Bok g mediespeilet
. . _.. . ."."
I
(OCI.. Uploa.aM.he.pu

II

tante Anny sist host, sa da far vi si Stabekk.
Takk , takk!
*Flatbedscanner er en sak vi bruker nar vi
skal omforme papirbilder til elektronikk slik
at vi far puttet dem inn i de maskinene som
bladet senere kommer ut av, - greit?
ghw

Lyd og bildekompaktplate
"Inside the Earth" fra Microsoft (Magic
school Bus serien) er morsom og Isererrik. En
fin introduksjon til geologi og geologiske prosesser. Vi ble sittende med denne CD-rom'en
svrert lenge og hadde det hyggelig. Etterat vi
hadde lekelrert fra oss leste vi omslaget. Der
sto b1.a. a lese: "For aldersgruppen 6 til 10
ar". Vel, vel, det er flere som pastar at vi er litt
barnslige, men steinsamlere er vel gjerne del.
Dessverre og selvsagt pa engelsk, Norge er
for lite marked osv. sies del.
Vedlagt vart anmeldereksemplar stod intet,
ikke om pris heller, - men et par - tre lapper
koster den nok - anbefales uansett.

Geolib
en norskutviklet database for mineralsamlere
Det nrerrner seg ar 2000 og verden ser ut til
a bli en stor datajungeI. Datamaskiner overtar
stadig flere og flere oppgaver, og gjpr jobben
stort sett unektelig mye raskere og effektivt
enn vi mennesker (vel vel, ikke alltid! ). Og
faktisk har ogsa mineralsamlere bruk for datamaskiner. Srerlig nar det gjelder de oppgavene som datam askiner er flinke med , nemlig
med a lagre og bearbeide data.
Det finne s utalli ge samlere som sliter med
a holde oversikt ove r samlingene sine. Like
mange samlere sliter med a bestemme mine ralene sine, de leter fortvilet i en haug med
mineralhandbeker og finner aldri de avgjorende opplysningene. Det finne s manse
o sarnlere som prinsipielt glemmer en del vanske-

Geoden
over er ikke noe spesielt godt bilde, men sa
er det ikke et foto . Bildet kom til slik at vi la
ifra oss dette objektet pa var "flatsengscanner" * (nesten norsk) og sa satte vi maskinen i gang. Artig a prove rna vite. Og sa ble
det slik. I neste nr. skal vi bruke et litt mer
krevende objekt, en kvartsgruppe kan skje eller en okenitt?
Hvor geoden opprinnelig kommer ifra vet
vi ikke , men jeg fikk den ihvertfall av min
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lige min eralnavn, og en del samlere har behoy for a gje re mer med samlingen sin, men
vet ikke akkurat hva.
Etter at jeg ble vist Geolib mineraldatabase
fra Geo systems pa NAGS-messen pa Oppdal
he sten 1996, tror jeg at den er le sning en for
aile ovennev nte problemer. Som kriti sk med lem av det norske samlermiljeet har jeg prevekje rt Geolib , og her felger en oversikt over
mine erfaringe r.
Altsa, en database er et program som forvalter data og gir brukeren mange ulik e muligheter til a seke etter nettopp de oppl ysningene man har bruk for. Og Geolib klarer nesten aile opp gaver som til og med de mest krevende, profesjonelle saml ere onsker seg.
Funksjonaliteten til Geolib er slik at den faktisk kan bli et speilbilde av hvordan en virkelig eksistere nde samling er oppbygd, og programmet er sapass intu iti vt at det er lett a
komme i gang.
Den nor ske versjonen av Geolib kommer pa
12 vanlige 3,5" disketter, og installasjonen av
pr ogrammet g ikk fu lls te nd ig smertefritt.
Dessuten krevde ikke pro grammet en enes te
vanskelig systeminnstilling .
Etter at man har
sta rte t prograru-cj _ ~
met, far man fra m
e t " k ort syste rn"
GE'Olih
(fig.), som bestar
av tre kat egorier
av kort . Man kan
velge a begynn e med en introduksjon , og lrere
bruken av pro grammet ved hjelp av en ferdig
demonstrasjonssamling. De som aldri har blitt
v is t G e ol ib ber fo rst se p a d enn e
demon strasjonssamlingen !
Denn e demonstrasjon ssaml ingen gir et inntrykk av hvilken mate du kan bygge opp din
ege n samli ng . Selv uten a lese hjelpfilene og
bare prove seg litt frem , oppdag er man lett
bruk en av de forskjellige funksjo nene.
De tre korten e som vises i hovedskjerrnbildet er til dels individuell e systemer, og til
dels tett koblet sammen med hverandre. Hen-

ter man fram et nytt mineral pa samlingskortet,
tilpasser de to andre kortene seg auto matisk .
Fore vrig er det brukeren sel v som bestemmer
hvilk e opplys ninge r Geolib skal hente fram.
Det ferste kortet, samlingen inneholder aile
min eraler som DU har i samlinge n. Selvfel geli g rna du selv legge disse opplysningene
inn i Geolib. Og det kreves selvfel gelig en del
ege ninnsa ts. Den demonstr asjon ssamlingen
som Geosystem s har laget for a gi et fersteinntrykk kan byttes ut med en ege n samling
etterh vert. Det er muli g a bygge opp sa mange
separate samlinge r som man ensker seg.
Fer man setter i gang med a legge inn samlingen sin i Geolib, ber det defin eres et lagersystem. Lagersy stem funksjon en er me get
flek sibel , og du kan definere den slik at den
representerer oppb ygningen av samlingen din .
Om du har skuffer, hyller, montre etc. spiller
ingen roll e, fordi Geolib tilb yr slike lagerelementer som standard opsjoner. I tillegg kan
du spes ifisere kap asiteten i de ulike lagerelementene. Til slutt er hele samlinge n din tilgjengelig gjennom lagersystemfunksjonen, og
du kan fa fram innholdet av de ulike lagerelementene med kun et mu sklikk!
Etter at lagersystemet er defin ert er det bare
a begynne og legge inn hel e samlinge n i
Geolib. Et verktey som er veldig prakti sk i
den sammenhengen er hent verdi knappen, for
a fylle ut de forskje llige dat afeltene. Ved a
klikke pa hent verdi far du fram et vindu med
en rekke altem ative r, slik at du kan dobb eltklikke pa det rette valget. Dette verkteyet kan
hente verdier som Leks. lokaliteter fra sy stemets lok alitetsdatabase.
Den neste kortet, mineraler har samme inn hold so m bl.a. den velkjente Fleischer og andre handb eker som inneholder en oversikt over
aile go dkjente min eraler og deres viktigste
ege nskaper. Her har du full ove rsikt over de i
overkant av 3700 forskjellige mineralene som
finn es i verden og er godkjent av IMA pr.
1997.
Denne delen av Geolib er ferdi g, og beh ever ingen redi gering. Blir det derim ot oppdaforts. s. 85
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get nye min eraler, kan man tilfe ye dem med a
velge ny post, og da kommer det fram et nytt
kort som kan fylles ut. Disse endringene kan
man ogsa abonnere pa.
Bort sett fra de synlige datafeltene, gar det
an a fa fram en de l ekstra opplysninge r, som
[elgemineraler, opplysninger om krystallsystemet, litteraturreferanser og lokalitetsreferanser. Litt eraturreferansene henvi ser til
originalbeskrivelsen av min eralet eller til en
sammendrag av or iginalbeskri velsen i et fag tidsskrift. Nar det gje lder lokalitetsreferanser
er aile referan ser i «NG U skr ifter or. 68,
Neumann 1985» lagt inn i Geolib , og du kan
tilfe ye din e egne.
Det siste kortet, lokaliteter gjer det muli g a
holde oversikt ove r de for skjellige forekomster som er repre sentert i samlingen. Selvfel gelig kan du ogsa legge inn lok aliteter som
du ikke har min eraler av i samlingen. Her kan
du bygge opp en oversikt over aile lokaliteter
som du kjenner til, og som du gjeme skulle ta

en tur til !
Med bruk av den kraftige se kefunksjonen
finn post er det mul ig a seke gje nnom hele
databasen etter hvert eneste kriteri um som man
erisk er. B ad e i sa m lin g e n, m ine r al- og
lokalitetskortene kan man se ke etter aile de
nevnte opplys ninger som er lagt inn i de ulike
datafeltene.
Me get interessant er Geolibs mul ighet for a
bygge opp en bildedatabase. Geolib inneholder standard allere de 200 fa rgebilder av hovedsaklig mineraler fra utenl andske lokaliteter. Ant all bild er skal utvides betraktelig etter
hvert . Men selvfelgelig gar det ogsa an a legge
inn bilder selv hvis man har muli ghet til a digitalisere demo
Brukeren rna her skille mellom eget bild emateriale som er relatert til eg ne stuffer, og
det bild emateri alet som gen erell er relatert til
en mineraldefinisjon. Dette viI si at lagrin g
av ege t bildemateriale (eller andre doku menttyper) ikke vii bli bere rt ved oppgraderinger

"NAGS - messa" er pa Gjevik i 1997
se annonse po. bakside omslag
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av det bildematerialet som Geo systems leverer med systemet.
For systematikksamlere tilbyr Geolib en del
automatiske sorteringe r. Ved henting av
systematikkegenskaper for et mineral viI aIle
de andre mineralene innenfor
den samme mineralgruppen
...... .
automatisk bli lagt inn (fig. 2 -.
og 3).
Sy stematikkdatabasen baserer seg p a Professor Hu go Gn.q:l.·R.lJl<ke
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Strunz (Mineralogiske Tabeller
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1941 - 1977 ) og Strun z i
Klockmann s Lehrbuch der
Mineralogie, ( 1967 - 1978) og de senere utvidelser i Lapi s Mineralienverzeichnis av Dr.
Stefan Weis s, Dr. Rupert Hochleitner og Dr.
H.J . Wilke (1994)
Det faktum at Strunz i sin tid valgte et sys tem som bruker en kombinasjon av romertaIl,
bok sta ver og numeriske verdier gjer at det i
utgangspunktet er lite velegnet for databehandling . Geo systems har laget en le snin g pa dett e
problemet som utn ytter aIle de fordeler som
ligger i Strunz' ide om inndeling av mineralene.
Lesnin gen fungerer bl.a. slik at aIle mineralgru pper og rekker raskt kan
sam mens tilles. I tillegg kan
..........
sys te m e t koble mineralsys tematikken opp mot bruke~
wJi ~~FM
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rens egen samling. Dette er en
- \lWlE IH . SO,N_ WTE
opsj on kalt systematikkprofil.
Ved hjelp av sys tematikkprofilen kan du og sa fa Geolib
til a fore sla hvilk e mineraler du
ber anskaffe til samlingen jfr.
gjeldende tilstand for den aktuelle samlingen.
Idette analyseverkteyet kan du ogsa bestemme
hvilke kriterier som Geolib skal basere sitt
utvalg pa.
GEOLIB 's svakheter
Sel v om en kan forvente kvalitet i dataprodukter med denne type ste rrelse og pris er
det sva kheter som brukere vil oppleve som
irriterende etter en tids bruk. Dis se svakhel Z·lt~
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tene er dels systemre laterte men ogsa faktiske
feil i dat agrunnlaget finnes.
Hent tabell se kefunksjonen har en del svakheter og det kan vrere litt vanske lig a here seg
hvord an man skal definere sekene best muli g
for a unn ga une yaktige sekeresultater. Med denn e se kefunksj on er det meningen a lete i
Geol ib etter meget neye definerte se kevilkar, Men dessverre,
dett e klaffer ikk e alltid.
Hvis man leter etter min eraler
med en hardh et mellom 4 og 6,
farge les, den sitet mellom 2,5 og
3, med glassg lans, og hvit farge, far man fram
en liste med 5 mineral er (armenite, manaksite,
quartz, sanidine, umbite). Dessverre, av disse
5 er det bare man aksite og umbite som faktisk oppfy Iler sekekravene. Armenite, qu artz
og sanidine blir ogsa funnet fordi hardhet blir
definert med laveste og heyeste hardhet, og i
disse tre tilfellene ble he yeste hardhet ikke
definert. Dette probl emet kan lett le ses, med
a fyIle ut samme verdi for he yeste hardhet som
for lave ste hardh et pa mineralkortet selv.
En annen feil med samme se kesystem gjelder se k etter kjemisk innh old . Skal man lete
ette r mineraler som inneholder
S og 0 , da far man samtidig
fram min eraler som inneholder
for ekse mpel As, Si, Se etc . Leter man etter min eral er som
inn eh older kull st off "C", far
man fram en liste av 1905 miner aler, blant annet de som ogsa
inneholder Ca , Cu , Ceo
Denn e feil en sky Ide s at
Geolib 's se kefunksjo n ikke kan skille mellorn sma og store bokstaver.
Geolibs utviklere sier de arbeider med dette
problemet.
En annen svakhet gjelder det a finne fram
poster i mineralkortet: star du for eksempel
med Beryl framme, og vil ga videre til Quartz,
er du nedt a brukeji1l11 post funk sjonen. Dette
er litt tidkrevende, srerlig nar du skal se etter
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mange min eraler. Det hadde vrert greiere a ga
til Quartz direkte , for eksempel med a bla gjennom en direkte tilgjengelig liste .
I den samme nhengen er det ogsa litt trist at
det ikke ga r an a fa fram en liste med bare
ele me nter, sulfide r, halogenider etc. pa annen
mate enn ved hjelp av systematikkprofil funksjo nen (so m krever litt se ketid), Hvis du derimot har he nt et sy ste ma tikkprofilen kan se keresultatet ligge
tilgjengelig pa skrivebordet for
videre bruk, og nye sorteringer
kan med enkelhet foretas. I en
beta-utgi velse av Geolib 2.0 som
jeg har filtt ti!sendt for ikke alt
for lenge siden er slike sorteringer til enhver tid tilgjengelige pa skrivebordel. Dette gjelder ogsa for den nyutviklede
engelske versjonen av Geolib 2.0. Geo system s
sier denne vii vrere tilgjengelig pa markedet
via internett i lopet av februar-mars.
KONKLUSlON
Nar man ser pa kvalitetene til Ge olib og tar
hen syn til at det bare er versj on 1.0, er det
klart at Geolib er i ferd med a bli en enormt
kraftig, funk sjon ell og flek sibel database, garantert blant de mest profesjonelle som finnes.
I forbindelse med min kritikk av svakhetene,
majeg si at jeg synes at de er relativt ubetydelige nar m an har f att litt for stael se av
kompleksiteten som er implementert i slik
software. Og nar man har opplevd masse andre programmer fra store bedrifter (Microsoft
for eksempel) som er rammet av temmelig kjedelige fei!, kan man lett tilgi en liten bedrift
som klarer a lage et slikt omfattende produkt.
Utviklerne i Geo systems er blitt gjort kjent
med ulempene/feilene og de vii bli rettet i
fremtidige versjoner. Geosy stems har en
grunnleggende filo sofi hvor de ser pa konstruktiv kritikk som et av sine viktigste verktey for videre utvikling. De er interessert i a
fa tips, rad og vink fra brukerne og fra andre
fagfolk bade pa geologi- og datasiden for a
kunne tilb y ekt brukervennlighet og kvalitet

pa produktet. De som kjeper Geolib filr allerede na et produkt som er fullt funk sjonelt og
kan opp graderes med tiden nar nyere ver sjoner tilb yr end a mer ytelse.
le g har brukt Geolib i omtrent 5 maneder,
og bort sett fra de ovennevnte svakheter, er jeg
sa pass imponert at jeg kan trygt anbefale
Geolib til norske samlere.
Interesserte finn er mer informasjon ved a ta direkte kontakt
eller bruke Internett.
Geolib 1.0 nor sk versjon distribueres av Tapir, 7005 Trondheim, Tlf. +47 73 59 3216 Fax.
+47 73 59 84 95 , httpll
www.tapir.ntnu.no og
Geo systems, Boks 67, 7332 Lokken Verk
Tlf. +47 72 49 68 23
E-mail : lars.jorgensen@hiMolde.no eller
larjorge @sn.no. Denne ver sjonen er den som
er omtalt i denne artikkelen.
Geolib 2.0 , engelsk versjon, kan lastes ned
med gratis pre veperiode fra felgende Web- sider:
+The Middle Norwa y Rockhound
Homepage: http://www.hiMolde.no/-lars/
geosys.html
-Dri va Kro (Sigmund Ri se) Homepage:

http://home.sol.no/srise/
+Th e Nor wegian Rock & Mineral Guide:
http/lhome.sol .nolrwernerlrw-home.htm

Ronald Werner

Her hadde det vcert plass til gratis
bytt e/selgeannonsen du eller en av
de andre steinslaskene ikke fikk
somlet deg/seg til sende inn.
hilsen Horor Yaqui
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