
  

Værkmatch brønd 2

Hvad værkmatches og hvordan?



  

Principper

● Kun bestemte kilder værkmatches:
– Katalog, Ereolen, Netlydbog, Bibzoom 

(albums)

● Tager udgangspunkt i materialegrupper:

– Baseret på DKABM dc:type
– Fx bog og lydbog matches sammen, eller dvd 

og film (net) matches – men ikke de to 
grupper sammen

● Der værkmatches på tværs af sprog



  

Materialegrupper

● Værkmatches ikke:
– Anmeldelse

● Kun samme materialetype:
– Artikel

– Avis

– Avisartikel

– Tidsskrift

– Tidsskriftsartikel

– Musiktrack (net)



  

Materialegrupper

● Flere materialetyper:
– Musik: Cd (musik), Grammofonplade, Musik 

(net)

– Film: Dvd, Video, Film (net) matches sammen, 
fordi der matches på både ophav og titel

– Litteratur: Bog, Lydbog (cd), Lydbog (net), 
Ebog, Netdokument etc. matches sammen 
fordi der matches på både ophav og titel

– Spil: Gameboy, Playstation, Xbox etc matches 
sammen fordi der matches på titel (og 
ophav)
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dc:type værktype dc:type værktype dc:type værktype
Billedbog literature Avis (net) periodica Nintendo DS game

Bog literature Periodikum periodica Pc-spil game

Bog stor skrift literature Periodikum (net) periodica Pc-spil (net) game

Diskette literature Tidsskrift periodica Playstation game

DTBook literature Tidsskrift (net) periodica Playstation 2 game

Ebog literature Blu-ray movie Playstation 3 game

Lydbog (bånd) literature Dvd movie PSP game

Lydbog (cd) literature Film (net) movie Wii game

Lydbog (net) literature Video movie Xbox game

Lydbog (cd-mp3) literature Bånd music Xbox 360 game

Netdokument literature Cd (musik) music Artikel article

Punktskrift literature Grammofonplade music Avisartikel article

Tegneserie literature Mini disc music Tidsskriftsartikel article

Graphic novel literature Musik (net) music Node sheetmusic

Dvd-rom literature GameBoy game Kort map

Avis periodica GameBoy Advance game Anmeldelse review
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● Værkmatches (indenfor materialegruppe)

– Literature, Music, Movie, Game, Periodica, Map

● Værkmatches ikke

– Article, Sheetmusic,  Review

● Ikke værkmatch på tværs af sprog



  

Hvad er det egentlig vi vil løse?

● Når en bruger finder bogen "Winter's Bone" af 
Daniell Woodrell, skal han have at vide at den 
er filmatiseret og han skal kunne komme frem 
til værket med filmen "Winter's Bone" 
instrueret af Debra Granik

● Når brugen finder filmen "Winter's Bone" 
instrueret af Debra Granik, skal han have at 
vide at der findes et soundtrack til filmen og 
han skal nemt kunne komme frem til dette.



  

Hvad er det egentlig vi vil løse?

● Når en bruger finder bogen "Lovely Bones" af 
Alice Sebold på engelsk, skal han kunne finde 
ud af at bogen også findes på dansk under 
titlen "Her fra min himmel" 

● Når en bruger finder bogen "In meinem 
Himmel" af Alice Sebold (tysk), skal han kunne 
finde ud af at den findes som original på 
engelsk som "Lovely Bones" eller på dansk 
som "Her fra min himmel"



  

Muligheder

● Filmatiseringen og soundtracket som relation 
mellem bog og film eller film og cd

● Find materialet på andre sprog som søgning 
og evt. på sigt som relation
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