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Referat fra møte om analysemodul og videre arbeid med resterende moduler 
 
Dato: 3. juni 2014 
Tilstede: Bjørn Petter Løfall, Einar Timdal, Eirik Rindal og Stein Olsen 
 
1. Presentasjon av analysemodul ved Stein Olsen 
 
Stein gikk gjennom analysemodulen slik den er nå. 
Tilleggsønsker: 
• Legge inn analyser om objekter som ikke finnes i basen, objekter fra andre samlinger osv. 
• Ny sjekkboks mellom "Fat tested" og "Internal" på platenivå: "Two-dimensional" 
• Eget personunivers for analyse på tvers av samlingene 
• Steder på Analysehendelsen (BG, O, TROM, TRH) 
 
 
2. Einar gikk gjennom Eksikkatmodulen 
 
En flat tabell med 4 felter 
 Kode 
 Fullt navn 
 Forkortelse 
 Plassering 

 
Denne kobles til objekttabellen sammen med et nummer. Eksikkater blir et drop-down felt i 
applikasjonen, sammen med et fritekst som angir eksikkatnummer, som også kan inneholde 
bokstaver. Det er et én-til-mange (1:M) mellom eksikkat og objekter.  
 
3. Einar gikk gjennom typekort, protolog og litteratur-modul 
 
Det er et typekort for hver forekomst av at et objekt er et typeeksemplar. Normalt er det ett objekt 
per typeeksemplar, men i noen få tilfeller kan et objekt være typeeksemplar for flere navn. 
Typekortet er koblet til protologen.  Det er én – til – mange mellom protolog og typekort, altså 
mange typekort kan være koblet til samme protolog. Protologen igjen er koblet til en 
littertaturreferanse, det kan være flere protologer koblet til samme litteraturreferanse. 
 
a) Typekortmodul 
Felter: 
 Taxonnavn (kobling til latinsk navn-tabell) 
 Hva slags type (valgliste, Holotype, Isotype etc) 
 ”I følge”/Referanse… (?) 
 Kommentar 
 Kobling til protolog (via taxonnavn?) 

 
b) Protolog 
Protolog har et navn, taxonnavnet som står på typekortet, og dette navnet er  
koblingsbetingelsen mellom typekortet og protologen. Navnet må være unikt, dvs. ha både navn og 
autor. Protologen har også beskrivelsen, som er hentet ut av litteraturreferansen. Så har protologen 
en kommentar, og litteraturreferansen og et sidetall. Protologen har en kobling til litteraturtabellen. 
 
c) Littertaturtabell. 
En database over alle litteraturreferanser. 
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3. Videre arbeid 
Hva slags arbeid ser vi for oss framover. 
Det blir i hovedsak testing og arbeid med nye krav i analysemodulen fram mot sommeren. Stein 
informerte om det blir begrenset med videreutvikling i Delphi nå pga. arbeidet med  
innføring av Unicode i basen, som kommer til å ha topp prioritet i sommer. 
Eksikkatmodulen er såpass enkel at den er mulig få på plass før sommeren. 
 
Arbeid som Bjørn Petter kan bidra med: 
• Testing av analysemodul 
• Jobbe med aggregering av analysedata 
• Skaffe personregister for analyse (gjort av Einar) 
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