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:לוובינרהתכנית 

דיגיטליות לרשומות בעלמארפרזנטיציותהוספה ידנית של •

דיגיטליות ותוך כדי  של רשומות batchטעינת תהליך •

דיגיטליים  סט ויצירת אוספים יצירת 



:  טעינה ידנית

הוספת רפרזנטציות של קבצים לרשומות ביבליוגרפיות  

בעלמאוהפיכתן לרשומות דיגיטליות 



טעינה ידנית
מסופרסתרשומה 

רשומות שעדיין לא מאופיינות כדיגיטליות



הוספה ידנית של רפרזנטציות

...יש כמה נקודות גישה לעריכה



...אפשר גם מפה



הגדרת זכויות גישה והוספת קבצים, שיוך לאוסף קיים

!לאוסף משוייכתכל רשומה דיגיטלית חייבת להיות 

במקרה של הגבלה לאוכלוסייה ייעודית בוחרים מתוך 
SYSTEMי אנשי ה"גלילה שנבנתה והוגדרה ע



בכל רפרזנטציה קובץ אחד או יותר באותו פורמט



labelוניתן לשנות , קבצים נבחרו



...פורמט אחר, רפרזנטציה נוספת



Save... ו, כל הנבחרת



שתי רפרזנטציות בכל אחת שני קבצים, רשומה אחת



Final result in ALMA



BATCH-טעינה ב
ישנן מספר פעולות הכנה שנועדו להכשיר את הרשומות הביבליוגרפיות להפיכתן לדיגיטליות ומשויכות לאוסף 

:ואלו הן

יצירת סט1.

collectionלבנות 2.

ולהתאים אותו ספציפית לסט שאנחנו עומדים לטעון מבחינת סוגי הקבצים  normalization ruleלטפל ב3.

שמתאימים לכל התרחישיםnormalization rulesבנינו מראש מספר . ולהנגיששאנחנו מעוניינים לטעון 

לטעינת הרשומותXMLהפקת 4.

SYSTEMי אנשי ה"הגדרה ובנייה של פרופיל טעינה ע5.

collectionהוספת הטעינה ל6.



יצירת סט



יצירת סט



יצירת סט

שימוש בשדה אחד  

המשותף וייחודי לכל 

רשומות הסט שאנחנו  

מעוניינים ליצור לטעינה



שימוש בשדה אחד  

המשותף וייחודי לכל 

רשומות הסט שאנחנו  

מעוניינים ליצור לטעינה

יצירת סט



יצירת סט



:  ויש לנו סט שנקרא
einhashofetdec12018  !

יצירת סט



COLLECTIONבניית 



בחירת המיקום של האוסף  

בניית תת אוסף  , כאן, החדש

באוסף שכבר בניתי

COLLECTIONבניית 



COLLECTIONבניית 



COLLECTIONבניית 

,  המפובלששם האוסף 

name ,הוא בר שינוי



 normalization ruleהכנת הרשומות באמצעות 

העתקת  

COLLECTION ID



 NORMALIZATION RULEעריכת 

שינוי  והתאמה  : המטרה

GLOBAL CHANGEשל
JPGהמיועד לטעינת 

האוסף והטעינה  , לסט

הספציפיים

 normalization ruleהכנת הרשומות באמצעות 



המשייך רשומות  787הוספת שדה 

לאוסף אחד באמצעות הדבקת מספר  

RULEזיהוי האוסף שיצרנו ושמירה שלו ב

 normalization ruleהכנת הרשומות באמצעות 



להוספת שדה האוסף   JOBהרצת 

לכל הרשומות של הסט

 normalization ruleהכנת הרשומות באמצעות 



JOBבחירת ה

 normalization ruleהכנת הרשומות באמצעות 



JOBבחירת הסט להרצת ה

 normalization ruleהכנת הרשומות באמצעות 



הנבחרJOBהרצת ה

 normalization ruleהכנת הרשומות באמצעות 



הנבחרJOBסיכום והרצת ה

 normalization ruleהכנת הרשומות באמצעות 



XMLהפקת 

התמונה  לקבציחיבור בין הרשומות הביבליוגרפיות : XMLמטרת ה

כך שיהפכו בטעינה לרשומות דיגיטליות עם  , במקרה זה

רפרזנטציות לצפייה



XMLהפקת 



XMLהפקת 



XMLהפקת 



XMLהפקת 



XMLהפקת 



XMLהפקת 



XMLהפקת 



XMLהפקת 



XMLהפקת 



Digital IPפרופיל יבוא 

ליבוא  פרופילים שונים ועדכון בניית 

הרשאות אדמיניסטרציה במערכתדורשת 



Digital IPפרופיל יבוא 

ליבוא דורשת  פרופילים שונים ועדכון בניית 

הרשאות אדמיניסטרציה במערכת



Digital IPפרופיל יבוא 

מבין סוגי הפרופילים השונים בוחרים בפרופיל  

ליבוא דיגיטלי



Digital IPפרופיל יבוא 

ניתן להשתמש בסוגי 

קבצים ובפורמטים  

שונים  לייבוא רשומות

אצלנו משתמשים בקובץ 

XML  שמיוצא מהמערכת

שם כללי קבוע



Digital IPפרופיל יבוא 



Digital IPפרופיל יבוא 

NRי ה"ועבר שינוי ע, יוצא מהמערכתXMLקובץ 
את המידע הקיים ברשומה הקיימת" יידרוס"



Digital IPפרופיל יבוא 

כאן לא נרצה לייבא רשומות  , בניגוד לייבוא רגיל

שלא נמצאה להן התאמה מכיוון שמדובר על שינוי  

והוספת אובייקט לרשומות שכבר קיימות במערכת



Digital IPפרופיל יבוא 



Digital IPפרופיל יבוא 

שמכיל בתוכו את כל " ברירת מחדל"אוסף 

עוד לפני השיוך לאוסף  , החומרים שנטענו

של הפריטיםהאמיתי

קיבוץ של קבצים מסוג 

ברפרזנטציה אחתמסויים

החלת הגבלת גישה על כל הרשומות בסט

קביעת הרפרזנטציה  

כראשית או משנית



! Ingest..  וסוף סוף הגענו לטעינה הדיגיטלית



בחירה בפרופיל הטעינה הרצוי

Ingest !

פרופיל הטעינה עצמאי וייחודי לסוג הטעינה ממש  

-normalization ruleכמו שאנחנו מתאימים את ה
לפי צרכי הסט והאוסף שאנחנו מטפלים בו



Ingest !



XMLבחירת הקבצים לטעינה כולל ה

Ingest !



Ingest !



Ingest !
תהליך הטעינה  –פרופיל ייבוא דיגיטלי 

מסתיים באמצעות ייבוא מחדש של  

הרשומות למערכת עם הקבצים הצמודים  

אליהם



JOB הוספת הרשומות ל... אחרון-collection



Job: add bib to collection



Last warning...



!הסתיים-batchתהליך הטעינה ב

בפרימומתפבלש... ביום שאחריו





!ומצאתם את התוכן רלוונטי לעבודתכם שנהנתםמקווה , תודה לכולם

...תהיות והחלפת חוויות מוזמנים ליצור קשר במגוון הערוצים, לשאלות

kbarner@univ.haifa.ac.il: זו אני וזה המייל שלי

... שיהיה המשך יום נעים 

קרן ברנר

דיגיטציה ושימור דיגיטלי, סריקה

חיפהאוניברסיטת , ספרנית מדיה

kbarner@univ.haifa.ac.il
http://lib.haifa.ac.il

SYSTEMתודה ענקית למרינה קאלאך ובועז דותן אנשי ה
!המופלאים שלנו 

http://lib.haifa.ac.il/
http://lib.haifa.ac.il/

