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הבעיה

LtoR)כתבים משמאל לימין • scripts  )
מודרני CJK, יוונית, אותיות לטיניות

RtoL)כתבים מימין לשמאל • scripts)

ערבית, עברית 

"  ניטראליים"הם –מספרים וסימני פסוק מופעיים בשניהם •

"גם וגם"או 



הפתרון

Wordבתוכנות כמו •

(HTML/XML)בדפי אינטרנט •

באלף•



Wordבתוכנות כמו 

כיוון אינו שווה ליישור•



מיושר לשמאל, משמאל לימין•

מיושר לימין, משמאל לימין•

מיושר לשמאל, מימין לשמאל•



(HTML)בדפי אינטרנט 

• attribute <dir = ltr> or <dir = rtl>
• preferably defined in style sheet (CSS)
• not same as alignment <align = ltr> or <align = rtl>

Authoring HTML: Handling Right-to-left Scripts
http://www.w3.org/TR/i18n-html-tech-bidi/



?ובאלף 

alpha-י ה"היישור מוגדר ע•

 Enter Text Mode "(F12)/ בחירת כיוון "לשינוי •

!(חשוב לאינדוקס )המידע שמור בסדר לוגי •



Directionality Characters -סימני כיווניות  

How to control bracket and parentheses appearance in right to left display of the web
Ex Libris Documentation Center

מסביבםסימנים בלתי נראים המשפעים על סדר האותיות •

הגדרת תהליכי האינדוקס •

GUI (placeholders)-הגדרות כדי שיהיו אפשר לראותם ב•

הוספה ללוח המקשים•

(http://www.meli.org.il/aleph-directional2008.asp)אהרון ריבלין אלחנן אדלר  ,מצגות מיום העיון מאלי בפברואר

:  למידע נוסף



(1)איך זה עובד 

• Three categories of bidirectional character types:
• Strong (letters of alphabets, punctuation specific to script)

• Weak (numbers / digits, number separators, non breaking space, 
formatting and control characters)

• Neutral (spaces, paragraph separators, line breaks)

• Directional formatting codes
• Determine direction of surrounding text

• Within paragraph or line

• Not displayed

Unicode Standard Annex #9, The Bidirectional Algorithm
http://www.unicode.org/reports/tr9/tr9-11.html#Directional_Formatting_Codes



(2)איך זה עובד 

• Explicit Directional Embedding
Hebrew quote in English text or English quote in Arabic text 

• Explicit Directional Overrides
Allow override for special cases such as part numbers, allow for nested directional 

• overrides

• Terminating Explicit Directional Code
Terminates the effects of the last explicit code

• Implicit Directional Marks
Very light weight, local scope



(3)איך זה עובד 

⌝⌜
(בקיטלוגשדה )הופכים את הכיוון של כל השורה 

→ ←
הופכים את הכיוון של התוים לידם

 ◄►
מבטלים את הסימן המופיע לפניכן



?ומה עושים 

(ומתעלמים מהסדר)מקלידים 1.

מחפשים את מיקום הנכון של האותיות או סימני הפיסוק שבמקום  2.
הלא נכון  

קו דק ולא סימון ) insertצריך להיות במצב ( cursor)הסמן 
(אותיות

במקום קרוב ומתקדמים עם החצים ( cursor)שמים את הסמן 
במקלדת

מוסיפים את סימני הכיווניות3.

OPAC-בודקים שזה נראה טוב גם ב4.



(1)דוגמאות 



(2)דוגמאות 



(3)דוגמאות 



OPAC-אבל לא ב, GUI-נראה בסדר ב

כי זה שמאל לימין אבל מתחיל  ⌜ -יש צורך ב

באותיות עבריות
(כדי למצוא את תחילת השדה ”home“-משתמשים ב)



a$$ 245סימני כיווניות בסוף –זהירות 

:נראה בסדר–לפני שמירת הרשומה 

:a$$נוספו עוד נקודתיים בסוף –אחרי השמירה 

קורה בכל המקומות בהם המערכת מוסיפה את סימני  •

(b ,260 ,300$$ 245-כלומר גם ב)הפיסוק 



(4)דוגמאות 
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(5)דוגמאות 

.נוסף פיסוק בעת השמירה 260גם בשדה 



(6)דוגמאות 



Structure of call numbers has a constant pattern,

therefore one can make rules / algorithms to add directionality characters globally:



ניתן להוסיף סמני כיווניות לתבניות



(Items)מדך בפריטים ' הוספת כיווניות למס

(  18גרסה )אין לוח מקשים במסך הפריטים •

ניתן להגדיר שמספר המדף יועתק מהרשומה •
HOL-הביבליוגרפית לרשומת ה

HOL-מקשרים את הפריט לרשומת ה•





?איפה אין סמני כיווניות 

( Item)אי אפשר להשתמש בסמני כיווניות בתאור הפריט •

הסדר לא נכון למרות סמני הכיווניות GUI-בהדפסה ב•

אין אפשרות להציג את סימני הכיווניות בהדפסה•

מתוך   F3י "בחיפוש ע Jump to-שיבוש בפונקצית ה•

הקיטלוגרשומת 

services-שיבושים בחלק מה•



תודה רבה

esther.guggenheim@nli.org.il


