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Litt om meg

• Mitt navn er Arne-Kristian Groven

• Jeg er inne i mitt fjerde år på Riksarkivet

• Forut for dette har jeg ytt konsulentbistand og 
vært med i norske og internasjonale forsknings-
og innovasjonsprosjekt, innenfor områder som:

• IT-sikkerhet

• Forbedring av arbeidsprosesser der IT-inngår

• Forbedring av programvarekvalitet

• Digital bevaring, m.m.



Bakgrunnen for denne 
presentasjonen…

• Jeg har lært Arkiv-Norge godt å kjenne de siste åtte 
årene.

• Med dets mange utfordringer…
• Jeg har nylig deltatt i en kartlegging som har estimert 

hvor mange (kilde-)systemer det bør bevares 
informasjon fra:
– Tallet er stort!

• Og hvor mange det har blitt bevart informasjon fra:
– Tallet er forsvinnende lite!!

• Situasjonen er ikke bedre i statlig sektor, i oljesektoren, 
i helsesektoren, i privat sektor!!!



Bakgrunnen for denne 
presentasjonen…

• Det er så mange utfordringer og uløste 
oppgaver at det av mange kan oppfattes som:

– Problemer som ikke kan løses….

– Ligninger med for mange ukjente…

• Med min bakgrunn fra ulike forsknings- og 
innovasjonsprosjekter vet jeg at løsninger 
finnes der ute i den store verden

– Dette vil jeg dele litt med dere



Bakgrunnen for denne 
presentasjonen…

• Det er så mange løse tråder, uløste oppgaver 
at det av mange kan oppfattes som:

– Problemer som ikke kan løses….

– Ligninger med for mange ukjente…

• Men med min bakgrunn fra ulike forsknings-
og innovasjonsprosjekter vet jeg at løsninger 
finnes der ute i den store verden

– Dette vil jeg dele litt med dere



Denne presentasjonen vil først… 

• Presentere (depot-) arkivarens verktøykasse:
– Gi en smakebit på de IT-verktøy som finnes der ute 

i verden, hva jeg vil kalle «state-of-art» verktøy.  

• De utgjør en fleksibel helhet som ikke var der 
for bare fem år siden, og dekker:
– uttrekk, mottak, forvaltning av metadata, 

depottjenester, brukertjenester/aksess/gjenfinning

• Jeg vil spesielt synliggjøre kritiske 
suksessfaktorer!



…Deretter vil jeg

• Beskrive det jeg vil kalle «forbannelsen»

– Steder en kan trå feil når en arbeider med 
langtidsbevaring av digitalt arkivmateriale, 

– og konsekvensen av slike feilsteg

• Avslutningsvis håper jeg vi får tid til en liten 
diskusjon

– Eller vi kan ta den under paneldebatten?



Er OAIS kjent? Jeg vil i det følgende beskrive 
IT-verktøy fra høyre mot venstre...



Verktøy for sluttbruker: Har vi/dere slik 
programvare i dag?   

Kilde: http://strathclyde.ica-atom.org 



Eksemplet er hentet fra et tilfeldig 
arkiv ute i verden... (Skottland)

Kilde: http://strathclyde.ica-atom.org 



Ulike innganger til arkivmaterialet 

• Level of description
– Item, File, Series, Section, Collection, Subseries

• Archival institutions
• Creators
• Names
• Items
• Places
• Subjects

– Biology, Urban planning, Government, Navigation, Mechanics, 
Public health, Housing, Chronology, Mineralogy, Zoology…

• Media types
• (Pluss fritekstsøk)



Et (lite) antall assosierte metadata

Kilde: http://strathclyde.ica-atom.org 



Merk dataeksportmulighetene!

Kilde: http://strathclyde.ica-atom.org 



Programmet som muliggjør dette er 
fritt tilgjengelig for alle…



...og kan motta arkivpakker skapt i et annet 
verktøyet, også det fritt tilgjengelig  



La oss se på noen kritiske 
suksessfaktorer…. Åpen kildekode/

fri programvare

Tåler stor 
variasjon i 
input

Fleksibel løsning for 
konvertering til arkiv-
filformat 



Og enda noen flere kritiske 
suksessfaktorer….

Integrasjon med 
mange ulike 
depotløsninger 

Mange aktive 
brukere 



Og enda noen flere kritiske 
suksessfaktorer

Bruker internasjonale 
standarder for å skape tillit til 
materialet og for å være i 
stand til å utveksle data og 
metadata



Ser vi på databasebevaring så finnes 
det også her tilgjengelige IT-verktøy

Kilde:  Save Your Databases! | Urs Meyer, Swiss Federal Archives | ECA 2010, April 2010 



…Slik ser databasebevarings-
verktøyet SIARD Suite ut

Bruker SQL:1999 
standarden for å fjerne 
leverandøruavhengigheter

Muliggjør utfylling av 
arkivfaglige beskrivelser



Kritiske suksessfaktorer for 
digital bevaring

• Bevare tillit til arkivmaterialet:

– Relatert til dets opprinnelse, ekthet/autentisitet 

– Og dets integritet

– Mest kritisk her er endringskontroll, enten det er 
ved transformasjoner/konvertering/migrering av 
struktur og innhold, eller manipulering av 
metadata/beskrivelser

• Sørge for presis gjenfinning og korrekt visning



Konvertering/migrering: Hvordan bevare tillit 
gjennom transformasjoner

• Mest mulig automatisert og sporbart 
(autologging)

• Minst mulig manuell manipulasjon
• Manipulasjon kun via sporbare IT-verktøy
• Prosessen må kunne gjentas, med samme 

resultat hver gang
• Logger, så vel som data/metadata må sikres (IT-

sikkerhet)
• Alt dette underbygger hvorfor «riktige» IT-

verktøy er nødvendig!!



Programvareforbannelsen…

• Programvare er «survival of the fittest», Darwin i 
praksis
– Enten gjennom markedsmakt (Apple, Microsoft m.fl.)
– Eller gjennom produktkvalitet, helt nødvendig for at 

fri programvare (program med åpen kildekode) skal 
lykkes!

– Eller gjennom supportkvalitet

• For hvert programmeringsprosjekt som lykkes, 
mislykkes hundre!
– Dette bør man tenke på hver gang man starter et 

egenutvikling av programvare



Det er mye 
teknologi «under 

panseret»

• Her er arkitekturen til 
innsyns- og 
depotløsningen jeg 
nettopp viste

• Egenutviklede løsninger 
må ta høyde for alt 
dette, for å lykkes!



Programvareforbannelsen…

• Programvaren jeg viste dere er (stort sett) fri 
programvare 

• Programvarekvalitet for fri programvare er lett 
målbart

– Mange brukere er et kvalitetsmål

– Kontinuerlig videreutvikling er et annet… osv.

• Programvaren jeg nettopp viste signaliserer at 
den går i retning av å være «the fittest»



Programvareforbannelsen…

• I Arkiv-Norge i dag finnes det knapt lokalt 
utviklede løsninger som kan overleve, slik jeg ser 
det(!)

• Markedsmakt er via lov- og forskrifter gitt de 
leverandørene av sak-arkivsystem som blir Noark-
godkjente, men
– Kvaliteten er veldig varierende
– Dekningsgraden er relativt liten: Det finnes kanskje 

1000 ulike IT-systemer som inneholder 
bevaringsverdig informasjon. Av disse er kanskje 10-20 
Noark-godkjente system.



Programvareforbannelsen

• Jeg har dessuten til gode å treffe på en 
organisasjon som driver troverdig forvaltning 
og support av IT-verktøy for arkivsektoren i 
Norge, med:

– God brukerkommunikasjon

– Rask respons ved feilrapportering

– God videreutvikling



Forvaltning av metadata og beskrivelser: 
Hvordan sikre tillit og presis gjenfinning

• Mest mulig automatisert og sporbart (autologging)

• Manuell manipulasjon kun via sporbare IT-verktøy

• Logger, så vel som data/metadata må sikres (IT-
sikkerhet)

• Registrere  «riktige» metadata og beskrivelser

• Bruke velegnede formater for metadata og beskrivelser 
– Som kan utveksles mellom IT-systemer

– Som kan brukes av ulike gjenfinnings-verktøy



Metadataforbannelsen

• Standardiserte metadata-formater, også her 
gjelder «survival of the fittest»

• De som benyttes av flest IT-verktøy har 
vunnet!



Metadataforbannelsen

• De standardiserte metadataformatene som er 
brukt i IT-verktøyene jeg nettopp viste er:
– METS, for å beskrive struktur

– PREMIS, for å (auto-)logging

– EAD, for å beskrive bestand

– Dublin Core, for å beskrive arkivskaper

– Bag-IT, for arkivpakker m.m.

• Vil ADDML eller Noark noen gang kunne føyes 
på en slik liste?



Metadataforbannelsen

• Hva gjelder hva som er «riktige» metadata så 
kan den diskusjonen fylle en hel forelesning

• Men det er viktig å merke seg at løsningene 
jeg nettopp viste holder seg på et minimalt 
antall metadata

• Dette er veldig langt fra Noark-4 sine nesten 
300 metadata



Noen betraktninger til slutt

• IT-verktøyene jeg nettopp presenterte  tillater 
stor variasjon i input fra kildesystemene

• Vi har et etterslep i Arkiv-Norge, fra 
hundretalls eller tusentalls ulike kildesystem

• Skal vi lykkes må variasjon tillates, og et lite 
antall metadata fra hver kilde aksepteres

• Suksess eller fiasko avhenger ikke minst av de 
suksesskriterier jeg nå har skissert



TAKK FOR MEG!


