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25/2009 – kravspesifikasjon  
 

oslobilder.no  - søkeportal på internett – kravspesifikasjon 
 

 
 
oslobilder.no skal være et nettsted som fungerer som en felles inngang og søkeportal til eksisterende 
fotodatabaser i Oslo byarkiv og Oslo Museum. 
 
Noen av kravene i kravspesifikasjonen er markert som prioriterte (P) krav. De prioriterte kravene 
beskriver de viktigste kravene, mens de øvrige kravene er noe som ev. kan realiseres i seinere 
versjoner.  
 
I denne kravspesifikasjonen er det tatt med eksempler og skjermdumper fra eksisterende systemer og 
løsninger. Dette er kun ment for å illustrere prinsippene i de spesifiserte løsningene, og må ikke forstås 
som eksakte krav til detaljert utforming av de enkelte funksjonene. 
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1. Rammebetingelser 

Bakgrunn 

Det skal utvikles en søkeapplikasjon på internett, som leser data fra en database. Databasen skal 
oppdateres med bilder og metadata fra fagsystemene i henholdsvis Oslo Museum (Primus) og Oslo 
byarkiv (FileMaker; egenutviklet). 
 
oslobilder.no skal være et nettsted som fungerer som en felles inngang og søkeportal til eksisterende 
fotodatabaser i Oslo byarkiv og Oslo Museum. 
 
Portalen er kun en inngang og overbygning til de ulike fotodatabasene, og det er de enkelte 
institusjonene som fortsatt skal ha ansvaret for forvaltning og formidling av fotografier, inkludert pris- 
og rettighetspolitikk.  
 
Prosjektet har følgende målsettinger: 
1. Bedre tilgjengelighet for brukerne 
2. En motor i arbeidet med å få flere bildesamlinger på nett 
3. En drivkraft i forhold til et kommende Kulturnett Oslo 
4. Profilere de deltakende institusjonene på en positiv måte 
5. En motor i institusjonenes arbeid med foto 
6. Bidra til å realisere ABM-utviklings målsettinger for digitalt innhold og formidling 
 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Museum og Oslo byarkiv. Vedlegg 4 beskriver 
prosjektet nærmere. 

Oversikt over leveransen 

Leveransen skal bestå av følgende hovedelementer: 
 
1.  Nettsted – oslobilder.no – en søkeportal for foto 
2.  Felles lager (database; datalager) for metadata og bildefiler 
3.  Overføringsrutiner for metadata og bildefiler fra Oslo Museums Primusdatabase og Oslo byarkivs 

fotodatabase til felles lager 
4. Overføringsrutiner/eksportmuligheter fra felles lager til ABM-samsøk, Arkivportalen, Europeana, 

inkl. eksponering av metadata for søkemotorer (Google) 

Andre rammebetingelser 

Den totale leveransen i 2009 har en maksimal kostnadsramme på 300.000 kr. 
 
Leveransen skal leveres og settes i ordinær drift i løpet av 2009. 
 
Oppdragsgiver ønsker pris på alle beskrevne komponenter. Innenfor nevnte budsjettramme skal det 
leveres et godt fungerende applikasjon, det er forståelse for at det vil gjenstå noe funksjonalitet for 
senere implementering. Leverandøren skal derfor trekke ut og spesifisere ønsket funksjonalitet, jf. våre 
krav, som ikke inkluderes i hovedleveransen, men som kan tilbys som opsjon. Det må opplyses om 
tilbudte opsjoners varighet i forhold til eventuelle prisreguleringer. 
 
Leverandøren skal tilby tekniske driftsrutiner for nettsted, felles datalager og overføringsrutiner – se 
avsnitt 9.1 i spesifikasjonen. Årlige kostnader for drift skal ikke inngå i den maksimale 
kostnadsrammen for anskaffelsen. 
 
Leverandøren skal tilby rutiner for funksjonell videreutvikling av nettsted, felles datalager og 
overføringsrutiner, dvs. rammer og opplegg for videreutvikling av dette. 
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2. Nettstedet oslobilder.no 

Nettstedet (søkeportalen) skal lese data fra det felles datalageret (databasen). 
 
Skisse med forslag til startside som illustrerer noen av innholdselementene: 
 

 
 

Funksjoner og/eller lenker på startside/søkeside 

 
Enkelt søk  - søkefelt direkte på forsiden 
Detaljert søk  - klikkbar lenke til side med detaljert søkefunksjonalitet 
Søketips; hjelpinformasjon 
 
Smakebiter – galleri eller enkeltbilder, klikkbare til aktuell post i databasen 
Sist publiserte motiver, album eller serier 
Mest søkte bilder, dvs. størst antall treff i søkemotor i siste uke (eller mnd) 
 
Kontaktinformasjon 
Oslo Museum 
Oslo byarkiv 
Om prosjektet oslobilder.no 
 

Andre kilder for oslobilder 
Lenker til følgende nettsteder: 

• Deichmanske bibliotek – lokalhistoriske bildebaser 
• Arbeiderbevegelsen arkiv og bibliotek 
• Norsk Folkemuseum 
• Norsk Teknisk Museum 
• Riksantikvaren 

 
Andre lenker 
ABM-U – fotosidene  
NB – galleri NOR 
fotonettverket.no 
Fotografregisteret - NB/Preus 
Samlingsregisteret – NB/Preus 
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3. Søkefunksjon 

Det skal være to moduler eller funksjoner for søk: 
1. Enkelt søk 
2. Detaljert søk 

3.1 Enkelt søk – det første søkebildet som brukeren møter (P) 

 
Standard søkebilde er et generelt fritekstsøk der brukeren kan taste inn ett eller flere søkeord. 
 
Enkelt søk skal gjennomføres i fritekst på alle metadata som er registrert, dvs. alle metadata skal være 
søkbare.  
 

.  
 
Selve ”søkeboksen” skal være designet som en selvstendig modul, slik at den kan inkluderes også i 
andre nettsider enn oslobilder.no, for eksempel Oslo Museums og Oslo byarkivs egne nettsider. 

3.2 Søkelogikk, og bruk av logiske operatorer 

I enkelt søk skal det ikke skilles mellom store og små bokstaver. 
 
På alle søkeord skal det legges på høyretrunkering som standard, dvs. si at søkeordet HEST skal gi 
treff på hest, hester, hestedrosje, men ikke på dølahest eller gyngehest 
 
Bruker skal kunne benytte trunkeringstegn i ”venstre ende” av søkeordet.  
Trunkeringstegn skal være % (prosent), slik at søkeordet %HEST dermed gir treff på dølahest eller 
gyngehestfabrikk. 
 
Søkelogikken skal være logisk OG mellom ev. flere søkeord. 
 
Andre logiske operatorer skal være: 
- ELLER (eller OR) 
- IKKE (not) 
 
For søk på eksakt frase benyttes doble anførselstegn: 
- ”Storgata 19” gir treff på den eksakte frasen Storgata 19, men ikke på Storgata 194 eller Storgata og 
19 plassert på forskjellige steder i metadataene. 

3.3 Datosøk 

Denne funksjonen skal være tilgjengelig både fra enkelt søk, og i en egen søkedialog 

Fra enkelt søk 

Fra enkelt søk (i søkefeltet for enkelt søk) skal det være mulig å spesifisere følgende søkeuttrykk: 
 
Søkeuttrykk Resultat 

1930-1950 fra og med 1930 til og med 1950 
< 1930 til og med 1929 
> 1945 fra og med 1946 
ca. 1950 fra og med 1946 til og med 1955 
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Dette forutsetter at spesialtegnene benyttet i eksemplene over reserveres til datosøk/intervallsøk, ev. 
spesialtegn i kombinasjon med firesifrete tall. 

I egen søkedilaog – dvs. i utvidet søk 

 
Eksempler på søkedialoger som håndterer intervallsøk: 
 

 
- fra samkatalogen for norske privatarkiver 
 

 
Skjermdump fra Galleri NOR 

 
 

 
Skjermdump fra Bibliofil/ Deichmanske bibliotekLokalhistoriske bildebaser i Oslo  

 

 
Skjermdump fra Billedsamlingen Universitetsbiblioteket i Bergen 

 

3.4 Detaljert søk 

I det detaljerte søkebildet skal det være følgende søkefelter:  
• Fritekst – dvs. et søk i alle feltene, jf. ”Enkelt søk” over 
• Arkiv ID 
• Fotograf  
• Tittel 
• Motiv 
• Sted – dvs. kommune 
• Område – en standardisert inndeling av Oslo; dvs. en kodeliste med forhåndsdefinerte verdier 
• År 

 
Standard operator skal være OG mellom feltene, og det skal være mulig å benytte "og", "eller" og 
"ikke" mellom søkefeltene. 
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I detaljert søk skal det være mulig å slå på funksjon på søk differensiert mellom store og små 
bokstaver. 
 
Det kan vurderes om det skal innføreres avkryssingsbokser eller radioknapper for følgende 
alternativer: 

• ”kan inneholde noen av ordene” – dvs. logisk ELLER mellom ordene 
• ”må inneholde alle ordene” – dvs. logisk OG mellom ordene 
• ”må inneholde den nøyaktige teksten” 

 
For eksempel slik som i trondheimsbilder.no: 1 

 
 
Default funksjon skal være ”kan inneholde noen av ordene”, eller logisk ELLER mellom ordene. 

3.5 Assosiative søk 

Det skal være mulig med såkalte assosiative søk, dvs. utvalge nøkkelbegrep skal være klikkbare for 
videre søk i databasen. Dette kan gjelde for eksempel emneord, sted, fotograf, etc. som er benyttet i et 
av fotoene på resultatlista.    
 
Dette kan for eksempel løses ved at de søkbare metadataene (emneord, sted, fotograf, etc.) for et av 
bildene i trefflista (postvisningen) er klikkbare, og ved å klikke på et av disse feltene så aktiverer det et 
nytt søk. 
 
Følgende felter skal inngå i assosiativt søk: 

• avbildet person 
• fotograf 
• sted, adresse 
• årstall 
• emneord 

 
Eksempler på denne typen funksjonalitet i andre systemer: 
 

 
Skjermdump fra Fotoweb/Fotostation – de blå ordene er klikkbare og starter nye søk 

 

                                                      
1 Tilsvarende i google: 

 
- dvs. ingen spesifisering av felt 
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Skjermdump fra Lokalhistoriske bildebaser i Oslo/Deichman/Bibliofil – de blå ordene er klikkbare og 

starter nye søk 
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4. Søkeresultat – treffliste 

4.1 Generelt 

Opplyse om antall treff. 
 
Klienten skal kunne presentere og sortere inntil 100 bilder. Dersom søket gir mer enn 100 treff skal 
brukeren få spørsmål om ytterligere avgrensning før alle treffene presenteres. (”Det er flere enn 100 
fotografier i søkeresultatet. Du må forsøke å avgrense søket mer.”) 
 
Lenke/overgang til andre funksjoner: 
- søkeside/søkefelt 
- postvisning 
 

4.2 Sortering av trefflista  – relevans og rangering (P) 

Trefflista skal sorteres etter relevans i forhold antall forekomster av søkeordene som finnes i postene i 
databasen. Jo flere forekomster av søkeordene som finnes i en post, desto mer relevant er posten. 
 
Alternativt skal trefflista være sortert på ”Bilde tittel” eller (eller innhold/motiv) som standard. 
Brukeren skal selv kunne endre hva lista skal være sortert etter, for eksempel fotograf, motiv, årstall, 
sted. 
 
Innføre mulighet til å velge stigende eller synkende sortering – for årstall. 

4.3 Utforming av trefflista 

Systemet skal vise hva det er søkt på, dvs. selve søkeuttrykket og antall treff,    –  for eksempel: 
 
”Du har søkt på ”sporvei OG Brynseng”, og det ble null treff.# 

 
I trefflista skal de metadata som fikk tilslag i søket være uthevet, dvs. de søkeordene (søkestrengen) 
som utløste treffet. 
 
 
Søkeutrykk 

 
 
Resultat - treffliste 
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4.4 Lenker – knapper - funksjoner 

Fra trefflista skal det være følgende lenker både i toppen og bunnen av lista: 
• Nytt enkelt søk 
• Nytt utvidet søk 
• Skriv ut trefflista – se under 
• Bestill alle bildene i trefflista – se under 
• Lagre utvalget – for eksempel legge til i favoritter i nettleseren 

 
Det bør være mulig å opprette favoritter/bokmerker i nettleseren på søk/trefflister, dvs. en form for 
lagring av søkeresultatet. 
 

4.5 Navigering i trefflista 

Alltid vise antall treff 
 
Vise aktuelt nr av totalt antall treff 
”viser 4 av i alt 15 treff” 
 
Skal kunne navigere forover og bakover i trefflista, med funksjonene: 

• neste treff 
• forrige treff 
• neste side med treff 
• forrige side med treff 
• siste side med treff 
• første side med treff 
• siste treff 
• første treff 

 
 

4.5 Utskrift av trefflista 

Det skal være mulig å skrive ut hele eller deler av trefflista. Med deler menes side for side, eller fra og 
med bilde nr X (nummer i trefflista) til og med bilde nr. Y. 
 
Det er mulig dette kan dekkes av standard utskriftsmuligheter i nettleseren, avh. av utformingen av 
HTML-kodingen av siden. 
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5. Visning av enkeltbilder – postvisning 

5.1 Utforming av postvisningen (P) 

Vise metadata  på samme skjermbilde som bildet i stort format. 
 
Eksempler på utforming av postvisning – og andre eksempler – se vedlegg. 
 

 
 
Momenter til utformingen av postvisningen: 

• større bilde – la dette fylle det meste av tilgjengelig plass i skjermbildet 
• vise metadataene under bildet 
• i postvisningen skal de metadata som fikk tilslag i søket være uthevet, jf. punkt 3.2 over 
• vise hele bildet, alle lenker og alle metadata innenfor samme skjermbilde, dvs. maks XX 

piksler i høyden 
• lenker/knapper/funksjoner (se under) – plassere øverst i skjermbildet 

 
I postvisningen skal alle metadata for hvert bilde vises, ev. alle de feltene som inneholder metadata, 
dvs. der det er registreringer. Dette for ikke å forvirre brukeren i de tilfeller der det er blitt søketreff i 
metadata som ikke vises, jf. avsnitt 3.2 over. 
 
Alternativ – vise et utvalg metadata i postvisningen, og en klikkbar lenke til nytt skjermbilde som 
viser ALLE metadataene. 
 
Ved visning av metadata skal de søkeordene (søkestrengen) som utløste treffet være uthevet. 
 
Detaljutformingen av postvisningen - dette er et eksempel på ønskene i avsnitt 1.4, om at 
detaljutformingen av postvisningen, dvs. plassering og størrelse av hvert innholdselement, fonter, 
skriftsstørrelser, med mer kan gjøres av prosjektet, etter at grovoppsettet er utformet i kildekoden. 
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5.2 Lenker – knapper - funksjoner 

Fra postvisningen skal det være følgende lenker: 
• Navigering – vis første, neste, forrige, siste post 
• Klikkbare metadata, som aktiviserer et nytt søk – jf. tilsvarende funksjon i trefflista, se avsnitt 

2.3 over 
• lukk vindu 
• Nytt enkelt søk 
• Nytt utvidet søk 
• Bestill bildet 
• Skriv ut bilde og metadata 
• Sende til bildeeier - kommentarer til bildet og metadataene – se avsnitt 5.2 under 

5.3 Navigering mellom enkeltposter 

Alltid vise antal treff 
 
Vise aktuelt nr av totalt antall treff 
”viser 4 av i alt 15 treff” 
 
 

5.3 Utskrift av postvisning 

Det skal være mulig å skrive ut bildet med tilhørende metadata, dvs. en form for skjermdump av 
postvisningen. 
 
Det er mulig dette dekkes av standard utskriftsmuligheter i nettleseren, avh. av utformingen av 
HTML-kodingen av siden. 
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6. Andre funksjoner 

6.1 Bestillingsfunksjon - P 

Det skal være mulig å bestille kopier av bildene direkte fra postvisningen.  
 
opprette en mappe eller handlekurv. Med denne funksjonen skal brukeren kunne samle opp 
enkeltbilder fra ett eller flere søk.  
 
Det skal være mulig å skrive ut innholdet i handlekurven 
 
Det skal være mulig å tømme handlekurven. 
 
Det skal være mulig å bestille alle bildene i handlekurven samlet. 

6.2 Tilbakemeldinger – kommentarer til de registrerte opplysningene - P 

Brukerne skal ha muligheter for å kommentere feil eller gi andre kommentarer til det som er registrert 
om fotografier, via epost – direkte fra postvisningen. 

Minimumsløsning 

Denne funksjonen skal generere en epost (per bilde) med følgende innhold: 
• Arkiv ID – hentes fra fotodatabasen 
• Bilde tittel – hentes fra fotodatabasen 
• Kommentar – en tekst som skrives inn av brukeren 
• Epost – til den brukeren som sendte kommentaren 
• Navn – til den brukeren som sendte kommentaren 

 
Det skal være obligatorisk å fylle ut epost og navn før meldingen kan sendes. 

Ønsket løsning 

Brukeren skal kunne registrere kommentarer og tilleggsopplysninger i et skjema, som umiddelbart 
oppdaterer det sentrale datalageret. Alle opplysningene skal umiddelbart bli søkbare for andre brukere. 
 
Innhold – datafelt: 

• dato for meldingen 
• navn til den som gir opplysningene 
• kontaktinformasjon – epostadresse 
• selve opplysningen eller brukerkommentaren 

 

 
Skjermdump - eksempel fra fotodatabasen Sogn og Fjordane fylkesarkiv 



oslobilder.no -  fotodatabase på internett – kravspesifikasjon 

14 

6.3 Hjelpeinformasjon – hjelpetekster - P 

Det skal være en hjelpefunksjon eller hjelpetekster i alle skjermbilder: 
• Enkelt søk 
• Utvidet søk 
• Treffliste 
• Postvisning 

 
Det skal være muligheter for systemansvarlig å legge inn enkle informasjonstekster direkte i 
søkebildet. Dessuten med lenke til en litt mer omfattende veiledning. 
 
Hjelpetekstene skal være kontekst-sensitive, dvs. brukeren skal få hjelpetekster som er relevante for 
akkurat den situasjonen (det stedet i systemet) der brukeren befinner seg. 
 
Det skal være funksjoner for ”mouse-over”, for eksempel når musepila flyttes over søkefeltenes 
ledetekst skal det komme tilsyne en hjelpetekst med eksempler på utfylling. 

6.4 Lenker – URL’er – til enkeltbilder og grupper av bilder (P, delvis) 

Det må kunne opprettes logiske lenker til enkeltbilder eller grupper av bilder, dvs. en logisk adresse, 
f.eks: 

• www.oslobilder.no/ArkivID   – lenke til enkeltbilder (P) 
• www.oslobilder.no/ <emneord> - lenke til en samling bilder, avgrenset av et eller flere 

emneord 
• www.oslobilder.no/ <stedsnavn>  - lenke til en samling bilder, avgrenset av et stedsnavn 

 
Det må kunne lenkes opp fra enkeltbilder på web, og komme rett til tilhørende post i fotodatabasen – 
for ev. bestilling av det aktuelle bildet og videre søk etter tilsvarende bilder. 
 
Det må kunne lenkes opp fra artikler på web til et enkeltbilde eller utvalg fra databasen, for eksempel: 

• fra ”De første "konductricerne" i Sporveien”  - med en klikkbar lenke til aktuelle bilder som er 
benyttet i dette oppslaget 

• ”Beslektede lenker: Sporveiens fotosamling” – klikkbar lenke direkte til et utvalg (søk eller 
utvalg) som viser alle bildene i Sporveiens fotosamling 

6.5 Loggefunksjon - P 

Antall besøk 
Antall unike besøkende 
Brukte søkeord 
Søkeresultat – dvs. hvilke bilder (id’er) som er vist fram i postvisning (og ikke resultatlista, for en 
bedre indikator på hvilke bilder som brukerne faktisk er interessert i). 
 
Systemet skal kunne logge bruken av søkeord, dvs. hva er det publikum spør etter, hvilke søkeord er 
det som benyttes – og om søket var vellykket eller ikke2 
 
Loggene skal kunne eksporteres til for eksempel Excel, slik at det kan utarbeides statistikk på grunnlag 
av disse søkeordene 

• hva er det publikum er interessert i – fagområder, temaer, motiv, steder, tidsperioder 
• hvilke søk er det som ikke er vellykket – enten fordi vi ikke har denne typen foto, eller fordi 

de brukte søkeorden ikke matcher de termer som er benyttet i fotodatabasen 
• benytte denne statistikken som et grunnlag for å forbedre registreringen av metadata 

                                                      
2 Dette er en helt grunnleggende funksjon for å kunne videreutvikle vår egen registrering av metadata, slik at 
registreringene blir mest mulig relevante i forhold til hva brukerne benytter av søkebegreper. 
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6.6 Statistikkfunksjon 

Automatisk opptelling av innholdet i databasen 
 
Systemansvarlig skal kunne spesifisere flere variabler som det skal genereres tall for: 

• totalt antall bilder 
• antall bilder fordelt på utvalgte emneord 
• antall bilder fordelt på utvalgte geografiske områder 
• tilvekst siste uke, mnd, etc. 

 
Resultatet (antall bilder) skal kunne vises i en egen ”statistikkboks/vindu” på forsiden 
- dvs. statistikkmodulen leverer disse tallene som input til en visningsfunksjon på søkesiden 
 
Tilsvarende skal det være funskjoner for visning av: 
- mest viste bilder – siste uke – vise disse bildene i en collage på forsiden 
- sist viste bilder – siste dag – vise disse bildene i en collage på forsiden 
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7. Datalager og søkemotor 

Løsningen skal sikre automatisert oppdatering av metadata fra henholdsvis Oslo Museums 
Primusløsning og Oslo byarkivs FileMaker-løsning. 

7.1 Generelt – krav til datalager 

Metadata 
Metadata skal lagres i en egen database/filstruktur. 
 
 
Har vi noen spesielle krav til datalager, for eksempel. database, filstruktur, el.l? 

7.2 Innhold – felter i datalageret 

Følgende felter skal håndteres: 
 
Felt Innhold/kommentar Feltnavn i Filemaker Feltnavn i Primus 
Eierinstitusjon Byarkivet el. Bymuseet - nytt felt  
Arkivnavn Arkiv eller samling Arkivnavn  
Identifiaktor Unik id Arkiv ID  
Fotograf Etternavn, fornavn Fotograf  
Datering Må håndtere intervaller; tidsspenn – og ca. 

angivelse 
År – men må utvides  

Tittel  Tittel  
Motiv  Motiv  
Kommune  Kommune (Sted)  
Område  Område  
Adresse Gate/veinavn og nummer – i samme datafelt? Adresse - gatenavn 

Adressenr. - husnummer 
 

Avbildet 
person 

 - nytt felt  

Emneord  - nytt felt  
Filnavn Filnavn og filtype, f.eks. A-20138_U001_208.jpg Filnavn  
 

Bildefiler – JPG 
store – filer som vises i postvisning – ca. 25 (bredde) x 20 cm, 72 dpi, 100 – 300 kB 
små – filer som vises i listevisning 
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8. Overføring av data – utveksling av data 

8.1 Oppdatering/overføring av bildefiler 

Det skal utvikles funksjonalitet for automatisert overføring av bildefiler fra produksjonssystemene 
(Filemaker og Primus) til søkeportalen. Detaljene i denne løsningen skal spesifiseres undferveis i 
prosjektet. 

8.2 Oppdatering/overføring av metadata 

Det skal utvikles funksjonalitet for automatisert overføring av bildefiler fra produksjonssystemene 
(Filemaker og Primus) til søkeportalen. Detaljene i denne løsningen skal spesifiseres undferveis i 
prosjektet. 
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9.  Tekniske forhold 

9.1 Utviklingsverktøy – applikasjon og datalager 

Det skal benyttes OpenSource verktøy og løsninger. 

9.2 Dokumentasjon av kildekode 

Kildekoden skal utformes og dokumenters slik at det er mulig å gjøre mindre justeringer selv, dvs. at 
kildekoden skal om mulig begrenses til selve søke- og presentasjonslogikken, mens layout og 
innpassing i de øvrige nettsidene kan gjøres i de deltakende institusjoners eksisterende (nett-
)publiseringsverktøy. 
 
Som et minimum skal det være mulig å gjøre følgende utenfor ASP-koden, eller i en godt dokumentert 
ASP-kode: 

• redigere ledetekster 
• redigere hjelpe- og informasjons-tekster 
• detaljutforming av treffliste og postvisning – for eksempel endre ledetekster, plassering av 

teksteelementene i forhold til bildet, skriftstørrelser, med mer 
 
 

9.3 Drift og vedlikehold av nettsted, datalager og søkemotor 

Tilbudet skal beskrive drifts- og vedlikeholdsrutiner og -løsninger for drift og vedlikehold av nettsted, 
datalager og søkemotor, inklusive anslag for årlige kostnader for dette. Dette kan utformes som et 
forslag til vedlikeholdsavtale. 
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10. oslobilder.no – versjon 2 

Kravene i dette kapitlet er tatt med som huskelapper, stikkord og momenter for kommende 
utviklingsarbeid med søkedatabase for foto på nett. Hensikten med dette er å å vise retning og 
ambisjoner for hvordan vi ønsker at oslobilder.no skal utvikle seg. Dette er ment som 
bakgrunnsinformasjon for å utdype tankegangen bak noen av kravene tidligere i spesifikasjonen. 
 

10.1 Utvide med flere institusjoner 

Prosjektet har ambisjoner om at oslobilder.no skal bli en regional portal for alle institusjonene som har 
motiver fra Oslo, bl.a. følgende institusjoner:  

• Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek - Fotostation  
• Deichmanske bibliotek, med lokalhistoriske databaser fra historielagene i Oslo - Bibliofil 
• Riksantikvaren - Fotostation  
• Norsk folkemuseum - Primus 
• Norsk Teknisk Museum - Fotostation og Primus 
• Scanpix - Fotostation 
• Nasjonalbiblioteket 

 
Dette kan også omfatte andre intitusjoners bilder fra Oslo, dvs. et utvalg av andre instititusjoners 
samlinger; for eksempel UiB/Billedsamlingens motiver fra Oslo. 

10.2 Tilfeldige utvalg – vise smakebiter fra basene – på startsiden av oslobilder.no 

Det må være mulig for brukeren å få presentert for eksempel 50 tilfeldige bilder fra basene  - for de 
brukerne som ikke kjenner systemet men som vil ha et inntrykk av innholdet. 
 
Resultatet skal vises som en standard treffliste, eller som et galleri. 
 
Andre typer smakebiter: 

• Alfabetiske lister – emneord – klikkbare lenker til predefinerte søk 
• Geografiske områder  – klikkbare lenker til predefinerte søk 
• Tilfeldige bilder; galleri  – klikkbare, til aktuell post i databasen 
• Spesielt fine motiver 
• Sist publiserte motiver, album eller serier 
• Mest søkte motiver 

10.3 Visning av emneord 

Det skal være mulig å få opp en alfabetisk liste over emneord som er brukt i bildebasen, med 
tilhørende antall fotografier der dette emneordet er registrert. Hvert emneord skal være klikkbart, og 
som dermed aktiverer et fritekstsøk med det aktuelle emneordet. 
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10.4 Hjelp til spesifisering av søkeuttrykket 

Brukeren skal få hjelp ved inntasting av søkeord, for eksempel søkeordet ”lillo”: 

 
 
Systemet skal da vise for brukeren hvilke kombinasjoner eller forekomster av dette søkeordet som 
foreligger i databasen, for eksempel på denne måten: 
 

 
 

10.5 Navigasjonsstier – breadcrumbs 

Alle sider i fotodatabasen skal ha navigasjonsstier el. breadcrumbs, jf. standard i Oslo kommunes 
nettsider, for eksempel: 
”Du er her: Hovedside > Omsorg og sosial > Integrering > Skoleverksted” 
 
Lenke til startsiden av fotodatabasen på alle sider i formidlingsløsningen – hvis dette ikke blir 
implementert gjennom navigasjonsstien over. 

10.6 Deling eller anbefaling av bildet til andre 

Det skal være funksjoner for å dele bildet med andre  – som for eksempel hos NB-digital: 

 
 
Dette kan også omfatte Flickr og andre tilsvarende nettsteder, inkludert for eksempel nettavisenes 
funksjon for å laste dette bildet til Flickr etc. 

10.7 Ranking av bilder – gi stjerner 

Brukerne skal kunne ranke bildene ved for eksempel bruk av stjerner. 

10.8 Brukernes egne tagger 

Brukerne skal kunne tagge bildene med sine egne taggere eller emneord, jf. funksjonaliteten i Flickr. 

10.9 Varsling om oppdatering i databasene 

Brukerne skal bli varslet når det er publisert bilder som brukeren er interessert i. 
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Dette kan løses med en form for abonnementsløsninger, RSS-feeds eller epostvarsel. 
 
Slike løsninger åpner for å etablere egne brukerprofiler med pålogging og identifisering, for ev. 
personalisering av søkesiden – preferanser, standard sortering, etc. 

10.10 Eksport av data – datautveksling med andre systemer og nettsteder 

Eksport av bilde og metadata samlet – jf. bibliofils standard bibliotekpost. 
Eksport av metadata som XMP-post/fil – men også sammen med bildefila. 
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Vedlegg 1: Eksempler på søkesider 
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Vedlegg 2: Eksempler på postvisninger 

 
Digitalt Museum – (Primus WEB) – Kultur IT 
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Bibliofil 
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Bibsys 
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Vedlegg 3: Eksport av datafelter fra Primus og FileMaker 

 
Følgende felter skal eksporteres fra Primus.  
 
Rekkefølgen på feltene kan godt være en annen. 
 
 
Feltnavn i Primus Innhold Kommentar 

 Arkivnavn Arkiv eller samling; navnet i full tekst, f.eks. Wilse 
el. All-Foto 

Hoved: Fotonummer Identifiaktor Unik id for hvert enkelt bilde 
Juridiske personer: 
Hoved: Rolle – rolle Fotograf – 10F 
Juridiske personer: 

Hoved: Navn 

Fotograf Etternavn, fornavn 

Bilde-Historikk År - eksakt Eksakt årstall – fire siffer – f.eks. 1954 
Bilde-historikk: Historisk hendelse: 
Hendelsestype: Fotografering: 
Datering: Fradato 

År – intervall - fra Intervall, f.eks.  1950 - 1960 

Bilde-historikk: Historisk hendelse: 
Hendelsestype: Fotografering: 
Datering: Tildato 

År – intervall - til Intervall, f.eks.  1950 - 1960 

 År - ca Angivelse om årstallet er usikkert.  
Motiv: Tittel: Status Tittel Bildets originale tittel 
Hoved: Motiv Motiv Beskrivelse av motivet 
Motiv: Avbildede steder 
Sted: Kommune 

Kommune  

Motiv: Avbildede steder 
Sted: Område 

Område  

Motiv: Avbildede steder 
Sted: Adresse 

Adresse Gate/veinavn og nummer, f.eks. Stordamveien 34 

Motiv: Avbildet person Avbildet person Etternavn, fornavn 
Motiv: Motiv-emneord Emneord Ev . flere emneord adskilt med komma (elelr 

semikolon?) 
Motiv: Foto Bildegjengivelse JPG av bildet, typisk 10 – 300 kB, 72 dpi, ca. 25 x 

20 cm 
 
Feltnavnene i Primus er hentet fra ABM-skriftet Standard for fotoregistrering, vedlegg 9 
 
Suppleringer etter eksport fra Primus og Filemaker: 
Eierinstitusjon Byarkivet el. Bymuseet 
Filnavn Filnavn og filtype, f.eks. A-20138_U001_208.jpg 
 


