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OM INNBLANDINGER 
Stein Olsen , 27. oktober 2013 
 
 

Dette er et lite notat der jeg forsøker å beskrive hvordan innblandinger kan implementeres og visualiseres i 

MUSIT sine databaser og applikasjoner. 

Jeg sier først litt om hvilke krav som er til innblandinger, så litt om hvordan vi løser dette databasemessig, og så 

til slutt drøfter jeg litt ulike måter å løse dette på i applikasjonen. Alle disse løsningene skal tilfredsstille de krav 

som nevnes først. 

BEGREPSFORVIRRING? 
Innblanding kan bety mange ting. Jeg oppfatter en innblanding først og fremst som fenomenet at et innsamlet 

objekt inneholder flere arter av interesse som ikke på noen praktisk måte kan deles opp og skilles fra 

hverandre.  

Dette objektet kalles også i noen sammenhenger for en innblanding. 

Samtidig oppfatter jeg av og til at enkeltdelene av innblandingen, altså det som er ‘blandet inn’ kalles for en 

innblanding. 

Under her prøver jeg å bruke innblanding om hele objektet, som består av enkeltinnblandinger. 

KRAV 
En innblanding er et belegg i herbariet som er lagret på et gitt sted, men som har flere arter knyttet til seg.  

Det må være en kobling mellom objekter som er innblandet i en innblanding slik at: 

A. Når man har søkt opp en art på et objekt som er en del av innblandingen, skal man lett kunne finne fram 

til dette objektet i samlingen. 

B. Objektene som er i en innblanding skal dele all informasjon unntatt informasjon knyttet til 

artsbestemmelse og revisjoner. Alle enkeltinnblandinger skal dele innsamlingsinformasjon; sted, 

innsamlingsdato, samler osv. 

C. Ett av objektene på innblandingen skal fremheves som hovedobjekt (innordningsart). 

D. Ett eller flere av objektene skal kunne defineres som en del av originalbestemmelsen av innblandingen, 

dette for at det på originaletikettene kun skal komme opp arter som var en del av 

originalbestemmelsen. 

E. Modellen/applikasjonen skal håndtere data med innblandinger fra alle museene, det vil si at den både 

må håndtere enkeltinnblandinger nummerert med undernummer, og enkeltinnblandinger nummerert  

med individuelle nummer. 
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DATAMODELL 
Datamodellen løser innblandingsproblematikken ved at den har en måte å knytte objekter sammen.  I 

utgangspunket er det ett objekt pr. lagret enhet i herbariet. I en innblanding er det flere objekter pr. lagret 

enhet. Objekter som er med i en innblanding er dermed knyttet sammen i databasen sin datastruktur. På denne 

måten blir nummereringen uavhengig av sammenknytningen. Datamodellen kan håndtere både at man 

organiserer innblanding med ett felles katalognummer med et undernummer pr. enkeltinnblanding, og at man 

har et eget katalognummer pr. enkeltinnblanding, men knytter disse sammen ved at alle enkeltinnblandinger 

har en referanse til hovedobjektet/innordningsarten. 

Enkeltinnblandinger er altså  objekter på lik linje med andre objekter, bortsett fra at de deler informasjon om 

innsamling (de har samme innsamlingshendelse). Dette betyr at om stedsinfo endres, så endres det for alle 

objektene i innblandingen. 

Dette betyr også at hvert objekt i innblandingen har sin egen klassifiseringhistorikk, og at man dermed kan ha 

revisjoner på alle objekter i innblandingen. 

TO MÅTER Å ORGANISERE INNBLANDINGER PÅ 
I museene i Norge er det tradisjonelt to måter å håndtere innblandinger på. Den ene måten er at hvert belegg 

som inneholder enkeltinnblandinger har et felles katalognummer/regnr, og at hver enkeltinnblanding gis et 

undernummer. Den av enkeltinnblandingene som har innordningsarten (arten objektet lagres på) gis 

undernummer 1. Denne kaller vi undernummermetoden.  Det er det felles katalog-/regnummeret som binder 

innblandingen sammen. 

Den andre måten er at hver enkeltinnblandig får sitt eget katalognummer, men at én av enkeltinnblandingene 

blir hovedobjekt. Det etableres da en relasjon mellom hovedobjektet og de andre enkeltinnblandingene i 

belegget, denne kaller vi pekermetoden.  Her er det hovedobjektet som binder innblandingen sammen. 

I Musit sin datamodell har vi forsøkt å frigjøre nummereringen fra datamodellen, og vi ser på 5432/1 som et 

nummer på samme måte som 4232 er et nummer.  Datamodellen har en relasjon som binder innblandingen 

sammen, og denne tilllater både undernummer og enkeltnummerering. 

INNBLANDING I APPLIKASJON 
Det er flere måter å visualisere innblandinger på i en applikasjon. I MUSIT er det to måter som i hovedsak har 

vært diskutert. 

Den ene måten er å ha et ekstra felt ved siden av feltet for Object no (Katalognummer/regnr) som viser Object 

no for hovedobjektet. Man kan altså se om et objekt er del av en innblanding dersom dette feltet har noen verdi. 

Om dette feltet har samme verdi som feltet for Object no, så er det aktuelle objektet hovedobjektet. 

Første hjelp for å se innblandinger får vi i søke- og resultatoppsettet. La oss anta at vi vet at objekt med regnr 

11115 er en innblanding.  
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Vi søker altså rett og slett opp objektet med regnr 11115. Da kommer alle objekter som har regnr 11115 opp, 

og vi ser her at det er 5 innblandinger (inkludert hovedobjektet, som i dette tilfellet er 11115 med undernr 5).  

I dette tilfellet er innblandingene nummerert med felles regnr, og nummerert med undernummer. 

Vi kunne godt hatt individuelle regnr til hver enkeltinnblanding. La oss anta at vi vet at 2000001 er del av en 

innblanding. Vi søker så opp 2000001. 

 

Her ser vi at det ikke er noen undernummer. Enkeltinnblandingen 2000004 har ikke noe undernummer, og 

hovedobjektet (2000002) har ikke noe undernummer. For å se en oversikt over hele innblandingen søker vi i 

feltet Main Object Reg no etter nummeret til hovedobjektet (2000002). 
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Da får vi opp alle enkeltinnblandingene som vist over. 

Hvis vi dobbeltklikker på 200001, en av enkeltinnblandingene, får vi opp objektvisningen slik. Her ser vi at 

objektet er del av en innblanding ved at feltet Main Object har en verdi, nemlig regnummeret til hovedobjektet. 

På feltet som heter Main object er det også en liten knapp. Om man trykker på denne havner man på posten for 

hovedobjektet.  Man ser også at det er en fane som heter Immixtures  som er synlig. Denne er kun synlig om det 

objektet man står på er en del av en innblanding. 

 

Hvis vi åpner fanen Immixtures  kommer vi inn i følgende skjermbilde: 
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Denne fanen gir også en oversikt over alle objektene som er en del av innblandingen, inkludert hovedobjektet. 

Den inneholder mer «avansert» funksjonalitet for innblandinger.  

Man kan 

 Definere ett eller flere objekter som en del av originalbestemmelse 
 Man kan endre hovedobjekt for innblandingen (er dette noe man vil ha????) 
 Man kan slette en innblanding 
 To knapper for navigering, som antagelig er overflødige… 
 Man kan også legge til en ny innblanding til den innblandingen man står på 

 
Merk at denne funksjonaliteten er uavhengig om objektene har undernummer eller ikke.  
Tilsvarende ser vi objektvisningen for regnr 11115 med innblandingene som undernummer: 
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Og fanen Immixtures 
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NYTT I DENNE VERSJONEN 
Denne testapplikasjonen har en del endringer i forhold til soppapplikasjonen som nå er i produksjon ved VM og 

NHM. 

 Regnr vises nå på formen O-F2334 i stedet for 2334 

o Denne endringen har ført til at vi har fjernet feltet «Collection», da denne informasjonen nå står i 

feltet «Object no» 

 Nytt felt for hovedobjekt 

 Ny fane for innblandinger (immixtures) 

 Ny knapp for å lage ny innblanding som heter «New sub object». Denne er nødvendig fordi  Immixture –

fanen ikke er synlig før det er innblandinger på objektet. Når man definerer en ny enkeltinnblanding 

bruker man typisk denne knappen. 

o Her mangler å fjerne mulighet for å redigere innsamlingsdata når man definerer en innblanding. 

Vi bør både «disable» disse feltene, og ta de ut av tab-rekkefølgen. 

o Denne knappen («New sub object») bør settes på et bedre sted. Vi har ikke konsentrert oss om 

dette hittil. 

 Vi har laget funksjonalitet for å definere om det skal lages subnr eller hentes nytt regnr fra 

regnrsekvensen når man lager ny enkeltinnblanding. Dette kan vi definere på museumsnivå, for 

eksempel ved at VM og TROM alltid får undernr, mens O og UM får nytt enkeltnr. Dette er ikke operativt 

i testapplikasjonen ennå, men vi har som mål at det kommer på plass i løpet av uke 42. 

 

NOEN PROBLEMSTILLINGER 
Til denne funksjonaliteten reiser det seg noen problemstillinger som må tas stilling til. Alle problemstillinger 

har med bevaring av objektenes identifikasjon å gjøre.  Nasjonale og globale portaler, som Artsdatabanken og 

GBIF, gjør dette spørsmålet mer aktuelt.  

Spørsmålene har med om man velger å bruker undernummer for å identifisere innblandinger å gjøre. Merk at 

når man bruker undernummer, så er undernummeret en del av identifikatoren til objektet når man deler 

objektinformasjon med andre. 

1. Hva skjer om man har et objekt som i utgangspunktet ikke har noen innblandinger, men så oppdager 

man innblandinger i objektet. Hvordan skal så undernummereringen foregå? Skal 

innordningsarten/hovedobjektet få undernummer 1, og de øvrige innblandingene nummereres med 2 

og oppover? 

Om dette objektet allerede er delt med andre portaler så er det uheldig at objektet med identifikator  
O-F11115 endrer navn til O-F11115/1. 
 
Mulig løsning: Objekter som allerede er delt med Artkart og GBIF uten innblandinger, og hvor det 
oppdages innblandinger beholder sitt opprinnelige identifikator, mens innblandingene nummereres 
med undernr fra 1 og oppover (eller fra 2 og oppover). 
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2. Angående innordningsart/hovedobjekt 

a. Skal dette objektet ha undernr 1? 

b. Kan man skifte innordningsart/hovedobjekt for en innblanding? 

Disse to spørsmålene henger sammen. Om det ikke er noe krav til at innordningsarten/hovedobjektet 

skal ha undernr 1, så er dette ikke noe problem. Da kan man også endre innordningsart/hovedobjekt 

for en innblanding, uten at et delt objekt endrer identifikator/regnr 

OPPSUMMERING/BESLUTNINGER 
 Innblandinger har en rekke generelle krav som datamodellen ivaretar.  Jeg har i dette notatet forsøkt å 

vise at vi har en applikasjon som ivaretar kravene jeg nevnte over. 

o Krav A: For alle innblandinger er det en kobling til hovedobjektet som man klikke seg direkte til 

og se artsnavn osv. I søke og resultatoppsettet er info om hovedobjektet lett tilgjengelig. Det 

samme i fanen Immixtures.  

o Krav B: Alle enkeltinnblandinger er koblet til samme innsamlingshendelse. Det betyr at når info 

om sted/tid osv. for én enkeltinnblanding endres, så endres denne informasjonen for hele 

innblandingen. 

o Krav C: Dette gjøres i fanen Immixtures 

o Krav D: Dette gjøres i fanen Immixtures 

o Krav E: Alle objekter kan nummeres enten ved undernummer eller ved individuelle nummer. 

Dette er en innstilling vi kan sette for ulike museer, avhengig av tidligere praksis ved dette 

museet. 

 Er det noen krav jeg har oversett i kravene jeg har listet opp over? 

 Det er noen beslutninger faggruppe må ta stilling til: 

o Er det mulig å ha en felles praksis når det gjelder nummerering av objekter, eller skal vi fortsette 

med at noen museer har undernummer,  og noen bruker enkeltnummerering? 

o Ved revisjon av et objekt som originalt er bestemt til å ikke ha innblandinger, men der man i 

ettertid oppdager innblandinger, er løsningen ved at det originale objektet beholder sitt regnr 

uten undernr  og at kun de nye innblandingene nummereres med undernr. I såfall hvilket nr skal 

man begynne på? 

o Er det et krav at man skal kunne endre hovedobjekt for en innblanding? 

 Applikasjonen og basen er fortsatt i testfase, men kan gjerne testes av brukere.  Det er fortsatt en del 

brukergrensesnittmessige ting som må endres. 

Det første vi ønsker er at dere ser på om dette er en farbar vei for å behandle og visualisere 

innblandinger, også i en videreutvikling til en Lavapplikasjon. 


