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קיטלוג זהויות  באלף

משה בן מימון

Moshe ben Maymon

משה מימוני
Maimonides

Ibn 'Ubaidallah al Qurtubi

ם"רמב

موسى بن میمون

Moses de Aegyptius



מטרות רשומת זהות

.אדם או תאגיד-לספק מידע אודות בן1.

.יצירת מערכת רמיזות2.

שיטה לתקן עיולים בתוך הרשומות  3.
.הביבליוגרפיות



מידע אודות בן אדם או תאגיד

.  תאריכי לידה ופטירה: מידע ביוגרפי1.

.מידע על זהות המחבר כאשר יש אותו שם לכמה אנשים. 2

.שינויי שמות:  היסטוריה של המוסד. 3

.רשימת פרסומים הקשורים לאותו עיול. 4



רמיזות  

1917-2001, צטניק. ק
1917-2001,יחיאל, דינור

Katzetnik 135633
יחיאל, פײנער

Taylor, Elizabeth, 1932-

Wilding, Elizabeth, 1932-

Todd, Elizabeth, 1932-

Fisher, Elizabeth, 1932-

Burton, Elizabeth, 1932-

Jenkins, Elizabeth, 1932-

Warner, Elizabeth, 1932-

Hilton, Elizabeth, 1932-



אפשרויות ראשונה  : יצירת רשומות זהות

יצירת רשומות זהות באמצעות שימוש בתבניות הקיימות  
.  במערכת

.מתחברים לספריית הזהויות1.

.פותחים תבנית2.

שם  : רושמים את התוכן3.
,  יוצרים את הרמיזות,המחבר

,  מוסיפים את כותר היצירה
.'וכו

.שומרים את הרשומה4.



פתיחת תבנית  
12



אפשרות שניה: יצירת זהות
יצירת זהות מתוך הרשומה הביבליוגרפית עם הפקת רשומה  

חדשה

שמים את הסמן על השם שעבורו 1.
.רוצים ליצור רשומת זהות

:  קליק ימין ובוחרים באפשרות2.
הפקת רשומה חדשה

בוחרים באפשרות יצירת רשומה 3.
חדשה בספריית הזהויות



Derive new record= הפקת רשומה חדשה 

1.2.

12



אפשרות שלישית: יצירת זהות
OCLC-שיטות לייבא רשומה מ2

-מתוך הZ39.50שיטת פרוטוקול  
GUI

מחפשים את העיול מתוך המאגר  1.
.OCALCשל 

בוחרים את העיול המתאים  2.
.קיטלוג: ולוחצים על כפתור

אם הספרן לא מחובר לספריית 3.
מוכרחים להכפיל את  , הזהויות
.הרשומה

מבצעים את השינויים אם יש צורך  . 4
.ושומרים את הרשומה





Connexionבאמצעות OCLC-ייבוא רשומת זהות מ

.Connexion-מחפשים את העיול ב1.

על ידי שימוש (מייצאים את הרשומה 2.
).F5באייקון או 

לוחצים על האייקון של  GUI-ב3.
 Importובוחרים באפשרות הקיטלוג
records .  מייבאים את הרשומה על ידי

.convertלחיצת הכפתור
על ידי  לקיטלוגשולחים את הרשומה 4.

.  Editלחיצת הכפתור 
לא מחובר לספריית   GUI-אם ה5.

.הזהויות מוכרחים להכפיל את הרשומה
מבצעים את השינויים הרצויים  6.

.ושומרים את הרשומה



GUI-יבוא רשומת הזהות ב
1.

2.

מוכרחים להכפיל את הרשומה 

שלב ראשון

שלב שני

3.



אפשרות רביעית: יצירת זהות
הכפלת רשומת זהות מספריית הזהויות של הספרייה הלאומית

OCLC-התהליך זהה להכפלת רשומה מ1.

יכולות להתאים את , 500ויש להן אלף ULI-ספריות שהן חברות ב2.
):באנגלית(הוראות . המערכת לאפשר הכפלות

http://www.mail-archive.com/heb-naco@lists.acs.ohio-
state.edu/msg01648.html

:ממשק אינטרנטי. 3

http://aleph3.libnet.ac.il/F/VHPBUVLVTUVHX8DFTL61K5
FSKC3UFEVVNAA9JLIRT1YCBIS524-00654?func=find-
b-0&local_base=nnl10

http://www.mail-archive.com/heb-naco@lists.acs.ohio-state.edu/msg01648.html


השדות הביבליוגרפיות  : רשומת הזהות

•LDR : אין גישה למקטלגים לרוב
ברשומה חדשה יש לקדד  . השדות

n: את שני המקומות
-יש לבדוק את ההגדרות ב008•

bytes14,15,16.
עיול ראשי או משני14
עיול לנושאים15
עיול לסדרות16

aמתאים
bלא מתאים

008שדה 



השדות העיקריים
100X, 110X, 

111X
העיול הראשי

400X, 410X, 
411X

ראהרמיזות

500X, 510X, 
511X 

ראה גםרמיזות

ספרןהערת667
הערת מקור המידע670
או היסטוריביוגרפיהערה למידע 678
הערה לציבור הקוראים680



ראה גם: 5XXXהשימוש בשדות 
הרמיזות הן הדדיות

1102$$a והאוניברסיטאיהלאמיבית הספרים
4102$$a>>העברית בירושליםאוניברסיטה>>ה.$$b הלאמיבית הספרים

והאוניברסיטאי
5102$$a>>הלאמיתספריה>>ה

667$$a הלאמיתהספריה: מאוגוסט ואילך. 2008שם המוסד עד סוף יולי.
670$$a 2006... אסף אתרי בחירות.

1102$$a>>הלאומיתספריה>>ה
5102$$aבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

667$$a והאוניברסיטאיהלאמיבית הספרים : לפני כן. 2008החל באוגוסט.
670$$a2008. ארץ אהובה: בספר.



500מידע נוסף על מערכת הזהויות באלף 

)  indicators(רשומות הזהות שולטת גם באינדיקטורים •
.ברשומות הביבליוגרפיות

אפשר  . רשומות המכילות רמיזות באלפבית שונים•
להגדיר במערכת שהעיול הראשי ברשומות הזהוי לא 

.  יעדכן את העיול ברשומות הביבליוגרפיות



fix_doc_ref_1
Description: A new parameter has been implemented for the 

fix_doc_ref_1 program.  This program is responsible for the update 
of the bibliographic record from the authority linked record. The 
new parameter enables Aleph customers that desire to "turn-off" 
the automatic authorities update mechanism in cases where the 
bibliographic heading is a non-Latin heading and the authority 
heading derives from a Latin authorized heading (or the opposite). 
In other words, the link to the authority record is created but if 
there is a difference in the scripts (Latin vs.  non-Latin), then the 
update of the bibliographic record does not take place. This 
enhancement has been performed due to an announcement made 
by The Library of Congress on the addition of non-Latin script (such 
as Arabic, Cyrillic and Hebrew) to the LC/NACO name authority 
records distributed. 



זהות

רשומה ביבליוגרפית



CORשדה 

זה המנגנון המאפשר למערכת לעדכן את העיולים  
ברשומות הביבליוגרפיות בהתאם לצורת העיול ברשומות  

.הזהוי

לאחר ביצוע התיקון מותר למחוק את השדה וכדאי מדי  
.CORפעם למחוק שדות  



Correct heading :דרך לתקן עיולים שאין להם זהויות

מחפשים את העיול ברשימת  1.
.הדפדף

.מסמנים את העיול2.

לוחצים על הכפתור 3.
Correct heading.

כדאי  (מתקנים את העיול 4.
 homeלהשתמש בכפתורים 

& end  במקלדת לעיולים
).בעברית

 Correctלוחצים על הכפתור 5.
heading.

.Acceptלוחצים על הכפתור 6.

1

2

4

5 6

3



VIAF: Virtual International Authority File



http://viaf.org







תודה רבה

National Library 
of Israel

Jewish National 
and University 
Library

הספריה הלאומית

בית הספרים הלאומי  
והאוניברסיטאי
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