tjenester som vil være gjenbrukbare på tvers av moduler. Dette 
gjelder f.eks. tjenestene for generering av QR/DataMatrix koder og adressesøk. I tillegg er 
det implementert skallet til en aktørtjeneste, som først skal leveres i sin helhet i en senere 
fase. 
 
Aktørtjenesten er en av to tjenester som har behov for å lese data fra den gamle databasen. 
Den andre er en aggregeringstjenste, "ThingAggregate", som har som hovedoppgave å gjøre 
oppslag på museumsobjekter og enkel statistikk/rapportering rundt disse. 
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Databaser 
Alle databaser i piloten kjører i den samme fysiske Oracle databaseinstallasjonen, men som 
separate skjema. Dette er ikke helt optimalt sett fra arkitekturprinsippene for 
microservices, ettersom det ikke er noe som forhindrer en tjeneste i å gjøre operasjoner på 
tvers av databaseskjema. Men i dette tilfelle er en slik løs separasjon vurdert som "bra 
nok". 
 
Databaselink 
Magasinmodulen har behov for å hente ut data om samlingsobjektene og aktører fra de 
gamle databasene. Den nye løsningen leser ut disse dataene via en databaselink som settes 
opp i "MappingDB" databasen. Databaselinken er en enveis-kommunikasjon med kun 
leserettigheter som går fra ny database til gammel database. 
 

Sikkerhet, Autentisering og Autorisasjon 
 
Soneinndeling 
Opprinnelig var det planlagt at tjenestene skulle kjøre i sikkerhetssone 3. Men på grunn av 
behov for kall ut mot eksterne web tjenester, og en begrensning på utgående trafikk fra 
sone 3, må tjenestene (inntil videre) kjøre i sone 1. USIT drift jobber med å finne løsning for 
kommunikasjon ut fra sone 3 i samarbeid med sikkerhetssjefen. 
 
Alle nye databaser settes opp i sikkerhetssone 4, som er en av de sikreste sonene ved USIT. 
Det vil si at det ikke vil være mulig å koble seg opp mot databasene utenfra slik som i 
gammel løsning. I ny løsning skal all aksessering av data skje via tjenestene. All aksess mot 
databasene vil kun være i forbindelse med driftsarbeid og/eller utrulling av endringer på 
databaseskjema. 
 

HTTPS / TLS 
All kommunikasjon mot den nye løsningen skjer via HTTPS, det vil si at det settes opp en 
kryptert forbindelse mellom nettleseren og tjenestene. Dette gir bl.a. beskyttelse mot 
innsyn fra uønskede parter. 
 

Dataporten 
For å få tilgang til løsningen må brukerne autentiserer seg. MUSITbasen tilbyr 
autentisering ved hjelp av Dataporten. Dataporten er levert av UNINETT og gir tilgang til 
Feide hos de forskjellige universitetene. Kun brukere med en gyldig Feidebruker kan legges 
til som brukere av løsningen. 
 
Autentiseringen skjer ved hjelp av den åpne standarden OAuth2. Dette er en veldefinert og 
velprøvd standard i IT-industrien, og brukes bl.a. av aktører som Facebook, Google, 
Twitter, osv. Kommunikasjonen med Dataporten håndteres av en egen microservice, noe 
som gir mulighet til å verifisere endel tilleggskriterier før en bruker får tilgang ved 
innlogging. 
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Brukergrupper 
Å ha en gyldig Feidebruker er ikke i seg selv nok til å få tilgang til løsningen. I tillegg er det 
nødvendig å bli tildelt medlemskap i en eller flere grupper. Gruppetilhørigheten dikterer 
hvilke museum og samlinger en bruker har tilgang til, samt hvilke operasjoner brukeren 
har mulighet til å utføre. 

 


