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Långsiktig tillgänglighet och gränssnitt 15 
högskolepoäng
Long-term Digital Access and Interfaces

Avancerad nivå, M7015E
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Avancerad nivå A1N U G VG Datateknik

Behörighet
Minst 120 högskolepoäng, varav minst 60 i något av ämnena datavetenskap, systemvetenskap, arkivvetenskap, 
biblioteks- och informationvetenskap.

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Examinator
Ann Hägerfors

Mål/Förväntat studieresultat
Studenten kommer att kunna:

beskriva och analysera problem och möjligheter beträffande informationsöverföring mellan 
informationssystem och digitala bevarandesystem, inkluderande åtkomst till det bevarade materialet

•

utvärdera lämpligheten i tillgängliga lösningar•

modellera flödet i en digital bevarandeprocess•

Kursinnehåll
Kursen behandlar metadatauppsättningar och kravställningar som används inom digitalt bevarande, så som DC, 
PREMIS, FRBR, METS, EAD, TEI och CIDOC CRM. Significant properties och annan bevaranderelaterad 
karaktäristik av digital material tas också upp, likväl som betydelsen av kontextuell information. Kursen tar också upp 
gränssnitt, både människa-maskin såväl som maskin-maskin, och deras betydelse vid informationsöverföring mellan 
producenter av digitalt material och bevarandeinstitutioner/funktioner, innefattande sökning och åtkomst till det 
bevarade materialet. Modellering av bevarandeprocessen från skapande av digitalt material till åtkomst av det 
bevarade materialet ingår också i kursen.
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-
post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och 
examination ske på campus och/eller via distansverktyg. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, 
kursmaterial och uppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Individuell tentamen täcker in beskrivande och analys av informationsöverföring och modellering av digital 
bevarandeprocess.

Gruppuppgifter avhandlar analys av problem och möjligheter med informationsöverföring inklusive åtkomst, 
utvärdering av tillgängliga lösningar samt modellering av digital bevarandeprocess, medan individuella uppgifter 
används för att beskriva möjligheter till informationsöverföring och åtkomst till bevarat material.

Övrigt
IT- eller IKT-stöd/Teknikinformation:Tillgång till PC med operativsystemet Windows XP samt möjlighet (behörighet) 
att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till mikrofon och 
webkamera. Mer information lämnas av den kursansvarige.

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1
\"Preserving Digital Information\" av Gladney, Henry M. (2007) Springer-Verlag, Berlin Heidelberg ISBN: 978-3-540-
37886-0, 3-540-37886-3. 
Dessutom papers eller annat fritt tillgängligt material.

Kursgivare
Institutionen för System- och rymdteknik

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Tentamen 6 U G VG

0002 Gruppuppgift 6 U G#

0003 Individuell uppgift 3 U G VG
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Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Institutionen för systemteknik 2010-02-19

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2008-12-15
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