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Status i utvikling av soppapplikasjon 

2. jul. 2013 

 

På faggruppemøtet før sommeren hadde vi følgende mål: 

 implementere kopieringsoppsett på sopp. 

 lage et forslag til behandling av innblandinger, med tanke på å kunne importere data fra 

TROM. 

 

Jeg har laget et forslag til skjembilde og underliggende funksjonalitet for å kunne behandle 

innblandinger i Sopp, og etter hvert også Lav. 

Innblandingsmodulen grovt sett har følende krav: 

Jeg har her forsøkt oppsummere det jeg oppfatter som krav til hva en innblandingsmodul skal 

inneholde. Dette er min tolkning basert på summen av de erfaringer og diskusjoner jeg har vært med 

på om innblandinger. Denne lista kan dere gjerne komme med forslag til endringer på. 

i. Innblandinger skal kunne håndtere data om flere taxonnavn på ett objekt. 

ii. Innblandiger skal kunne nummeres på to måter, enten som individuelle objekter med egne 

objektnr (regnr/kollektnr), eller som undernummer under et felles objektnr. 

iii. Det skal kunne være revisjonshistorie på de enkelte navn innfor innblandingen. 

iv. Én eller flere av innblandingene skal kunne ha status som ”originalinnblanding”, dvs. 

innblandig oppdaget i originalbestemmelsen. 

v. Innblandingene skal være umiddelbart synlig og tilgjengelige i applikasjonen, det skal være 

lett å se innblandigene i skjermbildet. 

Beskrivelse av forslag til en innblandingsmodul/funksjonalitet 

Forslaget tar utgangspunkt i den eksisterende soppapplikasjonen, som igjen er basert på 

karplanteapplikasjonen. 

For å få plass til innblandingstaxonnavn har jeg valgt å endre litt i grupperingsboksen som heter 

”Taxon”. 

Her ser man måten taxoninformasjonen er organisert i den nåværende applikasjonen. 
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I skjembildet under ser en hva slags endringer som er gjort for å få plass til innblandingene. 

 

I tabellen vil innblandingsnavnen listes opp dersom objektet har innblandinger. Hver innblanding vil 

ha et nummer, enten det er et eget nummer på samme måte som i NLD i O og UM (Bergen), eller 

med undernummer, som i TRH og TROM i den gamle Muspro-applikasjonen. Modulen har fire 

knapper: 

a) New subobject: Denne trykker man på for å få en ny innblanding for det objektet man er på. 

Det som skjer ved å trykke på denne er at taxonfeltet med tilhørende info (Det  og Det date) 

blir blanket ut, og man kan skrive inn taxonnavn, Det  og dato. 

b) Set as main: Med denne kan man velge én av innblandingene og sette denne som 

hovednavnet (innordningsnavnet). 

c) Go to: Her vil man kunne gå til en hvilken som helst av innblandingene, slik at man kan se på 

all taxoninformasjon, revisjoner, osv. for den valgte innblandingen. 

d) Delete: Her kan man slette en innblanding. 

 

Testing og nærmere kikk på forslaget. 

Dere kan fritt se nærmere på dette forslaget ved å laste ned en ny versjon av testapplikasjonen. For 

dere som allerede har testapplikasjonen på maskinen deres er det bare å starte den, så vil dere få 

beskjed om ny versjon. For dere som ikke har den, kan dere laste den ned fra Musit sin 

nedlastingsside: 

http://www.musit.uio.no/musit/nedlasting 

Last ned applikasjonen som heter ”Naturhistorie, testapplikasjon”. Datoen som står i tabellen er 

gammel, og når dere starter den opp vil dere få lastet ned siste versjon. 

http://www.musit.uio.no/musit/nedlasting
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Dere kan fritt prøve å lage nye innblandinger, men merk én ting: Denne versjonen har kun 

funksjonalitet til å lage nummere med undernr. Idéen er at vi man skal kunne starte applikasjonen i 

ulike ”modi” avhengig av hvilket museum man starter for, men dette er ikke implementert ennå. Kun 

innblandinger med undernr i denne omgang. 

Kjemisk analyse: 

Som den observante antagelig vil legge merke til, så er det også kommet en ny fane som heter 

”TLC/Chemical analysis”. 

Skjermbildet under viser hovedstrukturen 

 

Her er det bare noen felter, og ingen funksjonalitet foreløpig.  De vage idéene her er foreløpig slik at 

vi kan ha én eller flere analyse-hendelser på et objekt. Alle slike analysehendelser har en dato, en 

person som utfører hendelsen og kanskje en ID som identifiserer analysen på en eller annen måte.  

Analyse-boksen har to faner, én for TLC-analyse og én for kjemisk analyse. Disse er tomme, og må 

komme etter hvert. I første omgang vil analysedatoe kun være en tekstfelt, og inneholde de 

aggregerte analysedata fra import av TRH og TROM sine lavdata. 

Feltet ”Aggregated analyse event data” vil være et utledet felt som er basert på analysedata skrevet 

inn i TLC eller Chemical analysis. 

I boksen nederst på siden er det meningen at de aggregerte dataene for alle analysehendelser for et 

objekt skal ligge. 

Dette er kun en veldig sped begynnelse på utviklingen av en kjemimodul, og gleder jeg meg til å 

dykke nedi dette når vi kommer dithen. Den viser grovt hovedstrukturen slik jeg tenker meg at den 

kan være. 
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