
 

 העשרת נתונים ותצוגת מידע ממקורות חיצוניים בפרימו

 אסתר גוגנהיים, צחי הורוביץ  

 

 16.03.2015י "יום עיון מאל
 "ועוד RDA, FRBR, LINKED DATA –? אבולוציה או רבולוציה"

 

" 



 דוגמא לקובץ זהויות באלף



 דוגמא לקובץ זהויות באלף



 חלוקה-צורות לא מועדפות ותת

 "  Beta Israel Biography" מי שמחפש 

 בחיפוש לפי מילים לא יקבל תוצאות



 expandי "הוספת שדה וירטואלי ע



 יצוא של קובץ הזהויות מאלף לפרימו  

•tab_expand 

•Publishing 

process(p_publish_04,p_publish_06) 

 

 



 העשרת השדות בתוך אלף

 (preferred term)שדה של מונח מועדף •

 

1000  H $$a ,$$מנדלי מוכר ספרים d1835-

1917$$9heb$$0NNL10000092028$$PY$$PM 

1000  L $$aМенделе Мойхер Сфорим,$$d1835-

1917$$9cyr$$0NNL10000092028$$PY 

1000  L $$aMendele Moicher Sforim,$$d1835-

1917$$9lat$$0NNL10000092028$$PY 



 העשרת השדות בתוך אלף

 (unpreferred term) שדה של מונח לא מועדף



 סימון המונח המועדף

 תזארוס רב לשוני

בקונפיגוציה של תזארוס רב לשוני מערכת אלף לא •

 מבילה ביו השדות המועדפים לפי פילטר של שפה

  expandפותחה תוכנית •

add_pf.csh (על ידי דרור ברגר) 

שמבחינה בין השפה המועדפת לפי שפת הרשומה  

 .ומשמשת בפרימו להבחנה בשפת הרשומה

 



 סימון המונח המועדף

 תזארוס רב לשוני

 

1000  H $$a ,$$מנדלי מוכר ספרים d1835-

1917$$9heb$$0NNL10000092028$$PY$$PM 

1000  L $$aМенделе Мойхер Сфорим,$$d1835-

1917$$9cyr$$0NNL10000092028$$PY 

1000  L $$aMendele Moicher Sforim,$$d1835-

1917$$9lat$$0NNL10000092028$$PY 

 



 הצגת זהויות בפרימו  

בפרימו יש אפשרות לחיפוש מאוחד על המונח המועדף  •

חיפוש אחד על נותן תוצאות של  )והמונח הלא מועדף במקביל 

 (שני המונחים 

של   browseהצגת המונח הלא מועדף בתוך רשימות ה •

 פרימו

 אין היום תצוגה טובה של כל רשומת הזהויות•

 LODפתרון עתידי שיהיה קשור גם במימד של •

 



 הצגת זהויות בפרימו  

 browseהצגת המונח הלא מועדף בתוך רשימות ה 



 הצגת זהויות בפרימו  

 browseהצגת המונח הלא מועדף בתוך רשימות ה 
 



 הצגת זהויות בפרימו  

 חיפוש מאוחד 



 הצגת זהויות בפרימו  

 חיפוש מאוחד 



 הצגת זהויות בפרימו

 תצוגה לפי שפת רשומה





 דוגמאות להעשרת מידע ברשומות  

 בכלי גילוי שונים



 דוגמאות להעשרת מידע ברשומות  

 בכלי גילוי שונים



 העשרה ממקורות חיצוניים

Shlomo Sanders, LOD SWIG Update 2014 



LOD cloud 

http://www.w3.org/DesignIssues/diagrams/lod/2010-color.png 



Dbpedia = Wikipedia + Database 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ben-Gurion 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ben-Gurion 



 ?DBpedia-איך מחברים בין רשומות זהות ל

VIAF = Virtual International Authority File 

http://viaf.org/ 



VIAF ב-Wiki/Dbpedia וברשומות זהות 
Wikipedia 

DBpedia 

 NNL10רשומת זהות 

 .ברשומת הזהוי VIAF ID-באמצעות ה URIניתן להרכיב 



 LOD cloud-מקורות אחרים מעולם הספריות ב



 

 תודה

tsachy.horowitz@nli.org.il 

esther.guggenheim@nli.org.il 
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