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UBiTs brukere har mange forskjellige typer utstyr og programvare. UBiT ønsker å være til
stede i mye av dette. PCen er ikke lenger den eneste enheten som har webleser. Vi må også
forholde oss til feks. mobiltelefoner og e-boklesere. Det har skjedd en utvikling av teknologi
som gjør at web-leseren kan brukes til oppgaver som tidligere krevde egne programmer.

Programvare er blitt utviklet slik at brukere kan delta i utdyping og forbedring av utlagt
informasjon og tjenester, gjennom feks. blogger og wikier. Nye nettsamfunn gir mulighet
for at leverandører kan bruke nettsamfunnets offentliggjorte API for å integrere tjenester.

Vår oppgave blir derfor å tilby tjenester som passer til brukerens nåværende og fremtidige
valg av teknologi og arbeidsmetoder. Endringer i brukernes atferd skjer erfaringsmessig
ganske kjapt. Derfor må tjenestene vi tilbyr være slik oppbygd at vi blir i stand til å endre
eller omkonfigurere når nye behov dukker opp. Det vil si at vi trenger en egnet fleksibel
systemarkitektur.

Med en systemarkitektur mener vi:
• En modell av komponenter, informasjon og begreper i de av UBiTs systemer som tilbyr
tjenester.
• Spesifikasjon og tekstlig beskrivelse av komponentene som fungerer sammen for å
realisere UBiTs tjenester.
• Spesifikasjon og tekstlig beskrivelse av grensesnittene mellom komponentene.

I tillegg er vi undergitt avtaler, bestemmelser og retningslinjer som UBiT er bundet av.

Et første blikk på dagens situasjon:



Diagram 1: Tankekart bygget opp omkring UBiTs nåværende leverandører.

For vårt videre arbeid kan det være interessant å se hvilke koblingspunkter vi har for å
koble sammen systemer, og for å gi brukere tilgang. Dvs. underkategoriene Auth og API.

Dagens situasjon kan også beskrives i en trelagsmodell:



Diagram 2

Fra øverst til nederst deler vi modellen inn i lag for:
• Data
• Applikasjon
• Presentasjon

Datalaget
Inneholder data. Dataene kan være lagret i databaser eller filsystemer. Data inn og ut av
dette laget foregår med protokoller som ikke er egnet for at mennesker skal kunne søke og
lese, men som er lette å bruke fra dataprogrammer (feks. ved bruk av SQL). Dette gjør oss
i stand til å holde dette laget isolert fra utskiftinger i de andre lagene.

For UBiT er tre typer data spesielt viktig:

Metadata (bibliografiske):

• I Bibliotekbasen har vi lagret metadata i MARC-format. Dataene holder høy kvalitet
på grunn av gjennomtenkt innlegging.

• Billeddatabasen har metadata for hvert enkelt innlagte bilde.
• NTNUs institusjonelle arkiv har metadata i DiVA Document Format for alle NTNU-dr-

avhandlinger etter ca år 2002 og en god del masteravhandlinger.
• Metalib har metadata som beskriver databasene NTNU abonnerer på.



• SFX har metadata for elektroniske tidsskrifter.
• Frida inneholder metadata i eget Dublin Core-format for forskingspublikasjoner i

Norge.
• Spesialsamlingenes database GUNREG har metadata i spesielt tilpasset format for

samlingene.
• NTNUs leverandører av fullteksttidsskriftabonnement tilbyr metadata i hver sine

spesielle søkeportaler, feks. Sciencedirect, Springer Link, IEEE Xplore.

Innhold (feks. fulltekst og bilder):

• Størst og dyrest: Fulltekstartikler i abonnementspakkene. Som oftest lesbart for de
fleste i PDF-format.

• Institusjonelt arkiv har en stor del av NTNUs doktoravhandlinger i fulltekst. Lesbart
for de fleste i PDF-format.

• Billeddatabasen har innscannede bilder fra UBiTs egne samlinger.
• Blogger; Pr i dag er innholdet i UBiTs blogger ikke særlig stort.

Persontilknyttede data:

For å støtte bruken av bibliografiske metadata, fysisk materiale og fulltekst trenger UBiT
også lagring av data knyttet til våre brukere. Vi trenger en brukerdatabase for å vite hvem
de er og hva de skal ha tilgang til. Vi trenger et utlånsregister for å holde styr på
bestillinger, utlån og purringer. Og vi vil gjerne tilby en lagring av brukernes personlige
oppsett og deres personlige utvalg av informasjonskilder, feks. i Metalib eller it's learning.
Hvis vi skal drive profesjonell brukerstøtte trenger vi også å lagre kommunikasjonen mellom
UBiT og brukeren, feks. i eJournal. Og det kan være ønskelig å ta vare på brukernes innspill
og kommentarer i en blogg.

Applikasjonslaget
Behandler data slik at presentasjonslaget kan kommunisere med datalaget. Noen ganger er
programmene i dette laget bygget tett sammen med et av de andre lagene uten mulighet
for andre enn leverandøren til å gjøre de ønskede koblingene.

Autentisering og autorisering:
• NTNU-innlogging skjer mest elegant med Innsida single sign-on, men er det ikke

mulig brukes LDAP.
• Feide er under utbygging og skal tas i bruk for NTNU ganske snart. Har mulighet for

single sign-on.
• Ellers er det oftest ip-sjekk

Kommunikasjon:
• UBiT har pr idag toveiskontakten med brukerne på e-post
• Brukerstøtte på "ubithjelpen" håndteres i eJournal
• Blogg har vi nettopp startet med



Søk:
• Google er viktigste inngang til institusjonelt arkiv, DiVA-portal er for de spesielt

interesserte.
• Google leder også frem til artikler i de tilfellene der NTNU har abonnement.
• Metalib er ment å være den ene store inngangen til databaser og elektroniske

tidsskrifter.
• Fagdatabasene lenker ofte helt frem til fullteksten.
• Mange brukere søker i leverandørenes portaler
• For fysisk materiale er BIBSYS Ask fortsatt søkeportalen
• SFX finner fulltekstlenker uten at det er synlig for brukeren
• Spesialsamlingenes databaser har eget søkesystem

Innlegging:
• I institusjonelt arkiv og Frida er det meningen at forfatterne selv skal legge inn

metadata og fulltekst.
• Ellers legger UBiT selv inn metadata gjennom terminalvindu eller webskjema.
• Spesialsamlingene legger inn innscannede bilder og manuskripter.

Presentasjonslaget
Inneholder brukergrensesnitt for å kommunisere data til og fra brukeren. I dag er dette
vanligvis en webside definert med stilark og Javascript. Men brukergrensesnittet kan også
være en applikasjon som er en del av en annen webside eller tjeneste, feks. en applikasjon i
Facebook. Andre klienter av interesse for UBiT kan være feks. RSS-lesere, epost-klienter,
klienter for øyeblikksmeldinger, ebok-lesere eller SMS-leser på mobiltelefon.

Grensesnitt mellom lagene
I de tilfellene der leverandører har bygget sammen lagene og presenterer det som et samlet
produkt er det gjerne proprietære metoder for flyt av data. Selv om systemet er bygget opp
med standardiserte metoder er det til liten nytte hvis leverandøren ikke gjør dokumentasjon
og koblingspunkter tilgjengelig for andre enn seg selv.

Der man har tenkt fleksibilitet og samarbeid fra begynnelsen av brukes veldefinerte og
offentliggjorte protokoller. Feks. Z39.50, OAI-PMH eller SQL. SQL er dog ikke helt
standardisert, men har en del dialekter.
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