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Sammendrag 

 

Besvarelsen består av fire deler. Første del handler om XML, og hvordan bruk av XML 

kan være en del av en strategi for langtidsbevaring av digital informasjon. Her har jeg 

redegjort for ulike bevaringsstrategier, og hvilke fordeler og ulemper disse har. Bruk av 

fri programvare eller teknologiuavhengige formater står sentralt i enhver bærekraftig 

langtidsbevaringsstrategi, men dette er heller ikke uten utfordringer, særlig når data må 

tas ut av sin opprinnelige sammenheng og endres for å sikre bevaring. Andre del av 

besvarelsen tar utgangspunkt i en udokumentert database (vedlegg 1 til oppgaven), der 

uttrekk av dataene i XML-format brukes som strategi for langtidsbevaring av dem. Her 

har jeg beskrevet hvordan man kan langtidsbevare databasen i teknologiuavhengig 

format, jeg har trukket ut dataene i XML-format og forklart hvordan man kan anta at 

dataene vil kunne brukes i fremtiden. I denne delen av besvarelsen fremgår det tydelig at 

kunnskap om arkivdanningsprosessene er avgjørende for vellykket langtidsbevaring av 

dataene arkivdanningsprosessene har generert. I besvarelsens tredje del har jeg laget et 

komplett Noark 5-uttrekk som reflekterer strukturen gitt i vedlegg 2 til oppgaven. XML-

filene valideres mot malfilene til Arkivverket og uttrekket er testet med validatoren på 

Bibin (HiOA). Til slutt, i besvarelsens fjerde del har jeg drøftet hvorvidt et slikt Noark 5-

uttrekk er godt egnet for langtidslagring i arkivsammenheng fordi det reflekterer 

arkivdanningen som har funnet sted med metadata om kontekst, struktur, innhold og 

stabilitet. 

 

En arbeidsprosess ser som regel annerledes ut før oppstart enn den gjør etter 

gjennomføring. Det gjelder også for arbeidet med denne besvarelsen. Der høstens 
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befatning med de praktiske sidene av Noark 5-uttrekk i begynnelsen fremsto slik 

matematikk fremstår for mange på ungdomsskolen – hva i alle dager skal vi bruke dette 

til!? – fremstår kunnskapen nå som potensielt verdifull i flere sammenhenger, f.eks. ved 

anskaffelse eller utforming av sakarkiv-/arkivdanningssystemer, inkludert, men ikke 

begrenset til, de tekniske løsningene. Kunnskap om detaljene i Noark 5 gir grunnlag for å 

vurdere hvorvidt systemene som bygger på disse spesifikasjonene møter behovene man 

har. Samtidig ligger nøkkelen til vellykket data-, informasjons- og arkivforvaltning i å 

klare å definere hva disse behovene faktisk er. Som beskrevet i InterPARES Preservation 

Task Force Report (tilgjengelig via interpares.org), s. 11: 

 

"[…] technology cannot determine the solution. It is archival and records 

management requirements, that define the problem. It must be archival and 

records management criteria that determine the appropriateness and adequacy of 

any technical 'solution.' The question 'What is the best technological method for 

preserving electronic records?' is as meaningless as the question 'What is the best 

medicine for making people healthy?' Neither can be answered without specifying 

the conditions they are meant to address." 

 

 

 

 

"Our life is frittered away by detail…. Simplify, simplify." 

(– Henry David Thoreau) 

 

"Let's all move one place on." 

(– Lewis Carroll) 

 

"Now go, write it before them in a table, and note it in a book, that it may be for the 

time to come for ever and ever." 

(– Isaiah 30:8) 


