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DRI1002 - IKT og informasjonssøking
Oppsummering 17.4.2005 

Hovedstruktur i emnet 
1. IKT og ytringsfrihet 
2. Sensur og overvåkning av Internett
3. Arkiver og biblioteker 
4. Informasjonssøking og evaluering
5. Kildekritikk
6. Organisering og styring av/på Internett, 

nettverksøkonomi , globalisering mm 
7. IKT og Sikkerhet
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Sammenhengen mellom temaene i kurset
• .

Internett

Demokrati- rettslig 
regulering
• Ytringsfrihet 
• Offentlighet –innsyn
• Personvern- Opphavsrett 
• Sensur og kontroll 
•……..

Organisering av informasjon
• Biblioteker og arkiver
• Kataloger og fulltekstlagring
• Søkestrategier
• Evaluering, kildekritikk

Makt, organisering, styring 
av og på Internett
• Nettverksorganisering –
nettverksøkonomi, marked versus 
fellesgode (allmenning) …

Teknologiske aspekter
• Oppbygging og virkemåte
• Arkitektur og standarder
• IP/TCP, HTTP, HTML
• Nettlesere, søkemotorer mm 
• Databaser og 
fritekstsystemer

Jeg mener 
at ……
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Sensur og kontroll med tilgang til informasjon
•Personvern
•Opphavsrett 

Ytrings- og informasjonsfrihet (idéal, jf EMK art. 10)

Grunnlovsvernet (§ 100, endret i oktober 2004)

Offentlighetsprinsippet (gjelder offentlig sektor)

Innsynsrettigheter etter lovgivningen (jf informasjonsfrihet)
• offentlighetsloven
• personopplysningsloven
• forvaltningsloven

Hva? Hvorfor? Hvilken (relasjon)? Hvordan? 
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Eksempel på enkel  (filbasert) database 

Arild Johan Jansen, Hofstadgate , 1384 Asker 
Dag Wiese Schartum, Harald Løvenskiolds v , 0760 Oslo 

.Oslo0760H. Løvenskiold 
vei

Dag 
Wiese

Schartum001

……….

.Asker1384HofstadgataArild 
Johan

Jansen002
.PoststedPostnrGate/veinavnFornavnEtternavnPnr

Poster

Felter 

Poster (record)
En ’linje’ i 
tabellen som 
inneholder 
verdier i de 
enkelte feltene

Primær-
nøkkel
entydig  
identifikasjon 
for alle poster 
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Arkivstruktur / ordningsprinsipp
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Søkemotorkrigen - synlighet på nettet med mer  
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Kildekritikk
• Hvorfor kildekritikk 
• Hva er kildekritikk 
• Når og hvordan må vi utøve kildekritikk
• Tradisjonelle kildekritikk

– Generell kildekritikk : 
• Ekthet, uavhengig og upåvirket, tendensfri/objektivitet, 

autoritet
– Fagspesifikk kildekritikk:

• Faglig/vitenskapelig vurdering av informasjon:, relevant, 
korrekt, fullstendig, tidsaspekt,..

• Kildekritikk på Internett: 
– Internettøkonomi, sammenheng/hvem som står bak: 

Skjult/åpen web,..
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Informasjonssøking og kildekritikk – et enkelt bilde? 

Informasjonssøkere
• Privatperson
• Organisasjoner
• Bedrifter
• Andre 

• Informasjonsmegling
– Bibliotekene
– Offentlige inf. tjenester
– Kommersielle 

informasjonstjenester. tjenester
– Andre aktører; ..  

Informasjonsprodusenter 
(primærkilder) 

• Offentlig informasjon 
• Akademia
• Næringslivet – kommersielt 
• Interesseorg. Org-, private 

etc. . 
søkestrategi

Informasjons-
tjenester

Kriterier for 
kildekritikk:

Søkeresultat Strategi for synlighet 
gjennom søkemotor-
optimalisering

Henter data og 
metadata…

Interessefelleskap eller interessekonflikter ?
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Lagene i datakommunikasjonsmodellen og 
utveksling av ulike former for data 

En kort video om IP/TCP mm

Kontroll av 
linjer/forbindelser

Kontroll av 
linjer/forbindelser

Adressering og 
(IP) ruting

Adressering og
ruting (IP)

Ende-til-ende
utveksling av data, 

(TCP) feilkont

Ende-til-ende
utveksling av data, 
feilkontroll  TCP

Bruker-orienterte
anvendelser 

(applikasjoner) 

Bruker-orienterte
anvendelser 
(applikasjoner) 

Data i form av 
en strøm av bits

”Informasjon” i form 
av formatterte data

Data i form av 
nummererte pakker

Medium
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TCP  : Ende-til-ende utveksling av data, feilkontroll
IP: Adressering og  ruting

Bruker-orienterte anvendelser (applikasjoner) 

Nett-tjenester som navnetjenester, URL, epost, 
WWW, Sikkerhet ….

De fysiske nettverkene: lokalnett : kabler/trådløst , telenettet , kabelnett, 
satellitt
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Ende-til - ende prinsippet   

• Her foregår det meste :
– Pakking og utpakking av data 
– Formatering og redigering 
– Beregninger og  
– Sikkerhet, …

 

Brannmurer 
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Horisontal samhandling gjennom Internett 
Hva innebærer dette i praksis? 

Tjeneste, dvs grensesnitt 
mot program f eks. Google, 

.

Hjelpeprogram: Nettleser

Lokal datamaskin: klient
med programmer og data

Bruker av en tjeneste,  
f eks. søking  

Internett 

Nettsider i  HTML, XML,…

Sentral  datamaskin (Tjener)
med programmer og databaser

Programsystem på tjenermaskin,  
Google, Sesam

Tjenesteleverandør,  
f eks. Google, Sesam,..
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Nettverksorganisering  
Fleksibilitet : Antall noder og relasjoner

kan endres uten å endre nettverket
Tetthet:  avstanden mellom to noder, 
Stabilitet og varighet : Hvor stabilt 

og levedyktig er nettverket 

Nettverksøkonomi: Teorier om 
økonomiske verdier ved nettverk.
• Økende utbytte: Verdien av å del av 
nettverk øker med størrelsen (f eks. e-
post, informasjonstilgang 
•Nettverkeksternaliteter: 
Tilleggseffekter ved tilby en ny tjeneste 
uten ekstra kostnader for andre

•Negative eksternaliteter, f eks. 
spam, viruser,…

Kommunikasjon er organisasjon : Du kan 
nå alle 
• Mer åpent – dvs. tilgang på informasjon for alle 
• Fleksibilitet - nettet kan reorganiseres etter 
behov

Virtuelle organisasjoner 
Medlemmene knyttes sammen elektronisk ut 
fra bestemte formål, uten at dette avspeiler 
fysiske strukturer eller formelle 
organisasjoner

Men
-lite effektivt for 
rutineoppgaver
-Uoversiktig – vokser ut av 
kontroll 
-Vanskelig å administrere 
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Ulike aktorer og interesser (konflikter) knyttet 
til Internett 

• Infrastrukturer Nettleverandører 

• Forbrukere Innholdsleverandører

Allmenning

Ytringsfrihet, 
Personvern,.

.

Konkurranse-

hensyn …

Eien
dom

sre
tt 

(f 

eks
. gj

enn
om

DRM
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Informasjonssikkerhet - Definisjon 

• Beskyttelse mot brudd på konfidensialitet, 
integritet og tilgjengelighet for informasjonen i et 
informasjonssystem og for informasjonssystemet i 
seg selv.

• Sagt på en annet måte:
Robuste og effektive informasjonssystemer, som 
gir korrekt informasjon til rette personer til rett 
tid

DRI1002-V07   17. april    Arild Jansen , AFIN 16

Prinsipp for gjennomføring av en 
risikovurdering


